
30 صص

ةيمنتلأ ريوطت لبشس ثحب ىلع زكترت
ةيداشصتقلأو ةيلحملأ

يرئازج فاطتخا
اـــــيبيل يف

50 صص
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يجراخلأ ليومتلأ ىلإأ أاجلت ةموكحلأ
اهلمع ططخم عيراششم زاجنإل

ىلع روبعلأ لاجآأ صصيلقت وحن
مايأأ5 ىلإأ ئنأوملأ ىوتشسم

ةرربم ريغ تأزايتمأ ىلع لوشصحلأ مهت هل تهجو
جراخلاب ةيلام ةدشصرأأ لÓغتشسأو نيوكتو

عمجمل ماعلا ريدملا عاديإا
تقؤوملا سسبحلا راهنلا

50 صص

عيراششملأ زاجنإأ ةيدج صصوشصخب رهششأأ6 لك ريراقتب مهمأزلإأ

«ةليجعوب خيششلأ» ةيفلشسلأ ةعامجلأ فرط نم
رتفح تأوق ىلإأ ةيمتنملأ

422M– يوخوشس ءأدأأ ىوتشسم ىلإأ لشصتل

تاعامجلل ئباخم3 ريمدت
ةيديلقت لبانق8و ةيباهرإ’ا
ةزابيتو ىلفدلا نيعب عنشصلا

نأرهوب جلاعملأ فيكلأ نم غلك81 ةبأرق زجح

50 صص

ع˘˘م˘˘ج˘˘م صسي˘˘ئر ،رو˘˘ششا˘˘ع لو˘˘ل˘˘ج د˘˘كأأ
نأأ (tropreS) ةيئان˘ي˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ئ˘˘˘˘˘نأو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ تأرد˘˘˘˘˘˘ق
لا˘ج˘م ي˘ف ف˘عا˘شضت˘ت˘شس ة˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

عم فاعشضأأ ةثÓثب تايواحلأ ةكرح
ة˘ت˘شس ىلإأ ل˘شصت˘˘ل1202 ة˘ن˘شس لو˘ل˘˘ح

ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘˘م (60)
ةدحو نويلم2 لباقم امدق نيرششعل

.ايلاح

عامتجا رواحم هذه
ة’ولا عم ةموكحلا

40 صص

«زاغلنوشس» Úب مهافت ةركذم عيقوت
لبقŸأ ليرفأأ ةشصتıأ ةيناŸألأ ةكرششلأو

«كتريزيد» عورششم
ةيشسمششلا ةقاطلل
ابيرق رونلا ىري

تافذاق ثيدحت
ةعباتلا42- يوخوشس

ةيرئازجلا ةيوجلا تاوقلل
50 صص

«امشساحو ايوق نوكيشس Úيباهرإ’ا ىلع درلا» : ةحيرقنشش ءاوللا
30 صصنيوايميتب ةÒخألأ ةيباهرإلأ ةلواحملل يدشصتلأ ‘ صشي÷أ دأرفأأ ةظقيو ةعاجششب هون

ةلودلا دÎشستشس اذكه
ةبوهنŸا لاومأ’ا

30 صص

ةيراجتلا تاردقلا ةدايز
فاعشضأا ةثÓثب ئناوملل

1202 لولحب

40 صص

30 صص

يـــعانشصلاراقعلا حنم تايحÓشص بحشس
«فارــيبلاك» ىـلإا اــــهتداعإاو ة’ولا نم

ةيعانشص ةيراقع ةيعوأا ىلع نيرمثتشسŸا لوشص◊ ةديد÷اطورششلا هذه^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. اعرذ قاشض نطاُوŸا

ينيتور كولسس وأا ةداعب قلعتي رمألا نأاكو
ةسسسسؤوم ىسضوفو لكاسشم ،هنع ءانغتسسإا ل
قاسض نطاوُملاو ،ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب
يمومعلا لكيهلا اذه تامدخ ءوسس نم اعرذ
ديربلا زكارم يف لاومأÓل ذافن نيب ،ماهلا

لطعت ،مهلاومأا نم نينطاوم نيكمت مدعو
لا˘˘م˘˘ع ضصق˘˘نو ،«ما˘˘ت˘˘سسي˘˘˘سسلا» ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا
نويرئازجلا ضشيعي اذكه ،اهريغو كيبابسشلا
اذه ىتم ىلإاف .. ديربلا زكارم يف مهتايموي
.؟ ىرت اي عسضولا

اهيب» .. «كارطانوشس»
! .. «رودق دلو ةوعد

مايأا لبق «كارطانوسس» ماع ريدم ماهم ءاهنإا
ن˘م ة˘جو˘م را˘ثأا ،ه˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ ر˘˘خآا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘تو
ى˘ل˘ع ة˘كر˘سشلا ي˘ف˘ظو˘م ن˘ي˘ب تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
لاق ضضعبلاف ،يعامتجلا لسصاوتلا تاكبسش
ةر˘طا˘ق ا˘ه˘˘نأا ضضر˘˘ت˘˘ف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا نأا
تكله˘ت˘سسا ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قلا

،ةنسس ن˘م ل˘قأا نو˘سضغ ي˘ف ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ير˘يد˘م
نآلا متو ،رودق دلو ماهم ءاهنإا دعب ةرسشابم
يف نوكي دق اذهو ،ثلاثلا ماع ريدم نييعت

مت ديدج ريدم نييعتب نآلا ،ةكرسشلا حلاسص
زربأا اميف ،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا ل˘ب˘ق ن˘م هرا˘ي˘ت˘خا
˘مد˘ع ة˘لا˘ح ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد ر˘مألا نأا م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
» ن˘ي˘ل˘ئا˘ق ،«كار˘طا˘نو˘˘سس» ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا
لاق يذلا ،«رودق دلو ةوعد اهيب كارطانوسس
ةكرسشلا نيفظوم رابك عم ءاقل يف ةرم تاذ
لهف ،» اهترداغ انأا نإا كارطانوسس قرغتسس»
.؟ رودق دلو ةءوبن ققحتتسس

! .. يداع .. لÓشسو يحيوأا

كلاملا دبع ،نيلوألا نيريزولا ةمكاحم تدقف
ي˘مÓ˘عإلا ا˘ه˘ق˘ير˘˘ب ،ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأا د˘˘م˘˘حأاو ،لÓ˘˘سس
عرذأاب يئاسضقلا زاهجلا ىمر امدعب يبعسشلاو
راجت تاسسلج نمسض قباسسلا يقيلفتوبلا ماظنلا
بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ثي˘˘ح ،ضصو˘˘سصل˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
لÓ˘سس ة˘م˘كا˘ح˘م اور˘سضح يذ˘˘لا نو˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا

ضسلجم ىدل ىلوألا ةيئازجلا ةفرغلاب ،ىيحيوأاو
تارايسسلا بيكرت ة˘ي˘سضق ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا ءا˘سضق
ةجمرب ،ةيباخت˘نلا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو
يف نيفوقوم˘لا تا˘سسل˘ج ع˘م ة˘ل˘جؤو˘م˘لا ة˘سسل˘ج˘لا
ىلع ةدايز ،ةلمجلاب ةيئاسضق تافلمو ةدع ماكحأا
يسضاق ىدانو اينلع ةحوتفم تناك ةسسلجلا نأا
ة˘يدا˘ع ا˘يا˘سضق ةد˘ع ي˘ف ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لا
نورظتني ىيح˘يوأا ،لÓ˘سسو داد˘حو ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا˘ب
.نيمهتملا ةيقبك مهرود

.. ةيمومعلا تاكرششلا
«انح يف انح»

بعسشلا ءانبأا نيب زيي˘م˘ت˘لا ل˘سسل˘سسم ل˘سصاو˘ت˘ي
ماعلا لاملل ةبهانلا ةباسصعلا لاجر نأاكو دحاولا
تاءا˘ف˘كل˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م كر˘˘ت تبأا

ن˘م ة˘ن˘ي˘ع˘لا ،ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘كسسلا ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘˘عإل
تنلعأا يتلا ،ةدكيكسس ةيلوب ةيئانيملا ةسسسسؤوملا

،» طقف اهتاراطإا ءانبأا» ةدئافل ةينيوكت ةرود نع
نÓعإلا ،بعسشلا ةماع ءانبأا نم ةيقبلا تسشمهو
حرطيل ،يسضاملا توأا12 ذنم هب لمعلا يراج
اهثيروتل ةسسسسؤوملاب نيلوؤوسسملا ةين نع لؤواسستلا

مهئانبأل بسصانم˘لا كر˘تو ة˘لا˘قإلا د˘ع˘ب م˘ه˘ئا˘ن˘بأل
دوقع ذنم ةدئاسس ةيلقعلا هذه نأا املع ،اسصوسصخ
.ىربكلا ةيمومعلا تاسسسسؤوملا يف

qarsana@essalamonline.com
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! ..ةيرئازج لجأا نم لخدتي يشسيشسلا
كلسسلا يف يرسصم فظوم جاوز ىعدتسسإا

رارق رادسصإا ةيرئازج ةسسنآا نم ،يسسامولبدلا
دعب ،يسسيسسلا حاتفلا دبع ،دÓبلا ضسيئر نم
ام بسسح ،ةيجراخلا ريزو نم احارتقا هّيقلت
،رسصم يف اهب لومعملا نيناوقلا هيسضتقت
ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م بسسحو
موي ايروهمج ارارق يسسيسسلا عّقو ،ةيرسصملا

ليثمتلا يف فظومل حمسسي يراجلا يرفيف2
ا˘يدا˘˘سصت˘˘قا ا˘˘حا˘˘ن˘˘ج د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةنطاوم نم جاوزلاب ةيرسصملا ةيسسامولبدلل

يسسامولبدلا كلسسلا نوناق نأا املع ،ةيرئازج
ضصني نا˘ك ،ر˘سصم ي˘ف ق˘با˘سسلا ي˘ل˘سصن˘ق˘لاو
هبسصنم نم يسسامولبدلا فظوملا ءافعإا ىلع
ى˘ل˘ع ه˘ماد˘قإا در˘ج˘م˘ب ر˘خآا بسصن˘م˘ل ه˘ل˘ق˘˘نو
.ةيبنجأا ةيسسنج لمحي ضصخسش نم جاوزلا

ناÈŸلا ‘ ةديمح ةنشس نشسي دارج
ر˘˘يزو˘˘˘لا ن˘˘˘سس

د˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ع ،لوألا
ةنسس ،دارج زيزعلا

ضسلجملاب ةديمح
،ينطولا يبعسشلا
هئاقل يف تلثمت
،نينسش نامي˘ل˘سسب
،ناملر˘ب˘لا ضسي˘ئر
،ل˘ت˘كلا ءا˘سسؤورو
ضشما˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ةسشقانملا مات˘ت˘خا

ط˘˘ط˘˘خ˘˘م لو˘˘˘ح
،ةمو˘كح˘لا ل˘م˘ع
يف ةق˘با˘سس ي˘هو
ة˘قÓ˘ع˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
زا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
يذيفنتلا

ةسسسسؤوملاو
.ةيعيرسشتلا

نوناقلاب ةقرشسلا اوملعت
يف ادج ريهسش لامعأا لجر فكع

يف ن˘ي˘لوؤو˘سسم ع˘م يرود˘لا ه˘ث˘يد˘ح
هام˘سسأا ا˘م˘ي˘ف او˘عد˘ب˘ي نأا˘ب ،ه˘تا˘كر˘سش
ةرا˘سشإا ي˘˘ف ،«نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘قر˘˘سسلا»
ى˘ل˘ع ل˘يا˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ه˘ن˘˘م ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
تا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،بئار˘˘سضلا ح˘˘لا˘˘سصم
ن˘م ر˘ي˘˘تاو˘˘ف نو˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ي نور˘˘ي˘˘خألا

يتلا معاطملا نمو دوقولا تاطحم
ىتحو لب تابجولا ا˘ه˘ي˘ف نو˘لوا˘ن˘ت˘ي

لك مسضو ،مهتويب ثاثأا ءارسش دنع
ة˘˘كر˘˘سشلا ءا˘˘ب˘˘عأا م˘˘ئاو˘˘ق ي˘˘ف ءي˘˘سش
.اهيلع بئارسضلا ضضيفختل

! .. «هامع يك يمع يك»
وحن لبق ةريبك ةيمومع ةكرسشل قبسسأا ماع ريدم ىعدإا
ةعماج نم هاروتكدلا ةداهسش ىلع لسصاح هنأا ،تاونسس4
اهمدقي نأا نود اهب ىهابتو هبتكم يف اهقلع ،ةيكيرمأا

ةروسص ىلع ،ريهسش «ربوتوي» نكل ،يرادإا فلم يأا نمسض
رسشابم لكسشب ةيكير˘مألا ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب ل˘سصتإاو ةدا˘ه˘سشل˘ل
نييرئازجلا نم اهيجيرخل ةلماك ةمئاق ىلع اهنم لسصحو
ريدمّ نأا فسشتكيل ،نورق لبق اهحاتتفا موي نم برعلاو
لسسرأاف ،ةروزم هتداهسشو باذك ركذلا فلاسسلا ةكرسشلا
ىوسس ريخألا نم ناك امف ،ريدملا ىلإا ةمئاقلا «ربوتويلا»
لبقف ،تمسصلا مازتلا لباقم نودملل ميتنسس رايلم ديدسست
لوقي امكو ريغ ل زازتبلا هدسصقم ناك يذلا ريخألا
.«هامع يك يمع يك» يبعسشلا لثملا



ضشي˘ج˘لا نا˘كرأا ضسي˘ئر د˘كأا
يف ،ةباينلاب يبعسشلا ينطولا

ىلإا هترايز ةبسسانمب هل ةملك
ةسسداسسلا ةيركسسعلا ةي˘حا˘ن˘لا
ءاقل ىلع هسصرح ،تسسارنمتب
،ن˘˘يوا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ت ةزر˘˘ف˘˘م دار˘˘˘فأا

ىلع ،مه˘ب˘نا˘ج ى˘لإا فو˘قو˘لاو
ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ثإا
م˘ه˘ت˘فد˘ه˘ت˘سسا ي˘ت˘لا ة˘نا˘ب˘ج˘لا
ي˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘ياد˘˘ب
ديهسشلا اهتيحسض حار يتلاو
ةد˘ع ن˘ب د˘قا˘ع˘ت˘م˘لا يد˘ن˘ج˘لا
ن˘˘˘كم˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا ،م˘˘˘˘ي˘˘˘˘هار˘˘˘˘با
لاسشفإا نم ،هتظقيو هتعاجسشب
ذاقنإاو ،ةسسئايلا ةلواحملا هذه
ددج امدعبو ،هتدحوو هئÓمز
ديهسشلا لهأل ه˘يزا˘ع˘ت م˘يد˘ق˘ت
يذلا لطبلا اذه» لاق ،هيوذو
ا˘˘ن˘˘فÓ˘˘سسأا برد ى˘˘ل˘˘ع را˘˘˘سس
انتروث ءادهسش ن˘م ن˘ي˘ما˘ي˘م˘لا
» فدرأاو ،«ةديجملا ةيريرحتلا
اهيف مكل ربعأا ةبسسانم امهنإا

فطاع˘تو ةد˘نا˘سسمو م˘عد ن˘ع
د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر
،ةح˘ل˘سسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا

يف مكل ،ينطولا عافدلا ريزو
ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه
ن˘ح˘ن» فا˘سضأاو ،«م˘سسا˘˘ح˘˘لاو
ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب نورو˘˘˘خ˘˘˘ف
و˘عد˘نو ا˘ن˘لا˘جر˘ل ي˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
هون امك ،«هب ءادتقÓل عيمجلا
ام يت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا˘ب
ضشي˘˘˘ج˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘حو تئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
يف اهققحت ،يبعسشلا ينطولا

با˘˘هرإلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم لا˘˘˘ج˘˘˘م

ا˘م˘م ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لاو
ة˘ف˘سصب م˘كح˘ت˘لا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سس
يف ينمألا عسضولا يف ةلماك
ضشي˘˘ج˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
ل˘ظ˘ي˘سس ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
ةهجاوم يف داسصر˘م˘لا˘ب ا˘مود
ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘˘لا˘˘سضلا مذار˘˘سشلا
ضضرأا نم ايئاهن اهلاسصئتسسا
انأاو» لا˘قو ،ة˘ب˘ي˘ط˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘م ،نا˘كم˘لا اذ˘ه ن˘م مو˘˘ي˘˘لا
ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا ى˘˘سصقأا
ن˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،ا˘˘ندÓ˘˘ب˘˘ل
ءلؤو˘˘ه˘˘ل لو˘˘قأا ،ن˘˘يوا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ت
نملو مهئÓمعلو نييباهرإلا
مكتلوا˘ح˘م نأا ،م˘هءارو ف˘ق˘ي
تل˘سشف ة˘سسئا˘ي˘˘لاو ة˘˘نا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
ة˘˘عا˘˘ج˘˘سشو ة˘˘لا˘˘سسب ل˘˘سضف˘˘ب
،ةحلسسملا انتاوق دارفأا ةظقيو
ةدع نب لطبلا ديهسشلا لاثمأا
اننأا اديج اوم˘ل˘ع˘ت˘لو ،م˘ي˘هار˘با
يبعسشلا ينطولا ضشيجلا يف

داسصرملاب مكل امود نوكنسس
عاسصلا مكل درن فيك فرعنو
هذ˘ه ةدا˘سس ن˘ح˘ن˘ف ،ن˘ي˘˘عا˘˘سص
ةداسس نحنو ،ةبيطلا ضضرألا
نامزلا رايتخا نسسحن ،ناديملا

مكمئارج ىلع درلل ناكملاو
ايوق درلا نوكيسسو ،ةعينسشلا

ةوقبو حÓسسلا ةوقب امسساحو
مكلاسصئتسسا ةياغ ىلإا نوناقلا
ضضرألا هذ˘˘ه ن˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن
نم اننطو ضصيلختو ةفيرسشلا
.«مكرورسشو مكسسند

،ةحيرقنسش ءاوللا نلعأاو اذه
ةي˘حا˘ن˘لا دار˘فأاو تارا˘طإا ما˘مأا
ة˘˘˘˘سسدا˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘˘لا
ماسسو ح˘ن˘م ن˘ع ،تسسار˘ن˘م˘ت˘ب
نب لطبلا ديهسشلل ةعاجسشلا

اريدقتو انافرع ،ميهاربا ةدع
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ل
يتلا تاي˘ح˘سضت˘ل˘ل ،ي˘ب˘ع˘سشلا
.هنطو ليبسس يف اهمدق

Òضضحتلا فييكت ةرورضض
تايدحتلا عم ›اتقلا
دود◊ا ىلع ةينمأ’ا

ناكرأا ضسيئر ضسمأا لوأا دكأا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
ةبسسانمب ،مازق نيعب ،ةباينلاب
ةيركسسعلا ةيحانلا ىلإا هترايز
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘سشإاو ،ة˘˘سسدا˘˘سسلا
ي˘كي˘ت˘˘كت ن˘˘ير˘˘م˘˘ت ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
روطتلا نأا ،ة˘ي˘ح˘لا ةر˘ي˘خذ˘لا˘ب
تاوقلا هتغ˘ل˘ب يذ˘لا ي˘ل˘ع˘ف˘لا
لاقت˘نلا مز˘ل˘ت˘سسي ة˘ح˘ل˘سسم˘لا
ةلحرم ىلإا يلاتقلا ريسضحتلاب
لثمألا فيكتلا فدهب ىرخأا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا تا˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘م
دودح ةفاك ىل˘ع ةد˘ج˘ت˘سسم˘لا
.دÓبلا

د˘˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ةينوناقلا ةادألا نأا ،دارج زيزعلا
اهيلع دمتعتسس يتلا ةديحولا
ةدا˘ع˘ت˘سسإا ل˘جأا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيقافتا يه ،ةبوهنملا لاومألا
ة˘برا˘ح˘˘م˘˘ل ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مألا
.داسسفلا

ى˘˘ل˘˘˘ع ضسمأا لوأا هدر ي˘˘˘فو
ضسل˘ج˘م˘لا باو˘˘ن تلا˘˘غ˘˘سشنا
لو˘˘ح ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
،ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لا لاو˘مألا دادر˘ت˘سسا
ة˘ي˘ب˘ل˘غألا˘ب م˘ه˘ت˘قدا˘سصم ل˘ب˘ق
،هتموكح لمع ططخم ىلع
ةيلمعلا نأا ،لوألا ريزولا زربأا
لثمتت ىلوألا ،لحارم3 ـب رمت
كÓمألا ةموكحلا تابثإا يف
يه ةيناثلاو ،اهناكم ديدحتو
نيح يف ،ةيئاهن ماكحأا رفوت
‐ لثمتت ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا نأا
دانتسسإلا يف ‐ دارج فيسضي

،ةيئاسضق تايقافتا دوجو ىلع
داو˘م˘˘لا نأا زر˘˘بأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب اذ˘˘ه
ة˘برا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
˘مدا˘ق˘ت مد˘ع د˘م˘ت˘ع˘˘ت دا˘˘سسف˘˘لا
يه لدعلا ةرازو نأاو ،ىوعدلا
.ةيلمعلا هذهب لفكتتسس يتلا

د˘ب˘ع د˘كأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
عا˘˘م˘˘ت˘˘جا نأا ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا
هررق يذلا ةلو˘لا˘ب ة˘مو˘كح˘لا

ي˘مو˘ي ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
،نيمدا˘ق˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لاو ن˘ي˘ن˘ثإلا
مجر˘ت˘يو تا˘يو˘لوألا دد˘ح˘ي˘سس
ـب لاجآلا طبسضيو تاءارجإلا
ام لكل يلعفلا قيبطتلل «ةقد»
،ة˘مو˘كح˘لا ج˘ما˘نر˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج
ططخملا ذيفنت اهسسأار ىلعو
قراوف كرادتل ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسلا
ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةيلبجلاو ةيبونجلا قطا˘ن˘م˘لا˘ب
.ندملا يحاوسض يفو ةيفيرلاو

ىلإا أاجلت ةموكحلا
يجراخلا ليومتلا

عيراضشملا زاجنإ’
د˘ب˘ع ،لوألا ر˘يزو˘لا قر˘ط˘ت

ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
تÓيومت ىلإا ر˘ئاز˘ج˘لا ءو˘ج˘ل

ليوطلا ىدملا ىلع ةيجراخ
،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘˘سسب ضسم˘˘˘˘ت ل
طور˘˘˘سش را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف نو˘˘˘كتو
ع˘يرا˘سشم˘لا ل˘يو˘م˘ت˘ل ةر˘سسي˘˘م
ط˘ط˘خ˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصن˘ي ي˘ت˘لا

هدر يف لاقو ،ةموكحلا لمع
لوح ة˘فا˘ح˘سصل˘ل لاؤو˘سس ى˘ل˘ع
يتلا ةيلاملا دراو˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط
اهيلإا ءوجللا ةموكحلا مزتعت
ط˘ط˘خ˘˘م ل˘˘يو˘˘م˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م

لوسصحلل هجوت˘ن˘سس» ،ا˘ه˘ل˘م˘ع
ي˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘م لاو˘˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نود ملاع˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
،«ةينطولا انتداي˘سسب ضسا˘سسم˘لا

كنبلا تÓيومت لاثمك ركذو
اذ˘كو ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا
اهنأا دكأا يتلا تارا˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘سضور˘ق ح˘ن˘م˘˘ت
دج دئاوف بسسنبو ادج ليوطلا

ن˘ل يذ˘لا ر˘مألا» ،ة˘سضف˘خ˘ن˘˘م
رظنلا ديعي لو انتدايسسب ضسمي
«ةيداسصتقلا انتسسايسس ضسسسأاب
.‐دارج لوقي ‐

ةوÓ˘عو ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
،ي˘جرا˘خ˘لا ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ردا˘˘سصم ى˘˘لإا ،دار˘˘ج قر˘˘˘ط˘˘˘ت
ةدوجوملا ةيل˘خاد˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،ا˘˘ندÓ˘˘˘ب ي˘˘˘ف
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ث» دد˘˘سصلا
نم اهعاجرتسسا نكمي لاومأا

ىلع تاحÓسصإا ثادحإا لÓخ
ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘˘نألا

ددسشو ،«ةيكنبلاو ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لاو
عاجرتسسا ةيناكمإا ىلع اسضيأا
يف لوادتملا لاملا نم ريثكلا
زوحي يذلا يزاوملا عاطقلا

.تارايلملا تائم ىلع هبسسح
ر.نوراه

watan@essalamonline.com
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نيوايميتب ةÒخأ’ا ةيباهرإ’ا ةلواحملل يدضصتلا ‘ صشي÷ا دارفأا ةظقيو ةعاجضشب هون

«امشساحو ايوق نوكيشس Úيباهرإ’ا ىلع درلا» : ةحيرقنشش ءاوللا

ر.نوراه

ةظقيو ةعاجضشب ،ةباينلاب يبعضشلا ينطولا صشيجلا ناكرأا صسيئر ،ةحيرقنضش ديعضسلا ءاوللا صسمأا داضشأا
ادكؤوم ،ةيدودحلا نيوايميتب ةريخأ’ا ةيباهرإ’ا ةلواحملل يدضصتلا يف ،يبعضشلا ينطولا صشيجلا دارفأا

.نوناقلاو حÓضسلا ةوقب امضساحو ايوق نوكيضس «ةضسئايلا»و «ةنابجلا» ت’واحملا هذه لثم ىلع درلا نأا

لبضس ثحب ىلع زكترت
ةيلحملا ةيمنتلا ريوطت
ةيداضصتق’او

عامتجا رواحم هذه
ة’ولا عم ةموكحلا
ةيلخادلا ةرازو تفضشك
ةيلحملا تاعامجلاو
يف ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
اهتحفضص ىلع صسمأا اهل نايب
،«كوبضسيافلا» يف ةيمضسرلا
ةموكحلا عامتجا رواحم نأا

يموي جمربملا ة’ولا عم
نيمداقلا ءاثÓثلاو نينثإ’ا

،ةمضصاعلا برغ ممأ’ا رضصقب
،تاضشرو6 ميظنت فرعيضس
ةايح ةيعون» ناونعب اهلوأا
يعجرم صساضسأا .. نطاوملا
ةيمنتلل ديدجلا جذومنلل
ةيداضصتق’او ةيعامتج’ا
ةضصاخ ةضشرو عم ،«ةيلحملا

نم .. يداضصتق’ا راقعلاب
يت’واقم رييضست لجأا

ةفاك نم ررحتمو ينÓقعو
ةضشرو نع Óضضف ،قئاوعلا

ةمكوح وحن ريضسلا لوانتت
يف ةمكحتمو ةددجتم
ةفاضضإ’اب ،يرضضحلا عضسوتلا
ةضسارد» ناونعب ةضشرو ىلإا
.. اهتيقرت بجاولا قطانملا

صشاعنإ’ا حومط نيب
ىرخأاو ،«ةيبذاجلا ةيمتحو

ءاكذلاو ةنمقرلا» ـب ةضصاخ
تامزناكيم .. يعامجلا
ةيمومع ةمدخل ةيزايتما

.«ةديدج ةيلحم
ـه.داوج

عيراضشملا زاجنإا ةيدج صصوضصخب رهضشأا6 لك ريراقتب مهمازلإا

ة’ولا نم راقعلا حنم تايحÓشص بحشس
«فاريبلاك» ىلإا اهتداعإاو

،مهارب يلع تيآا تاحرف رمأا
،م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘يزو
،نطولا رب˘ع ة˘عا˘ن˘سصلا ءارد˘م
راقعلا حنم تايحÓسص بحسسب
امل اذيفنت ،ةلولا نم يعانسصلا
،0202 ةيلاملا نوناق هنمسضت
«فار˘ي˘ب˘لا˘كلا» ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘˘عإاو
ر˘˘˘يد˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم تح˘˘˘˘ت
.ةعانسصلا

ءارد˘˘˘م˘˘˘لا ،ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘بأا
عباط لمحت ةميلعتب ،نييئلولا
اهيلع تعلطإا ،«ل˘ج˘ع˘ت˘سسم˘لا»
اهلÓخ نم مهمزلي ،«مÓسسلا»
نوناق اهيلع ضصن ماكحأا ءاغلإاب
5102 ةنسسل يليمكتلا ةيلاملا

ةلولل قحلا حنمي ناك يذلاو
ي˘˘سضارأا ي˘˘ف فر˘˘سصت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
هذ˘˘˘˘ه ةدا˘˘˘˘عإاو ،زا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ملا
ةدعاسسملا ةنجلل تايحÓسصلا

ةيقرتو ع˘قو˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت ى˘ل˘ع
راقعلا طبسضو تارا˘م˘ث˘ت˘سسلا
نا˘ك ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،«فار˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ك»
،4102 ةنسس لبق هب لومعم
ةعان˘سصلا ر˘يد˘م نو˘كي ي˘ت˘لاو
ا˘ه˘ي˘ف او˘سضع ة˘˘يلو ل˘˘ك ي˘˘ف
.اهتنامأاب افلكم

اهتاذ ةقيثولا يف ءاجو اذه
لدعي ضصن رودسص راظتنا يف»
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا م˘م˘ت˘يو
ة˘ن˘ج˘ل م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘م˘˘سضت˘˘م˘˘لا
عقوملا ديدحت ىلع ةدعاسسملا

طبسضو تارامثتسسلا ةيقرتو
اهريسسو ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘كسشتو را˘ق˘ع˘لا
ةدام رودسص دعبو ،(فاريبلاك)
لدعت ،0202 ةيلاملا نوناق يف
زايتملا حنم تايفيكو طورسش
كÓمأل ةعباتلا يسضارألا ىلع
زا˘ج˘نإل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لاو ة˘˘لود˘˘لا

تمت دقف ،ةيرامثتسسا عيراسشم
ةنجل لمعلا زيح عسضو ةداعإا
عقوملا ديدحت ىلع ةدعاسسملا

طبسضو تارامثتسسلا ةيقرتو
ةأا˘سشن˘م˘لا (فار˘ي˘ب˘لا˘ك) را˘ق˘ع˘لا
ةنسس يذيفنت موسسرم بجومب
ةعانسصلا ريدم نوكي ،0102
.«اهتنامأا ىلع افرسشم

‐ ةعا˘ن˘سصلا ءارد˘م ف˘ل˘كيو
˘˘‐ا˘˘ه˘˘تاذ ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘سضت
ةبقارمو تاف˘ل˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب
ريسضحت ،اهل ةنوكملا قئاثولا
لودج حارتقاو ةنجللا لاغسشأا
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘˘عأا
داد˘عإاو ة˘ن˘ج˘ل˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

تح˘˘ت ع˘˘سضو ،ا˘˘˘هر˘˘˘سضا˘˘˘ح˘˘˘م
تامولعملا لك ةنجللا فرسصت
نا˘م˘سضل ة˘مزÓ˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لاو
،اهتاعا˘م˘ت˘جل ن˘سسح˘لا ر˘ي˘سسلا
تارادإلا ع˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

لجأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
ةيراقعلا لوسصأÓل درج دادعإا
،رامثتسسÓل ةهجوملا ةرفوتملا

يسضارأÓل ةلسصوح دادعإا اذكو
ةحونمملا ةينبملا ريغو ةينبملا
.نيرمثتسسملل

ي˘ح˘نا˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ك
يف تابلطلا لي˘ج˘سست ،را˘ق˘ع˘لا
ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘سشأا˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي ل˘˘ج˘˘سس
ر˘˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ئا˘˘˘سضمإاو
م˘ت˘يو ،م˘جا˘ن˘م˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘سصو م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست

ةلاح يفو ،تافلملا باحسصأل
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م فر˘˘˘ط˘˘˘لا لو˘˘˘ب˘˘˘ق

رارق يلاولا ذختي ،«فاريبلاك»
يذ˘لا ،زا˘ي˘ت˘ملا˘ب ضصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا
ةقفاوم دع˘ب نو˘كي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي
ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘مأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
اهتفسصب ،اي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا

غيلب˘ت م˘ث ن˘مو ،ة˘لود˘لا ق˘ثو˘م
ل ةد˘م ي˘˘ف ف˘˘ل˘˘م˘˘لا بحا˘˘سص
.مايأا01 ىدعتت

ريزو رمأا ،هتاذ قايسسلا يف
هئارد˘م ،م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا
زا˘ج˘نإا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ،ن˘ي˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
نا˘م˘سض ل˘جأا ن˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
را˘ق˘ع˘ل˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسلا
يذلا طاسشنلا بسسح حونمملا

لظ يف راقعلا هلجأا نم حُنم
عم ،لاجآÓل مراسصلا مارتحلا

فر˘سشت ة˘ع˘با˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘لآا ع˘˘سضو
راذعإاو ،ة˘ي˘عر˘ف نا˘ج˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع
زاجنإا رخأات ةلاح يف ديفتسسملا

يف ددحم وه املثم هعورسشم
ريراقت مدقتو ،طورسشلا رتفد
ىلإا رهسشأا6 لك اهسصوسصخب
بحسس رارق ءاجو.«فاريبلاك»

راقعلا يف فرسصتلا ةيحÓسص
يف مهلسشف ببسسب ،ةلولا نم
هباسش يذلا فلملا اذه رييسست
ضسب˘ل ةر˘ي˘خألا تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف
هسصو˘سصخ˘ب تر˘ج˘ف˘تو ر˘ي˘ب˘ك
ليقثلا رايعلا نم داسسف اياسضق
رابك نولوؤوسسم ا˘ه˘لا˘ط˘بأا نا˘ك
لامعأا لاجر اذكو ،ةلودلا يف
ريغ ةقيرطب راقعلا نم اونكم
يف ايلاح مهلج عبقي ،ةينوناق
ىلع لوسصحلا م˘ه˘ت˘ب ن˘ج˘سسلا
.ةعورسشم ريغ تازايتما

طورضشلا هذه
لوضصحل ةديدجلا

ةيعوأا ىلع نيرمثتضسملا
ةيعانضص ةيراقع

ةر˘˘يزو ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت تدد˘˘˘ح
نيبغارلل طورسش7 ،ةعانسصلا
ة˘ي˘عوأا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ي˘˘ف
ع˘يرا˘سشم د˘ي˘سسج˘ت˘ل ،ة˘يرا˘˘ق˘˘ع
لو˘ب˘ق ل˘جأا ن˘م ،ة˘يرا˘م˘ث˘˘ت˘˘سسا

ة˘ن˘ج˘ل ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
عقوملا ديدحت ىلع ةدعاسسملا

طبسضو تارامثتسسلا ةيقرتو
‐ لثمتت ،«فاري˘ب˘لا˘ك» را˘ق˘ع˘لا

اهتاذ ةقيثولا يف درو امل اقفو
بلا˘˘ط ف˘˘ل˘˘م ن˘˘م˘˘سضت˘˘˘ي نأا ‐
نيبي ليوم˘ت ط˘ط˘خ˘م را˘ق˘ع˘لا
ة˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم˘˘˘لا
،را˘ق˘ع˘لا زا˘ي˘ت˘مل ح˘سشر˘ت˘م˘˘ل˘˘ل

غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ،طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
بسصا˘ن˘م دد˘عو را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
ا˘˘هؤوا˘˘سشنإا ع˘˘مز˘˘م˘˘لا ل˘˘˘غ˘˘˘سشلا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا تار˘˘ي˘˘ثأا˘˘˘ت˘˘˘لاو
دا˘سصت˘قلا ى˘˘ل˘˘ع عور˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
ام اميسسل ،يلحملاو ينطولا
تادراو˘˘لا لاد˘˘ب˘˘ت˘˘سسا ضصخ˘˘˘ي
نع Óسضف ،ريدسصتلا ةيناكمإاو
ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
ةل˘ت˘ك ط˘ط˘خ˘م˘ب ة˘يدا˘سصت˘قلا
تايانبلا تانوكم نيب عقوملل
،اهزاجنإا ع˘مز˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ة˘مزÓ˘لا ة˘حا˘سسم˘لا بنا˘ج ى˘لإا

تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلاو ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘˘مو
،ءابرهكو زاغو ءام نم ةمزÓلا

زجوم يديهمت عورسشم اذكو
.هب مايقلا عمزملا زاجنإÓل

ر.نوراه
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ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘ق
رمتؤوم ضشماه ىلع ةفاحسصلل
لا˘م˘ع˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا

تارواسشم يف ا˘ن˘نإا«،ة˘يزا˘غ˘لاو
ءا˘كر˘سشلا ع˘م ر˘ه˘˘سشأا3 ذ˘ن˘˘م
ةي˘قا˘ف˘تل ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل نا˘م˘لألا
تاثداحملل راطإا عسضوب حمسست
لا˘˘˘˘˘˘˘سصتلا ثع˘˘˘˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘˘˘˘عإاو
عور˘˘˘˘˘˘˘˘سشم ضصو˘˘˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘˘˘ب
.«(كتريزيد)

نيب نواعتلا نأا ركذلاب ريدج
ةعومجملاو «زاغلنوسس» عمجم
يف يتأاي ،«كتريزيد» ةيناملألا

يف ةموكحلا هيف تدكأا تقو
ىلع اهسصرح اهلم˘ع ط˘ط˘خ˘م
تا˘قا˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوألا ءا˘˘ط˘˘عإا
ريط˘سست لÓ˘خ ن˘م ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
فلأا51 جا˘˘ت˘˘نإل ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
قا˘فآا ءا˘بر˘ه˘كلا ن˘م طاوا˘غ˘ي˘م
0302.

ر˘˘ها˘˘سش د˘˘˘كأا ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م
ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا ،ضصار˘خ˘لو˘˘ب
يف ،«زاغلنوسس» عمجمل ماعلا
،ةبسسانملاب ةفاحسصلل حيرسصت
˘ما˘م˘سضنلا ي˘ف ةدارإا كا˘ن˘˘ه نأا

«كتريزيد» ةردابملا ىلإا اددجم
)ءارحسصلا ة˘قا˘ط˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
ygrenE  treseD iiD)
تاقاط˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
م˘ت ه˘نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ةدد˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
جمارب زاجنإاب زاغلنوسس فيلكت
ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل
ةقاطلا دروم ةيمهأا ىلإا رظنلاب
هيل˘ع ر˘فو˘ت˘ت يذ˘لا ة˘ي˘سسم˘سشلا
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب اذ˘˘كو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نأا اربتعم ،اهت˘حا˘سسم ة˘عا˘سسسش

«كي˘˘ترز˘˘˘يد» ع˘˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ءار˘ح˘سصلا ة˘قا˘ط˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
رظنلاب ةريب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ي˘سست˘كي
ة˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لا فاد˘˘˘هألا ى˘˘˘˘لإا

ا˘˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘عاو˘˘لاو
تا˘قا˘ط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
.ةددجتملا

لمع ططخم نيمثت
صضوهنلل ةموكحلأ
ينطولأ داشصتقلاب

ىل˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘لا ن˘م˘ث
،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
ططخم يف حرتقملا جمانربلا

د˘كؤو˘ي يذ˘لا ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘˘ع
ةيئارسشلا ةردقلا نيسسحت ىلع
ةموكحلا نأا ازر˘ب˘م ن˘طاو˘م˘ل˘ل
نيسسحت˘ل ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘هأا ي˘لو˘ت
فورظو ةيعامتجلا ةيعسضولا
رارقتسسا نأاو عاطقلا يف لمعلا
رارغ ىلع ىربكلا تاكرسشلا
نم وه زاغلنوسسو كارطانوسس
.رئازجلا رارقتسسا

نأا ،با˘˘قر˘˘ع ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
ءا˘سسرا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘ي ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق
د˘يد˘ج ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسا جذو˘˘م˘˘ن
ضسي˘سسح˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘قا˘ط˘ل˘˘ل
ريذبتلا مدع ةيمهأاب نينطاوملا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف
ر˘يو˘ط˘ت بنا˘ج ى˘لا ة˘يو˘قا˘ط˘لا

تا˘قا˘ط˘لا لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا لا˘˘ج˘˘م
هذ˘˘ه نا اد˘˘كؤو˘˘م ،ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةغلاب ةيمهأا يسستكت ةبسسانملا
ءا˘بر˘ه˘كلا عا˘ط˘ق˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ي˘ف ي˘تأا˘ت ا˘ه˘نأل زا˘غ˘لا ع˘يزو˘ت
لوحت دÓبلا هيف فرعت تقو
ذيفنت راطإا يف ازيمتم اطاسشنو
اهب رداب يتلا45 ـلا تادهعتلا

.ةيروهمجلا ضسيئر
جاتنإل ناث صضيفخت

يرفيف نم طفنلأ
0202 نأوج ىلإأ

،با˘˘قر˘˘ع دـم˘˘˘ح˘˘˘م ف˘˘˘سشك
لودلا ةم˘ظ˘ن˘م ر˘م˘تؤو˘م ضسي˘ئر
نع ،«كبوا» طفنلل ةردسصملا

لو˘ح ق˘م˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت دو˘˘جو
جات˘نإل نا˘ث ي˘فا˘سضإا ضضي˘ف˘خ˘ت
ة˘عو˘م˘ج˘م فر˘ط ن˘م ط˘ف˘ن˘˘لا
ام ةرتفلا لÓخ كلذو «+كبوأا»
ناو˘جو يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف ن˘ي˘˘ب
ىلع نزاوتلا ءافسضإل لبقملا
،را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسألا م˘˘˘˘عدو قو˘˘˘˘˘سسلا

مل ضضيفختلا مجح نأا حسضوأاو
تاروا˘˘سشم˘˘لاو د˘˘ع˘˘˘ب دد˘˘˘ح˘˘˘ي
لود ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘م ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسم
يلاتلابو اه˘جرا˘خو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
هذ˘˘˘ه م˘˘˘ج˘˘˘ح د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإلا تا˘˘سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا
تا˘ي˘نا˘كمإلا بسسح نو˘˘كت˘˘سس
ناد˘ل˘ب˘لا ل˘ك ىد˘ل ةر˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا

تا˘ثدا˘ح˘م˘لا هذ˘ه نأا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم
ةي˘مو˘ي ة˘ف˘سصب ة˘يرا˘ج تلازا˘م
ةقاطلا ءارزو عيمج عم ابيرقت
كبوأا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘سضعألا لود˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلإا لسصوت˘لا ة˘ي˘غ˘ب ا˘ه˘جرا˘خو
قو˘سس نزاو˘ت فد˘ه ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
.طفنلا
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ابيرق رونلا ىري ةيشسمششلا ةقاطلل «كتريزيد» عورششم

ز.لامج

نيب مهافت ةركذم عيقوت لÓخ نم ،ةيشسمششلأ ةقاطلل «كتريزيد» عورششم ثعب ةداعإأ نع ،ةقاطلأ ريزو ،باقرع دـمحم نلعأأ
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ضسي˘ئر ،رو˘˘سشا˘˘ع لو˘˘ل˘˘ج د˘˘كأا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م
(tropreS) ئ˘ناو˘م˘˘لا تارد˘˘ق نأا
فعاسضتتسس ةيرئازجلا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ةثÓثب تايواحلا ةكرح لاجم يف
1202 ةنسس لولح عم فاعسضأا
ني˘يÓ˘م (60) ة˘ت˘سس ى˘لإا ل˘سصت˘˘ل
ا˘مد˘ق ن˘ير˘سشع˘ل ة˘ئ˘فا˘˘كم ةد˘˘حو
.ايلاح ةدحو نويلم2 لباقم

نييÓم4 رئاز˘ج˘لا ح˘بر˘ت˘سسو
ا˘مد˘ق ن˘ير˘سشع˘ل ة˘ئ˘فا˘˘كم ةد˘˘حو
زاجنإا عيرا˘سشم ل˘سضف˘ب ة˘ي˘فا˘سضإا

تا˘يوا˘ح˘لا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ع˘سسو˘˘تو
رملا قلعتيو ،اهلا˘غ˘سشأا ة˘يرا˘ج˘لا
نج نجب تا˘يوا˘ح ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘ن˘ب˘ب
ةدحو نويل˘م2 ةردقب (ل˘ج˘ي˘ج)
ىلإا ةفاسضإا امدق نيرسشعل ةئفاكم
رئازجلا ءان˘ي˘م ر˘يو˘ط˘تو ة˘ع˘سسو˘ت
10 ىلإا هتردق نم عفريسس يذلا

نيرسشعل ة˘ئ˘فا˘كم ةد˘حو نو˘ي˘ل˘م
ءانيم ريوطتو ةعسسوت اذكو امدق
ةرد˘ق ن˘م ع˘فر˘ي˘سس يذ˘لا نار˘˘هو
ةدحو نويلم5,1 ىلإا هباعيتسسا

فاسضيو ،امدق نيرسشعل ةئفاكم
تا˘يوا˘ح ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘سشنإا كلذ ى˘لإا
000.006 ةردقب ةبا˘ن˘ع ءا˘ن˘ي˘م˘ب
ا˘مد˘ق ن˘ير˘سشع˘ل ة˘ئ˘فا˘˘كم ةد˘˘حو
ءا˘ن˘ي˘م˘ب ر˘خآا ي˘ئا˘ه˘ن ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
.ةدحو000.003 ـب ةياجب

،نيرفاسسم˘لا ل˘ق˘ن لا˘ج˘م ي˘فو
ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا نأا ،رو˘˘سشا˘˘ع ح˘˘سضوأا
فسشك ةبانعب ةديد˘ج˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا
لÓخ ملسستسس اهنا لوؤوسسملا تاذ
ةرد˘ق˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘تو ،ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘سسلا
000.053و ر˘فا˘سسم000.007
.ةرايسس

ماعلا ريدملا ضسيئرلا دكأا امك
ة˘ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا ع˘م˘ج˘م˘˘ل
(TROPRES) ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا نأا
ي˘˘ف ع˘˘ل˘˘سسلا ءا˘˘ق˘˘ب˘˘ل ىو˘˘سصق˘˘˘لا
ابيرق ضصلقتسس ةيرئازجلا ئناوملا
ضضيفخت فدهب مايأا ةسسمخ ىلا
لكسشب مكحتلاو روبعلا فيلاكت
يف لاقو ،تاقفدتلا يف لسضفأا

حلاسصم عم اندهعت» ددسصلا اذه
نم ديزملا وحن باهذلاب كرامجلا
رو˘ب˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘˘سست ي˘˘ف ة˘˘مار˘˘سصلا

مايأا ةسسمخب اهتدم ديدحت مزتعنو
ب ةردقملا ةيلاحلا ةدملا نم لدب
ىلع بجوتيسس هيلعو ،اموي12
ةيلودلا ةراجتلا يف نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
هردق لجأا يف تايلكسشلاب مايقلا

يميظنت ضصن بجومب مايأا ةسسمخ
.«ابيرق ردسصيسس

نأا ،لوؤوسسملا تاذ حسضوأاو اذه
ايلاح يراج˘لا ة˘ن˘م˘قر˘لا عور˘سشم
ل˘ي˘ه˘سست˘ب ح˘م˘سسي˘سس ئ˘ناو˘˘م˘˘ل˘˘ل
لبق ىتح أادبتسس يتلا ةجلاعملا

نسسحتسس امك ،تايواحلا لوسصو
ةحاتا لجأا نم اهميظنت ئناوملا
يكرمجلا ضصيلختلاو لابقتسسلا

اهنم نيديفتسسملل علسسلا لاسصياو
.لاجآلا برقأا يف

فيرجتلل ةكرشش ءاششنإأ
يئانيملأ

ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا ف˘سشك
هنأا ،ةيئانيملا تا˘مد˘خ˘لا ة˘كر˘سشل
ةكرسش ءاسشنا ةسسارد ايلاح يرجي
ةي˘ن˘طو ة˘سسسسؤو˘م ع˘م ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م
ىوتسسم ىلع فيرجتلاب لفكتلل
وه ءانيم˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ئ˘ناو˘م˘لا
تايافن هيف دجاوتت يذلا ناكملا
ةداح ةلكسشم اهايإا اربتعم ،ندملا

يه ئناوملا نم ديدعلا نوك ادج

ةدودحم نفسس لابقتسسا ةردق تاذ
.لاحوألا لكاسشم ببسسب

ةشصشصختم ةشسردم حاتتفأ
رهشش ئنأوملأ تنمجانم يف

لبقملأ وينوي
حاتتفا نع ،روسشاع لولج نلعا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م
ناوج ره˘سش ئ˘ناو˘م˘لا تن˘م˘جا˘ن˘م
لكسشب لفكتتسس يت˘لاو ل˘ب˘ق˘م˘لا

تاراطلا نيوكتب مئادو مظتنم
لا˘ج˘م ي˘ف ن˘˘ير˘˘خلا لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ة˘ق˘فار˘مو ئ˘ناو˘م˘لا تن˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘م
ىوتسسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘طأا˘ت˘لا بي˘ب˘سشت
نا˘˘م˘˘سض اذ˘˘كو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا عور˘˘ف
.تنمجانملا لاجم يف مئاد بوانت

ج˘مار˘ب ة˘سسرد˘م˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘سسو
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ن˘يو˘كتو ة˘˘ف˘˘ي˘˘كم
دهاعملا عم نواعتلاب يسسامولبدلا
حمسستسسو ،ةسصتخملا ةيبورولا

اهؤواسشنا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘سسرد˘م˘لا هذ˘ه
مناغ˘ت˘سسم ءا˘ن˘ي˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
اميف ز˘ج˘ع˘لا ة˘ل˘كسشم ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف تاءا˘˘ف˘˘كلا ضصخ˘˘˘ي
ناد˘ي˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف تن˘م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا
،لÓغتسسلا ،ئناوم˘لا تا˘طا˘سشن»
ئ˘˘ناو˘˘م˘˘لا كي˘˘ت˘˘سسجو˘˘ل ،ن˘˘˘ملا

.«ةنمقرلاو
ةفاجلأ ئنأوملأ لوخد

ةيعرف تاطاششن يف
ضسيئرلا ربتعا ،ىرخأا ةهج نمو

تامدخلا عمج˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
روبعلا لاجآا ضصيلقت نأا ةيئانيملا
ة˘ف˘عا˘سضمو ة˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا ل˘˘سضف˘˘ب
ئ˘˘ناو˘˘م˘˘لا جرا˘˘˘خ تا˘˘˘ي˘˘˘سضرألا
ككسسلا تا˘˘كب˘˘سشب ة˘˘ل˘˘سصت˘˘م˘˘لا
ئناوملا ىلع متحي˘سس ة˘يد˘يد˘ح˘لا
.اهتعيبط ريغت ةفاجلا

ئ˘ناو˘م˘لا مو˘ه˘ف˘م نأا فا˘˘سضأاو
ضصاخ قايسس يف هلاخدا مت ةفاجلا
تلجسس ةيفاسضإا ةكرح ةهجاومل
معدل تءا˘ج د˘ق˘ل .ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف
ع˘م ن˘كل ئ˘ناو˘م˘لا ي˘ف طا˘سشن˘˘لا

رورملا لاجآا ضصيلقتل انعورسشم
ي˘ف ل˘خد˘ت˘سس ا˘ه˘نا د˘كؤو˘م˘لا ن˘˘م
ا˘حر˘ت˘ق˘م ،ي˘عر˘ف طا˘سشن ة˘˘حر˘˘م
ى˘لا ة˘فا˘ج˘لا ئ˘ناو˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ماظنب ة˘ي˘كي˘ت˘سسي˘جو˘ل تا˘ي˘سضرأا
ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق
ريسضحت˘لاو ة˘ي˘عا˘ن˘سص تا˘طا˘سشن
ل ةينطولا تاجت˘ن˘م˘لا ر˘يد˘سصت˘ل
ة˘ي˘عا˘ن˘سصلاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
فيلغتلاو ع˘ي˘م˘ج˘ت˘لاو ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا»
.«بيلعتلاو

ناتديدج ناتكرشش
رييشست لاجم يف

ةيراجتلأ ئنأوملأ
ضسيئرلا ،روسشا˘ع لو˘ل˘ج ن˘ل˘عأا

تامدخلا عمج˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
نا ،(TROPRES) يئا˘ن˘ي˘م˘لا

نÓكسشيسس ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘يءا˘ن˘ي˘م
ع˘م ة˘كار˘سش ي˘عور˘˘سشم رو˘˘ح˘˘م
رييسستب لفكتلل بناجا نيلماعتم
رملا قلعتيو ،تايواحلا تايئاهن
وا ةدكيكسس ءانيمو نارهو ءانيمب

مامتها ايلاح ناريثي نيذللا ةبانع
،ئناوملل نييلود˘لا ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘سسم˘لا

عمجمل لولا لوؤوسسملا حسضواو
يرجي نيتكارسش كانه نا روبريسس
ءاسشنا لجا نم امهنأاسشب رواسشتلا
ءادتبا ةفلكم ةطل˘ت˘خ˘م تا˘كر˘سش
لÓغتسساو ريي˘سست˘ب1202 ن˘˘م
.تايواحلا تايئاهن

ز.لامج

مايأأ5 ىلإأ ئنأوملأ ىوتشسم ىلع روبعلأ لاجآأ صصيلقت وحن

ةثÓثب ئناوملل ةيراجتلا تاردقلا ةدايز
1202 لولحب فاعشضأا

جاجحلأ ريشصم نع لءاشست
ةمئاقلأ يف نيزئافلأ
ةيطايتحلأ

بلطي ةمئأ’ا سسلجم
رتافد لوح تاحيشضوت
«ةلماجملا جح»

صسيئر ،لوغ لامج بلاط
لقتشسملأ ينطولأ صسلجملأ
لوح تاحيشضوتب ،ةمئأÓل
يف نيزئافلأ جاجحلأ ريشصم
Óئاشستم ،ةيطايتحلأ ةمئاقلأ

ةلماجملأ جح رتافد ددع نع
نيلوؤوشسملل حنمت يتلأ
.نييرئأزجلأ

صسلجملأ هدعأأ ريرقت يفو
رتافد نع تلؤواشست نمشضت
ىلع عزوت يتلأ جحلأ
نمشض تناك نإأ نيلوؤوشسملأ
،اهريغ مأأ ةيمشسرلأ ةطوكلأ

ءأرجأ نأأ لوغ لامج ىريو
نم نيتيلأوتم نيتنشسل ةعرقلأ
نيبغأرلأ صضعب مرحي نأأ هنأاشش
ةشصاخ كشسانملأ هذه ءأدأأ يف
أذه لاملأ نوكلمي ل نيذلأ
. مشسوملأ

صسفنو صضومغ كانه نأأ دكأأو
يف نيزئافلل ةبشسنلاب ءيششلأ
ثيح ةيطايتحلأ ةمئاقلأ

كانه نأأ لوغ لامج دكؤوي
اميشس عوشضوملأ يف صضومغ
هذه ريشصم حشضوي ل امدنع

جحب ةشصاخ يه له ةمئاقلأ
.1202 مأ0202

ز.لامج

يشضاملأ يام رهشش هنع هرششن ام صصوشصخب هطيلغت مت هنإأ لاق

eiregla’d esruoB-E عقوم ريدم نم رذتعي42GLA عقوم

ةقباشسلأ تاعمجلاب ةنراقم نيرهاظتملأ ددع عجأرت

نيلقتعملا يقاب نع جارفإ’او نوناقلا ةلود ءانبب ةبلاطملا25 ـلا هتعمج يف ددجي يبعششلا كارحلا

«ع˘˘˘قو˘˘˘˘م م˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط رذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
42GLA» ةيسسنرفلا˘ب ق˘طا˘ن˘لا،
عقوم ريدم ،يقوزرم نيسساي نم
eiregla’d edruoB-Eيذلا

،يدا˘˘سصت˘˘قلا نأا˘˘سشلا˘˘ب ى˘˘ن˘˘ع˘˘ي
،هطيلغت مت دق هنأا عقوملا ربتعاو
،9102 يام رهسش هرسشن ام نأاو
نأاو ،«بسسا˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ» ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي

تناك تبتك يت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
قح يف ةريبك تا˘ط˘لا˘غ˘م ا˘ه˘ي˘ف
.يقوزرم ضصخسش

ز.لامج

ن˘˘˘˘˘م فلآلا ضسمأا ل˘˘˘˘˘سصاو
يبعسشلا مهكارح ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يلاوتلا ىلع25 ـلا ةعمجلل
ضسي˘ئر ،ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘يدد˘˘ج˘˘م
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
لاومألا عاجرتسسا يف عارسسإلاب
ءان˘ب اذ˘كو ،جرا˘خ˘ل˘ل ة˘بر˘ه˘م˘لا
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ،نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘لود
ليج˘ع˘ت˘لاو ،دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم
يأار˘لا ءا˘ن˘ج˘سس ي˘قا˘ب قÓ˘طإا˘˘ب
يف يبعسشلا كارح˘لا ءا˘ن˘ج˘سسو
اوددج امك ،نطولا عوبر ةفاك
˘مد˘عو لا˘سضن˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
ةياغ ققحتت ىتح مÓسستسسلا
يرذجلا ري˘ي˘غ˘ت˘لا ي˘ف بع˘سشلا
.بولطملا

ةعمجلاب ةنراقم ةليلق دادعأاب
نينطاوملا فلآا جرخ ةقباسسلا
ى˘˘لإا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ةÓ˘˘سص د˘˘ع˘˘˘ب
ةمسصاعلل ةي˘سسي˘ئر˘لا عراو˘سشلا

،دارم ضشوديد عراسش رارغ ىلع
عرا˘سشو ،ضشور˘ي˘م˘ع د˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ة˘حا˘سسو ،ي˘ل˘عو˘ب ن˘ب ة˘ب˘ي˘سسح
تحبسصأا يتلا ،يزكرملا ديربلا
،ن˘ي˘ي˘كار˘ح˘لا ع˘م˘ج˘˘ت ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ن˘م عو˘ب˘سسأا ل˘ب˘قو ةدا˘ع˘˘لا˘˘كو
يذلا ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا ءا˘ف˘طإا
9102 يرفيف22 ـلا يف قلطنإا
مÓعألا تعفر ،ىلوألا هتعمسش
يدا˘ن˘ت تارا˘ع˘سشو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ضسي˘ئر ة˘ب˘لا˘ط˘مو ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
نيببسستملا ةبسساحم ةلسصاومب
،ماعلا لاملا بهنو داسسفلا يف
ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ئا˘˘˘عد ءا˘˘˘سسرإا اذ˘˘˘كو
عارسسإلاب هوبلاط امك ،نوناقلاو
ىلإا ةبرهملا لاومألا ةداعإا يف
ي˘قا˘ب ن˘ع جار˘فإلاو ،جرا˘˘خ˘˘لا

ن˘يد˘كؤو˘م ،يأار˘˘لا ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م
مي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘سصاو˘م˘ب م˘ه˘كسسم˘ت

قيقح˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا تار˘ي˘سسم˘لا
نيب ن˘م.ةعوفرملا بلاطم˘لا
ا˘هد˘يدر˘ت م˘ت ي˘ت˘لا تارا˘ع˘˘سشلا
ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م» ضسمأا
كار˘ح˘لا رار˘م˘ت˘˘سسا» ،«دا˘˘سسف˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م» ،«ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسب
ةلقتسسم ةلادع» ،«تاحÓسصإلا

دد˘ج ا˘م˘˘ك ،«ةر˘˘ح ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصو
ظافحلاب مهبلاطم نورهاظتملا

ضسيركتو ةينطولا ةدحولا ىلع
قاي˘سسلا ي˘ف.بعسشلا ةدا˘ي˘سس
ىرخأا تاعومجم تجرخ ،هتاذ
ندم ضضع˘ب˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
ةل˘ثا˘م˘م تار˘ي˘سسم ي˘ف ،دÓ˘ب˘لا
يف اعجارت ىرخألا يه تلجسس
لÓخ تعفر ،نيكراسشملا ددع
،ركذلا ةفلاسسلا بلاطملا ضسفن
نو˘نا˘ق˘لا ة˘لود ز˘يز˘ع˘ت ا˘˘هزر˘˘بأا

.داسسفلا ةبراحم ةلسصاومو
ح.ميلشس



ANEM» ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م دا˘˘˘˘˘˘فأا
ecnefeD»،ةعومجم لوأا نأاب
42˘‐ يو˘˘خو˘˘سس تا˘˘فذا˘˘ق ن˘˘م
ي˘ت˘لا تار˘ئا˘˘ط6 ا˘˘هدد˘˘˘عو
اي˘سسور ن˘م ا˘ندÓ˘ب ا˘ه˘ت˘م˘ل˘ت˘سسا

عنسصم يف اهيلع تبث ،ارخؤوم
زاهج ،ةيسسورلا فيجر ةنيدمب
ةحÓملاو ناريطلا ةبقارم ماظن
ةموظنم)PVS-42 ةيو˘ج˘لا
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘ف
هج˘ت˘ن˘ت يذ˘لا،(ةسصسصختملا
ح˘م˘˘سسي ا˘˘م ،ة˘˘ي˘˘سسور ة˘˘كر˘˘سش
ةي˘لا˘ع ة˘قد˘ب فاد˘هألا ة˘با˘سصإا˘ب

فئاذق مادختسسا دنع ىتح ،ادج
.ةهجوم ريغ

تافذاق ددع نأا ركذلاب ريدج
تاو˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف42‐يوخوسس

03 ـلا زواجت ةيرئازجلا ةيوجلا
نم ةدحاو اندÓب ربتعتو ،ةلتاقم
نواعتلا يف ايسسور ءاكرسش ربكأا
.ينقتلا يركسسعلا

زر˘˘˘بأا ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
«ecnefeD ANEM»،نأا
«42‐يوخوسس» لبان˘ق˘لا ة˘فذا˘ق
مدختسستو ،ةيتايلمع ةفذاق دعت

خيراوسصلاب تا˘بر˘سض ه˘ي˘جو˘ت˘ل
ةيداعم ةيرب فادهأا ىلإا لبانقلاو
.ةيوجلا فورظلا ةفاك يف

watan@essalamonline.com
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ترايتب ةدلقملا «ةمسشلا» نم ةدحو0058 نم رثكأا زجح

ركشسعمب اشسولهم اشصرق441 زجحو سصاخششأا3 فيقوت
ثحبلا ةقرف رسصانع تنكمت

ةيئلولا ةحلسصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
ن˘مأا˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
اسصرق441 زجح نم ركسسعم
ضصاخسشأا3 فيقوتو اسسو˘ل˘ه˘م
63و52 نيب مهرامعأا حوارتت
.ناتأارمإا مهنيب نم ،ةنسس

لÓغتسسا دعب ةيل˘م˘ع˘لا تم˘ت
ا˘ها˘ق˘ل˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘ل م˘˘كح˘˘م
،اهتاذ ةين˘مألا ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
ا˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ما˘˘ي˘˘ق لو˘˘ح
43 رمعلا نم ةغلابلا ةيسسيئرلا
ا˘ه˘ن˘كسسم لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ة˘˘ن˘˘سس
ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ة˘سسرا˘م˘م˘ل ل˘ح˘م˘ك ف˘ي˘ن˘غ˘ي˘˘ت
ج˘˘يور˘˘تو ةرا˘˘عد˘˘لاو ق˘˘˘سسف˘˘˘لا
ذاختا متيل ،ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ذي˘ف˘ن˘تو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا

ن˘˘كسسم˘˘ل ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةقفر اهفيقوتو ،اهيف هبتسشملا
ةيمك زجحو ،نيرخآا نيسصخسش
تردق ةسسولهملا ضصارقألا نم
441 ــب ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘م˘˘ك
.اسصرق

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
رقمل مهيف هبتسشملا ليوحت مت

ن˘يأا ،ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف
ي˘ئا˘سضق ءار˘جإا م˘هد˘سض رد˘˘سصأا

ترمأا يتلا ةلادعلا مامأا اومدقو
.ضسبحلا مهعسضوب

تن˘˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
زجح نم ترايتب نمألا حلاسصم
«ةمسشلا» ةدام نم ةربتعم ةيمك
ن˘ي˘ع ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ةد˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا
ـب ترد˘ق ،ترا˘ي˘تو ف˘ي˘ق˘سشو˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو5358
ى˘لإا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق تل˘˘سصو عاو˘˘نألا

.جد00774
نيسصخسش فيقوت مت هيلعو

ةمهتب ةلادعلا ىلإا امهميدقتو
راق ريغ يراجت طاسشن ةسسرامم
ل˘ج˘سسلا ي˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا نود
.ةرتوفلا مادعنا عم يراجتلا

ةكبسشب ةحاطإلا
سصارقألا جيورتل

مناغتسسمب ةسسولهملا
ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ضسمأا تن˘كم˘ت

يئلولا نمأÓل ةعباتلا لخدتلاو
ةكبسشب ةحاطإلا نم ،مناغتسسمل
ةسسو˘ه˘ل˘م˘لا ضصار˘قألا ج˘يور˘ت˘ل

،يلقع رثؤوم007 ةبارق زجحو
ةبقار˘م د˘ع˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
اهنتم ىلع ناك ةبكرم ضشيتفتو
رثع مناغتسسم ةنيدمب نيسصخسش
ة˘ي˘ن˘مألا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ا˘ه˘لÓ˘خ
تاسسولهملا ةيم˘ك ى˘ل˘ع ا˘ه˘تاذ
تر˘˘ف˘˘سسأاو ،ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘سسلا
ضسفن اهترسشاب يتلا تاقيقحتلا
ةيمك ط˘ب˘سض ن˘ع ،ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأا
066 و˘ح˘ن˘ب ترد˘ق ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
فلت˘خ˘م ن˘م ا˘سسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق
لئاسس نم ةنينق12و عاونألا

ا˘م˘ه˘كير˘سش ف˘ي˘قو˘تو ،رد˘خ˘˘م
قب˘سس ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘عو.ثلاثلا
دسض يئاسضق فلم زجنأا ،هركذ
ن˘يذ˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
81 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘˘ت
ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب م˘˘تو ،ة˘˘ن˘˘سس63و
ةيروهمجلا ليكو ىلإا مهميدقت
ثيح منا˘غ˘ت˘سسم ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
يروفلا لوثملا يسضاق ردسصأا
ر˘مأا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا د˘˘حأا ق˘˘ح ي˘˘ف
نامهت˘م˘لا ع˘سضو ا˘م˘ن˘ي˘ب ،عاد˘يإا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نارخآلا

ب.دلاخ / ح.ماسستبإا / سش.لامك

ةطرسشلا ةقرف رسصانع نكمت
ير˘سضح˘لا ن˘مألا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا
زجح نم ،ةفلجلا ةيلوب ثلاثلا

فنسصلا نم ةريخذلا نم ةيمك
.نيراظنمو ضسماخلا

رثإا ىلع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تم˘ت
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘طر˘˘˘سش تا˘˘˘يرود
هابتنا تفل ثيح ،ضصاسصتخلا

ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ن˘˘مألا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع
لوز˘ع˘م نا˘كم ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘سسلا˘˘ج
عا˘سضخإا د˘ع˘بو ،ة˘ه˘ب˘سش ل˘˘ح˘˘م
ضسملتلا ةيلمعل امهب هبتسشملا
امهدحأا ةزوحب ر˘ث˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

اهب ضشيطارخلا نم ةبلع ىلع
را˘طإا ي˘˘فو ،ة˘˘سشو˘˘طر˘˘خ52
هبتسشملا عم قيقحتلا ةلسصاوم
لسصوتلا مت ،نافو˘قو˘م˘لا ا˘م˘ه˘ب

ن˘م ىر˘خأا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك دو˘˘جو ى˘˘لإا
د˘˘لاو ن˘˘كسسم˘˘ب ضشي˘˘طار˘˘˘خ˘˘˘لا

44 رمعلا نم غلابلا امهقيدسص
د˘ع˘ب ه˘ل˘خاد˘ب ر˘ث˘ع يذ˘لا ،ة˘ن˘سس
ىلع ةي˘با˘ج˘يإا ضشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
314 ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ة˘˘سشو˘˘طر˘˘خ
ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا د˘˘ع˘˘بو.نيراظنم
،ةيسضقلا يف قيقحتلا تاءارجإا
مامأا ةثÓثلا مهب هبتسشملا مدق
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
فلم هرودب لاحأا يذلا ،ةفلجلا
،قيقحتلا يسضاق ىلع ةيسضقلا

هبتسشملا نم نينثا دافتسسا ثيح
اميف ،رسشابم ءاعدتسسا نم امهنم
ةهج نم.جارفإلا ثلاثلا حنم مت
ناو˘˘˘عأا ضسمأا ن˘˘˘كم˘˘˘ت ،ىر˘˘˘˘خأا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ،كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
كرا˘م˘ج˘ل˘ل ما˘سسقألا ة˘ي˘سشت˘˘ف˘˘م
طا˘˘ب˘˘حإا ن˘˘م نار˘˘هو ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ب
افتاه0524 ر˘ير˘م˘ت ة˘لوا˘ح˘م
ينيتور ضشيتفت رثإا ىلع ايكذ
رفاسسمل كلم ةيحا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سسل

اناك ،هتجوز ةقفر ناك يرئازج
تنا˘كي˘لأا ة˘ن˘يد˘م ن˘م ن˘ي˘˘مدا˘˘ق
ةرخاب˘لا ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م.«2 ر˘ئاز˘ج»
ضشيتفت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ضسف˘ن تن˘كم
ضصرق0001 زجح نم ةيئاجفلا

( نيرتوفيل) عون نم ضسولهم
ل˘خاد ما˘كحإا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك
نم ىرخأا ةيحايسس ةبكرم باوبأا
. «ناورتيسس » عون

سش.ةميحر / ح.قازرلا دبع

جراخلاب ةيلام ةدسصرأا لÓغتسساو نيوكتو ةرربم ريغ تازايتما ىلع لوسصحلا مهت هل تهجو

تقؤوملا سسبحلا راهنلا عمجمل ماعلا ريدملا عاديإا
ي˘سضا˘ق ضسمأا لوأا ة˘ل˘˘ي˘˘ل ر˘˘مأا

دارم ر˘ئ˘ب ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ضسيار
وعدم˘لا ،مد˘ق˘م د˘م˘ح˘م عاد˘يإا˘ب
ماعلا ر˘يد˘م˘لا (ي˘نا˘م˘حر ضسي˘نأا)
.تقؤوملا ضسبحلا ،راهنلا عمجمل

ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘سشك
ّنأا ،ةمسصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا مهت هل تهجو ،ينامحر ضسينأا

ريغ تازايت˘ما ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
لÓ˘غ˘ت˘سساو ن˘يو˘˘كتو ،ةرر˘˘ب˘˘م
.جراخلاب ةيلام ةدسصرأا

ط˘سسوو ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ل˘ق˘ن ةدد˘سشم ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا تاءار˘˘جإا
ةبرع نتم ىلع ينامحر ضسينأا
ن˘ج˘سس ى˘لإا ،ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
.عيرسسلا قيرطلا ربع ةعيلقلا

ر.رجاه

زرا˘˘˘ف˘˘˘م لوألا ضسمأا تر˘˘˘مد
رثإا ،يبعسشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل

ن˘م ل˘كب ط˘ي˘سشم˘ت تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
3 ،ةزابيتو ىلفدلا نيع يتيلو
،ةيباهرإلا تاعام˘ج˘ل˘ل ئ˘با˘خ˘م
نم.عنسصلا ةيديلقت لبانق8و
ةرازو تف˘˘˘سشك ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج
لوأا اهل نايب يف ،ينطولا عافدلا
ةخسسن «مÓسسلا» تملسست ضسمأا

ينطولا ضشيجلل زرافم نأا ،هنم
جربو ،تناج نم لكب ،يبعسشلا
8 تف˘˘˘قوأا ،را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘جا˘˘˘˘ب
ة˘ن˘حا˘سش تط˘ب˘˘سضو ضصا˘˘خ˘˘سشأا

ةقرطم ،نييئا˘بر˘ه˘ك ن˘يد˘لو˘مو

طيلخ نم اسسيك051و ،طغسض
ا˘م˘ك.بهذ˘˘لا ما˘˘خو ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ل˘˘˘حاو˘˘˘سسلا ضسار˘˘˘ح ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سض
نم مار˘غو˘ل˘ي˘ك21 ،نار˘˘هو˘˘ب
فقوأا نيح يف ،جلاعملا فيكلا

لكب ،ين˘طو˘لا كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
ر˘جا˘ت ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ن˘˘م
8.5 او˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘سضو تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةدا˘م˘لا ضسف˘ن ن˘˘م مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
اسصرق094 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
فقوأا ،رخآا قايسس يفو.اسسولهم
3 ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
قدانب3 مه˘تزو˘ح˘ب ضصا˘خ˘سشأا

.فيطسسو ةنتاب نم لكب ديسص
ط.ةراسص

ي˘˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘˘ق ضسمأا لوأا ر˘˘˘˘˘˘مأا
يديسس ةمكحم ىدل قيقحتلا
لامعألا ل˘جر عاد˘يإا˘ب ،د˘م˘ح˘مأا

هقيقسشو ،رمع نب ديعلا دمحم
ضسب˘˘ح˘˘لا ،ر˘˘م˘˘ع ن˘˘ب يدا˘˘˘ه˘˘˘لا

اياسضق يف امهطروتل تقؤوملا
جارفإلاب اسضيأا رمأا امك ،داسسف
نب يماسس ثلاثلا قيقسشلا نع
71 ع˘سضو ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإا ،ر˘˘م˘˘ع
.جارفإا ةلاح يف ارخآا امهتم

ر.رجاه

امهتم71 ةقفر امهل ثلاث خأا نع جارفإلا

هقيقششو رمع نب ديعلا دمحم عاديإا
داشسف اياشضق يف امهطروتل تقؤوملا سسبحلا

نارهوب جلاعملا فيكلا نم غلك81 ةبارق زجح

لبانق8و ةيباهرإ’ا تاعامجلل ئباخم3 ريمدت
ةزابيتو ىلفدلا نيعب عنشصلا ةيديلقت

ح˘لا˘˘سصم ضسمأا لوأا تن˘˘كم˘˘ت
نمأل ةعباتلا ةيئاسضقلا ةطرسشلا
،ركسسعم يف ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا ةر˘ئاد
ا˘ه˘ي˘ف تد˘ن˘ت˘سسا ة˘م˘˘هاد˘˘م ي˘˘ف
ن˘م ،ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ب
اهنكسسم لخاد ةذوعسشم فيقوت
ضسو˘ق˘ط ة˘سسرا˘م˘م˘ب ة˘سسب˘ل˘˘ت˘˘م
ز˘ج˘ح ع˘م ،ةذو˘ع˘سشلاو ر˘ح˘˘سسلا
رحسس مسسÓطو تاودأاو مزاول
.ةفلتخم

تن˘كم ة˘ي˘ن˘مألا ة˘م˘˘هاد˘˘م˘˘لا
ةأارمإا21 ط˘˘ب˘˘سض ن˘˘م ا˘˘˘سضيأا

هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع د˘˘فاو˘˘ت˘˘لا ند˘˘˘ت˘˘˘عإا
تاذ ىلإا نهدايتقا مت ةذوعسشملا
قيقح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘مألا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

نهميدق˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ه˘ع˘م
ةيروهمجلا ليكو بتكم مامأا
يذلاو ،ةيدمحملا ةمكحم ىدل
يسضاق ىلإا نهفلم لاحأا هرودب
ى˘لإا عا˘م˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نهتمكاحم ررقتو اذه.نهتادافإا

رسشابملا ءاعدتسسلا قيرط نع
.لبقملا ضسرام5 خيراتب

ج.نيدلا رون

ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تز˘˘˘ج˘˘˘˘ح
عم قيسسنتلاب ،عبارلا يرسضحلا
ةيامحو نار˘م˘ع˘لا ة˘طر˘سش ة˘قر˘ف
ةيئلولا ةحلسصملل ةعباتلا ةئيبلا
،وزو يزيت˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل
موحللا نم اراطنق82 نم رثكأا
ل˘خاد ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘ع ةد˘˘سسا˘˘ف˘˘لا

موحل رجات ىلإا دوعي عدوتسسم
ردحنم اماع23 رمعلا نم غلاب
تنطفتو اذه.ةيلولا ضسفن نم
اهما˘ي˘ق ءا˘ن˘ثأا ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
ةهير˘ك ة˘ح˘ئار ى˘لإا تا˘يورد˘لا˘ب
فلاسسلا عدوتسسملا نم ثعبنت

ةنيدم طسسوب دجاو˘ت˘م˘لا ر˘كذ˘لا
نأا هلوخد دعب نيبت ،وزو يزيت
ل اه˘ي˘ف ةزو˘ج˘ح˘م˘لا ة˘عا˘سضب˘لا
ظفحلا طورسش ىندأا ىلع رفوتت
يتلا موحللا ةيب˘ل˘غأاو د˘ير˘ب˘ت˘لاو
ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ت ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب تد˘˘جو
دعبو.ل˘جرألاو ر˘ق˘ب˘˘لا ضسوؤور
ير˘ط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘ط˘لا˘ب لا˘˘سصتلا
ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

،وزو يز˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘˘ح˘˘سصلاو
رقأا ،موحللا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ما˘ق يذ˘لا
ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘سص مد˘˘عو ا˘˘هدا˘˘سسف˘˘ب
.كÓهتسسÓل

سش.ةراون

رحسس مسسÓط و تاودأاو مزاول زجح

ركشسعم يف ةيدمحملاب ةأارمإا21و ةذوعششم فيقوت

ةفاظنلاو ديربتلا طورسش ىندأل رقتفي عدوتسسم لخاد اهيلع رثع
موحللا نم راطنق82 نم رثكأا زجح

وزو يزيتب ةدشسافلا

نارهو ءانيمب ايكذ افتاه0524 ريرمت ةلواحم طابحإا

ةفلجلاب نيراظنمو سسماخلا فنشصلا نم ةريخذلا نم ةيمك زجح

422M- يوخوسس ءادأا ىوتسسم ىلإا لسصتل

ةيرئازجلا ةيوجلا تاوقلل ةعباتلا42- يوخوشس تافذاق ثيدحت

ط.ةراسص

تاوقلل ةعباتلا42- يوخوسس تافذاق نم ىلوألا ةعومجملا تسسم ثيدحت تايلمع نع ايسسور تنلعأا
422M.- يوخوسس ءادأا ىوتسسم ىلإا لسصتل ،ةيرئازجلا ةيوجلا

ةيفلسسلا ةعامجلا فرط نم
«ةليجعوب خيسشلا»
رتفح تاوق ىلإا ةيمتنملا

يرئازج فاطتخا
ايبيل يف

ةيرئازجلا ةطبارلا تنلعأا
،ناسسنإلا قوقح نع عافدلل

ينيثÓث باسش فاطتخا نع
،فلسشلا ةيلو نم ردحني
تاهج لبق نم ايبيل يف
تاوق ىلإا اهئامتنا تبسسن

تنادأاو اذه.رتفح
اهل نايب يف اهتاذ ةطبارلا
اهيلع تعلطا سسمأا
يذلا فاطتخلا ،«مÓسسلا»
نطاوملا هل سضرعت
(م.ع.إا) وعدملا يرئازجلا
ربوتكأا6 خيراتب دولوملا

ةيلو يف ةيطسشلاب8891
زاوجل لماحلا ،فلسشلا
042710751 مقر رفسسلا
تاطلسسلا نع رداسصلا
سسلبارطب ةيلسصنقلا

،5102 ربمفون01 خيراتب
دوعت ةيسضقلا نأاب تحسضوأاو
يفناج52 خيرات ىلإا

فاطتخا مت نيأا ،0202
ةقطنمب ركذلا فلاسسلا
فرط نم تÓيجعلا
خيسشلا» ةيفلسسلا ةعامجلا

اهدوقي يتلا «ةليجعوب
،ميهب مÓسسلا دبع ىمسسملا

يمتنت ةريخألا هذه
ةيفلخ ريسشملا سشيجل

ةئيه ربتعتو ،رتفح
ةقطنم نوك ةيماظن
ىلإا ةعسضاخ تÓيجعلا

.رتفح مكح
،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ةيرئازجلا ةطبارلا تددسش
،ناسسنإلا قوقح نع عافدلل

لخدت ةرورسض ىلع
اروف ،ةيرئازجلا تاطلسسلا

تاهجلا لك ىلع طغسضلاو
حارسس قÓطإا لجأا نم
لبق فطتخملا باسشلا

- ةددجم ،ناوألا تاوف
- هتاذ ردسصملا فيسضي
يف تاطلسسلا اهتبلاطم
لاسصتا تاونق حتفب اندÓب
ةيلاجلا عم ةرسشابم
عازنلا قطانم يف ةميقملا

.ايبيل يف
ب.نيرسسن
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يخيراتلا باطخ˘لاو ف˘قو˘م˘لا نا
ماما ضسابع دومحم ضسيئرلل ماهلا

ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘مألا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م لÓ˘˘˘خ
ةمهمو ة˘ل˘عا˘ف تار˘سشؤو˘م ى˘ط˘عا

و˘ح˘ن ة˘ي˘با˘ج˘يا تار˘سشؤو˘م تل˘م˘ح
ي˘لود˘لا ف˘قو˘م˘لا ةرو˘ل˘بو د˘˘سشح
نو˘كت˘˘ل مÓ˘˘سسلا ةر˘˘ي˘˘سسم م˘˘عد˘˘ل
ةي˘ن˘ب˘م ة˘عا˘ج˘سشو ة˘لدا˘ع ةر˘ي˘سسم
ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘لا ضسا˘سسا ى˘ل˘˘ع
ي˘˘لود˘˘لاو ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘جإلاو
ي˘˘كير˘˘ملا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل
لÓ˘ت˘˘حÓ˘˘ل م˘˘عاد˘˘لاو زا˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا

فا˘ف˘ت˘لا ل˘كسشو ،نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلاو
ةينيطسسلفلا ري˘ها˘م˘ج˘لا ف˘تا˘كتو
فقوم اهدجاوت نكاما عيمج يف
ةينيطسسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا م˘عد˘ل م˘ه˘م
لا˘سضن˘لا ة˘ي˘م˘ها ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لاو
ريرحتلا ة˘م˘ظ˘ن˘م م˘عدو ي˘ن˘طو˘لا
ةقفسص اهتهجاوم يف ةينيطسسلفلا
د˘حو˘م ف˘قو˘م فو˘قو˘˘لاو نر˘˘ق˘˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘ل
ىلع اسضيا ديكأاتلاو ينيطسسلفلا
ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘ق˘ح˘لا
ةدوعلا ق˘ح ة˘سصا˘خو ة˘ل˘ما˘كت˘م˘لا

.ريسصملا ريرقتو
فدهت نرقلا ةقفسص ىمسسي ام نإا
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ةيفسصت يلا

ةدايقلاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ل˘كلا نأاو
نأا عامجإلاب نودكؤوي لئاسصفلاو
ة˘لودو ضسد˘ق˘م ق˘˘ح ةدو˘˘ع˘˘لا ق˘˘ح
يتلا يسضارألا لك ىلع نيطسسلف
ةيد˘بأا ة˘م˘سصا˘ع ضسد˘ق˘لاو تل˘ت˘حا
كانه نوكي نلو نيطسسلف ةلودل
تارارقبو تباوثلا هذهب ضساسسم
اهتدسسج يت˘لا ي˘ن˘طو˘لا عا˘م˘جلا

ناو ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم
مطحتتسس ةرماؤوملاو ةقفسصلا هذه
ةدحو˘لاو دو˘م˘سصلا ةر˘خ˘سص ى˘ل˘ع

لك تمطح˘ت ا˘م˘ك تا˘ي˘ح˘سضت˘لاو
لبق ن˘م ة˘يو˘ف˘سصت˘لا تار˘ماؤو˘م˘لا

ولعي ينيطسسلفلا بعسشلا وه اهو
هدجاوت نكاما عيمج يف هتوسص
ةي˘ف˘سصت˘لاو ةر˘ماؤو˘م˘ل˘ل ل لو˘ق˘ي˘ل
ةقف˘سص را˘ع˘لا ة˘ق˘ف˘سص ط˘ق˘سست˘لو
بع˘˘˘˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘˘˘˘ك ناو نر˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا
دحوم فقوم فق˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ضسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م ضسي˘˘ئر˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ
ة˘نا˘ملا تل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘لاو
ةريسسم لسصاوتو دهعلا تناسصو
ج˘˘ه˘˘ن˘˘لا ضسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا

ىسضمو اهاسسرا يتلا تاوطخلاو

ر˘سسا˘ي د˘ي˘ه˘سشلا ضسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ءاد˘ه˘سش ل˘كو تا˘فر˘ع
لجأا نم تايحسضتلا اومدق نيذلا
ر˘ير˘ق˘تو ة˘مار˘كلاو ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘˘ن
ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإاو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
.ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا
نع عفادي ينيطسسلفلا بعسشلا نإا
ط˘ق˘ف ضسي˘لو ه˘تا˘سسد˘ق˘مو ه˘سضرأا

ةمألا ةمارك نع امنإاو هقوقح نع
ة˘كر˘ع˘م ضضو˘خ˘ي ه˘نأل ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ف˘ق˘ي و˘هو ضسد˘ق˘˘لا

ى˘ت˘لا ة˘ي˘كير˘ملا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘˘سص
ضسد˘ق˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ن˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست

نيملسسملا ىدل ةينيدلا اهتناكمو
ءا˘ح˘نا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ن˘ي˘ي˘ح˘˘سسم˘˘لاو
ةرور˘سض بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ل˘ك ة˘نادإاو ه˘ب˘نا˘ج ى˘˘لا فو˘˘قو˘˘لا
عيبطتلا يلا فدهت يتلا فقاوملا

معدو ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا لÓ˘ت˘حلا ع˘م
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا دو˘˘م˘˘سص
تلمع يتلا ةينيطسسلفلا ةدايقلاو
معادلا فقوملا اذه دينجت ىلع
يلودلا عمتجملا لبق نم مهملاو
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ى˘م˘سسي ا˘˘م ها˘˘ج˘˘ت
.ةيكيرملا
ذ˘خ˘ت˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا نا

ن˘ل˘ع˘يو تبا˘ث ا˘ي˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ط ا˘˘ف˘˘قو˘˘م
ضسيئرلا فلخ فوقولاو فافتللا

لما˘كلا ه˘م˘عدو ،ضسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م
هباطخ يف تدرو يتلا هفقاومل
مامإاو يلودلا نملا ضسلجم مامأا

برعلا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ءارزو ضسل˘ج˘م
بع˘سشلا ةدارا ن˘ع ر˘ب˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ضضفر ي˘ف ةر˘ح˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

ةيعادلاو وهاينتن ‐ بمرت ةقفسص
لدا˘˘ع˘˘لا مÓ˘˘سسلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘لا

ةيعرسشلا تارارقل اقفو لماسشلاو
.ةيلودلا
لمح ضساب˘ع دو˘م˘ح˘م ضسي˘ئر˘لا نا
لكب ةيلوؤوسسملا لمحتو ةناملا
برد ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘˘سضم˘˘˘˘يو فر˘˘˘˘سش
لجا ن˘م تا˘فر˘ع ر˘سسا˘ي د˘ي˘ه˘سشلا

لينو رير˘ح˘ت˘لا ةر˘ي˘سسم ة˘ل˘سصاو˘م
ءاهنإاو نيط˘سسل˘ف بع˘سشل ة˘ير˘ح˘لا
و˘هو م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حا لو˘˘طا

ل˘م˘ع˘يو مÓ˘سسإلا˘˘ب ن˘˘مؤو˘˘ي ل˘˘جر
ةبقع لكسشي لو مÓسسلا لجا نم
نا بج˘˘ي ن˘˘˘م ناو مÓ˘˘˘سسلا ما˘˘˘ما
لÓ˘ت˘حلا و˘ه ي˘ه˘ت˘ن˘يو ى˘ح˘ن˘˘ت˘˘ي
م˘ظ˘ن˘م˘لا با˘هرلا ضسرا˘م˘ي يذ˘لا
وهف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ق˘ح˘ب
˘مÓ˘سسلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ما˘˘ما ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ملاعلا نم دب لو انبعسش ةيرحو
ها˘˘˘ج˘˘˘ت ح˘˘˘سضاو ف˘˘˘قو˘˘˘م ذا˘˘˘خ˘˘˘تا

طور˘سشلاو لÓ˘ت˘حلا تا˘سسرا˘م˘م
ةقيرطلا يلع مÓسسلل ةيكيرملا
يد˘˘˘سصت˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘سسلا
هزاز˘ت˘باو لÓ˘ت˘حلا تا˘موا˘˘سسم˘˘ل
هفادهتسساو ةينيطسسلفلا قوقحلل
هلواحم يف ةينيطسسلفلا ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل
دومحم ضسيئرلا فقاوم نم لينلل

ضسد˘ق˘لا ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لا ضسا˘˘ب˘˘ع
ةدوعلا قحو ةينيطسسلفلا ةلودلاو
.ريسصملا ريرقتو

نرقلا ةقفشص طقشسي يلودلا عامج’ا
ةينيطشسلفلأ حابشصلأ ةديرج ريرحت صسيئر / نيطشسلف يف ةنشسحلأ ايأونلأ ريفشس / ةودقلأ يرشس : ملقب

يف ثو˘غ˘لا ة˘لا˘كو ةر˘ئاد» تد˘كا
رير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا
ل˘˘ما˘˘كلا ا˘˘ه˘˘م˘˘عد «ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف
ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا بلا˘ط˘م˘˘ل˘˘ل
،هزغ عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

فر˘سصب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ة˘سصا˘˘خ
ماع ناودع يررسضتم تاقحتسسم
عيرسستلا ىلا وعدت يتلاو4102
ةرمدملا تÓئاعلا لزانم رامعاب
ةر˘˘ئاد ن˘˘˘م فلآلا جر˘˘˘خ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ب
ماعلا ذ˘ن˘م ل˘سصاو˘ت˘م˘لا د˘ير˘سشت˘لا

4102.
نا «ثوغلا ةلاكو ةرئاد» ربتعتو
عاطق يف نيينيطسسلفلا نيئجÓلا

ع˘يو˘ج˘ت بر˘ح˘ل نو˘سضر˘ع˘ت˘ي هز˘غ
اهلوا :علسضلا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا را˘سصح˘˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘هاو
ةرسشع ةثÓث وحن ذنم ضضورفملا

،ه˘ها˘ج˘ت ي˘لود˘لا تم˘سصلاو ا˘ما˘ع
ةدحت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ع˘ط˘ق ا˘ه˘ي˘نا˘ث
ةلاكو نع ةيلا˘م˘لا ا˘ه˘تا˘م˘ها˘سسم˘ل
كل˘˘ت ة˘˘ب˘˘˘سسن رد˘˘˘ق˘˘˘تو ،ثو˘˘˘غ˘˘˘لا
ئراوطلا ةنزاوم ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا
وح˘ن˘ب هز˘غ عا˘ط˘ق˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
لودلا لهاجت اهثلاث ،(ةئاملاب07)
يف ءاوسس اهتايلوؤوسسمل ةحناملا
ه˘ت˘ثد˘حا يذ˘لا ضصق˘ن˘لا ضضيو˘˘ع˘˘ت
مازتللا وا ةيكيرملا تاءارجلا
ةحنام˘لا لود˘لا ر˘م˘تؤو˘م هر˘قا ا˘م˘ب

نيرسشت) ةرهاقلا يف دقعنا يذلا
وحن ميدقتب دهعتو (4102 لوا

ضصسصخ˘˘ي ،رلود را˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م4,5
لزانملا رامعإل هنم ربكلا مسسقلا
دسس ل˘جا ن˘م ي˘قا˘ب˘لاو ،ةر˘مد˘م˘لا
ة˘ي˘نا˘سسنلا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ضضع˘˘ب
.عاطقلا يف ةطغاسضلا

كل˘˘˘˘˘˘ت نا «ةر˘˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘˘لا» تلا˘˘˘˘˘˘قو
ايداسصتقا اعقاو تقلخ تاءارجلا

رقفلا تايوتسسم همجرتت اهوسشم
دعت يتلاو عاطقلا يف ةعفترملا
ةبسسن تتاب ذإا ،ملاعلا يف ىلعألا
ىوتسسم ضسمÓت ةلاط˘ب˘لاو ر˘ق˘ف˘لا

يه ربكلا ةبسسنلاو) ةئاملاب57
نأا نيح يف (بابسشلا طاسسوا نيب
ناكسس ل˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب07
نيمأات ىلع نيرداق ريغ عاطقلا
33 ناو ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا م˘ه˘تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حا
طخ تحت نوعبقي مهنم ةئاملاب
لقأاب نوسشيعي يا) عقدملا رقفلا

،(ايمو˘ي در˘ف˘ل˘ل رلود09.1 ن˘˘م
يا) نيئجÓلا نم مه رسسلا يثلثو
رد˘˘سصم ي˘˘ه ثو˘˘غ˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو نا

ام اذهو .(ة˘ي˘سسا˘سسلا م˘ه˘ت˘سشي˘ع˘م
ارخؤوم تلاق يتلا ةلاكولا هدكؤوت
فلأا003 ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل نا»

ناو ،ةزغ يف لمع ةفيظو بلط
ةيثاغإلا تادعاسسملا يقلتم ددع
.«ئجل نويلم نع داز اهنم

يف ثوغلا ةلاكو ةرئاد» ربتعتو
ماقرألا نا «ةيطارقميدلا ةهبجلا

ام ي˘ت˘لا لزا˘ن˘م˘لا نأا˘سشب ة˘مدا˘سص
ميمرت وا رامعا ىلا جاتحت تلاز
ةجيتن نم ناك دقف .هزغ عاطق يف
عاطق ىلع يل˘ي˘ئار˘سسإلا ناود˘ع˘لا

21 يلاوح ريمدت4102 ماع هزغ
،ل˘ما˘كلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو ف˘˘لأا

ةي˘ن˘كسس ةد˘حو ف˘لأا061 و˘ح˘نو
،ي˘ئز˘ج ل˘˘كسشب ترر˘˘سضت ىر˘˘خأا

ةرداسصلا ةيمقرلا تايطعملا ناو
ن˘عو ن˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل ن˘˘ع
يف ة˘ي˘ل˘هلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ضضع˘ب
0051 و˘ح˘ن نأا˘ب د˘ي˘ف˘ت عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ا˘م ا˘ي˘ل˘ك ةر˘مد˘م ة˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو
ماعلا ذنم ا˘هرا˘م˘عا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت تلاز
ردا˘˘سصم لو˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،4102
فلأا52 و˘ح˘ن نا ىر˘خا ة˘ي˘م˘سسر
ىلا جاتحت ةلوهأام ةينكسس ةدحو
ةدحو فلأا06 ةبارقو ،ءانب ةداعإا
ةداعإاو ميمرت ىلإا جاتحت ةينكسس
دح˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م ي˘ب˘ل˘ت ي˘ك ل˘ي˘هأا˘ت
ن˘ي˘بو ..ن˘كسسل˘ل م˘ئÓ˘م˘لا ى˘˘ندلا

هذه باحسصا لاز امف ،كاذو اذه
غلابم نوسضاقتي ن˘يذ˘لا ،لزا˘ن˘م˘لا

ةعقوم دوقع بجومب اورنولا نم
فرسص «ريطقت» نم نوناعي مهعم
ة˘مزلا بب˘˘سسب ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
مهنم ىمظعلا ةيبلاغلاو ،ةيلاملا

.يلعفلا ديرسشتلا ةايح ضشيعت
ذإاو «ثو˘˘غ˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘كو ةر˘˘˘ئاد» نإا
نوئجÓلا هل ضضرعتي ام ناب ربتعت
نم هزغ عاطق يف نوينيطسسلفلا

ل ءزج وه ا˘م˘نا ة˘ي˘ع˘يو˘ج˘ت بر˘ح
فاد˘ه˘ت˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م أاز˘ج˘ت˘˘ي
قحو نيئجÓلا ةيسضق˘ل ر˘سشا˘ب˘م˘لا
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘تا˘˘نو˘˘كم˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا

راع اذهو ،ةفلتخم˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو
ماعلا يف يلودلا عمتجملا ىلع
اور˘نولا ل˘م˘˘ع نو˘˘كي نا0202
ىلا طقف فدهي هزغ عاطق يف
لمع ضسي˘لو ءا˘ي˘حا ضسا˘ن˘لا ءا˘ق˘با»
ماسصفنا يف «ةايحلا ةدوج لجا نم
م˘˘ملا ه˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ح˘˘˘سضاو
قي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘ه˘ي˘ع˘سس ن˘ع ةد˘ح˘ت˘م˘لا
0302 ماعل ةمادتسسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ىلع ءاسضقلاب قلعتي امب ةسصاخ
قيقحتو لمعلا ضصرف قلخو رقفلا
نم اهريغو يعامت˘جلا ل˘ما˘كت˘لا
˘ماو˘عا ن˘ي˘˘ب ا˘˘ه˘˘تدد˘˘ح تارا˘˘ع˘˘سش
ع˘˘قاو ن˘˘ي˘˘˘بو ،5102 و5991
عاطق يف ي˘عا˘م˘ت˘جاو يدا˘سصت˘قا

ةايحلا قاطن جراخ امكح وه هزغ
..ةيرسشبلا
يف ثوغلا ةلاكو ةرئاد» يف اننإا
رير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا
همدقي ام نا ىلع دكؤون «نيطسسلف
تامهاسسم نم يلودلا عم˘ت˘ج˘م˘لا

امنا ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل ة˘ي˘لا˘م
هتايلوؤوسسم نم أازجتي ل ءزج وه
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
لو˘˘ب˘˘قو م˘˘عد ل˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ب تسسر˘˘˘كت
ةر˘˘˘سسلا ن˘˘˘م اءز˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘سسا
ائطاوت ،اهعيج˘سشتو ل˘ب ،ة˘ي˘لود˘لا

اهتاسسايسس ةلسصاوم ىلع ،ازجعو
بناج يف ىقر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناود˘ع˘لا

بور˘ح ة˘ب˘تر˘م ى˘لا ا˘ه˘ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك
ناف يلاتلابو ،«ةدابلاو عيوجتلا»
ي˘ن˘ع˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
نم لئاسسولا ة˘فا˘ك ى˘لا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب
ةايحلا يف هقح نع عافدلا لجا

ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع م˘˘لا˘˘ع˘˘لا را˘˘ب˘˘˘جل
ةيسسايسسلاو ةينوناقلا هتايلوؤوسسم
ن˘ل اذ˘˘هو ،ه˘˘ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنلاو
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ر˘˘ب˘˘ع لا ل˘˘سصح˘˘ي
ة˘ي˘م˘سسر ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
قطنم زواجتت ةحسضاو ،ةيبعسشو
عم مداسصتتو ة˘ي˘ل˘كسشلا تا˘نادلا

ة˘ل˘ما˘سشلا بر˘ح˘لا تا˘نو˘˘كم ل˘˘ك
بع˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘سشت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةينطو˘لا ه˘قو˘ق˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ة˘طرا˘خ را˘طا ي˘ف ،ة˘يدا˘سصت˘قلاو
ل˘ك ضضه˘ن˘ت˘سست ة˘ي˘لا˘سضن ق˘ير˘˘ط
ةيسضرا ىلع ةينيطسسلفلا ةلاحلا

طرخنتو هجاتحت ينطو عورسشم
بع˘˘سشلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ك ه˘˘˘ي˘˘˘ف
.ينيطسسلفلا

هزغ عاطق يف ةرمدملأ لزانملأ لوح «ةيطأرقميدلأ ةهبجلأ يف ثوغلأ ةلاكو ةرئأد» نع رداشص نايب

عقاولاو راعششلا نيب ماشصفنا يف «ءايحأا سسانلا ءاقبا» طقف حبشصا هفده نأا يلودلا عمتجملا ىلع راع
ثوغلأ ةلاكو : ملقب
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«مÓظلا نانج يف لمأا يل رادشصا لوأاو نيرخآ’ا عم يراكفأا ةكراششم تببحأا املاط»
زكرملاب لافطأÓل ةبتكم ءاسشنإإ سضرغب
«اسشاب ىفطسصم» يعماجلإ يئافسشتسس’إ

 ’دب باتك» ةيلمعل ةديدج ةعبط
تحجن ،نيرخآ’إ عم اهراكفأإ ةكراسشم تبحأإ املاطلو..رسشع ةيناثلإ نسس يف رطإوخلإ ةباتك عم تناك اهتيإدب ةمشصاعلاب لبقملا سسرام يف «ةركذت نم

ةديدج ةعبط ميظنت متيسس.اعيبر61 ـلإ ةبحاسص ،ةفلجلإ ةي’و نم مÓق لافنأإ اهنإإ..«مÓظلإ نانج يف لمأإ» نإونع تحت اهل ةيإور لوأإ رإدسصإاب
نم لد˘ب با˘ت˘ك» ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
لا˘ف˘طألا ةد˘ئا˘ف˘ل «ةر˘كذ˘˘ت
حر˘سسم˘لا ا˘ه˘ب ردا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
د˘ب˘ع» نار˘هو˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ره˘سش ي˘ف «ة˘لو˘ل˘ع ردا˘ق˘لا

رئاز˘ج˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م
نم ملع امبسسح ،ةمسصاعلا

.يفاقثلا لكيهلا اذه ريدم
نأا يسسونسس دارم حسضوأاو
ن˘م لد˘ب با˘ت˘ك» ةردا˘˘ب˘˘م
ةر˘م˘ل˘ل رر˘كت˘ت˘سس «ةر˘كذ˘ت
ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا
يدلبلا حرسسملاب ل˘ب˘ق˘م˘لا
يذلا ى˘ط˘سسو˘لا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
عوبسسأا ةلي˘ط ن˘سضت˘ح˘ي˘سس
حر˘سسم˘ل˘ل تا˘جا˘˘ت˘˘نإا ةد˘˘ع
,نار˘˘˘˘هو˘˘˘˘ل يو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

.لافطأÓل ةسصسصخم
نم ةثلاثلا ةعبطلا فدهتو
ر˘ب˘كأا ع˘م˘ج ى˘لإا ةردا˘ب˘م˘لا

لا˘˘ف˘˘طألا بت˘˘ك ن˘˘م دد˘˘ع
ة˘˘ب˘˘ت˘˘كم ءا˘˘سشنإا ضضر˘˘˘غ˘˘˘ب
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل
ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم» ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا
،ةمسصاعلا رئازجلاب «اسشاب

حرسسملا ريدم فاسضأا امك
.نارهول يوهجلا

ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا تح˘˘م˘˘سس د˘˘˘قو

ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م ى˘لوألا
معدب8102 ة˘˘ن˘˘˘سس ي˘˘˘ف
يحب لا˘ف˘طألا ى˘ف˘سشت˘سسم
(لا˘˘ت˘˘سسا˘˘ن˘˘ك) «هز˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا»
.باتك000.3 ب نارهوب
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا تن˘كمو
ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
لÓ˘خ ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد
ي˘ف ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا» ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت
فلأا ءاهز عمجب «حرسسملا

يتبتكم اهب تمعدت باتك
ي˘سسا˘حو ل˘يد˘ق ي˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب
.نارهو ةيلوب خوسسفم
ديدعلا مد˘ق˘ت˘سس ،ةرا˘سشÓ˘ل
ة˘ح˘جا˘ن˘˘لا ضضور˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
حر˘سسم˘لا ا˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا
كراسش وأا نارهول يوهجلا
حر˘˘سسم˘˘ب ا˘˘ه˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘ف
راطإا يف ىطسسولا رئازجلا
.ينارهولا عوبسسألا

تايحرسسم˘لا ن˘م˘سض ن˘مو
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
نمازتتسس ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘˘لا ع˘˘م
،«ايندلا را˘ط˘ق» ة˘ي˘ع˘ي˘بر˘لا
،«ة˘˘ل˘˘ح˘˘ن˘˘لا» ،«دا˘˘بد˘˘ن˘˘سس»
«تاسسور˘ع˘لاو زو˘قار˘ق˘لا»
ر˘يد˘م ق˘فو «و˘ي˘كو˘ن˘ي˘˘ب»و
.نارهول يوهجلا حرسسملا

ط.ةراسس

 خيسشلإ رثآام سسكعل ةددعتم ةطسشنأإ
 ةمÓعلا ليحر ىركذ ءايحإا

راردأاب «ريبكلب دمحم»
راردأا ة˘˘يلو˘˘ب تم˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خا

تاي˘لا˘ع˘ف ة˘ط˘سشنأا ار˘خؤو˘م
نير˘سشع˘لا ىر˘كذ˘لا ءا˘ي˘حإا
خ˘ي˘سشلا ة˘مÓ˘ع˘لا ل˘ي˘˘حر˘˘ل
ربتعي يذلا ،ريبكلب دمحم
تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا زر˘˘بأا د˘˘حأا
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘عو ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ي˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

هلامعأا ةجيتن ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو
ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ حÓ˘˘سصإا ي˘˘ف
ءضشنلا ةيبرت ىلع همايقو
هتيوازب مهميلعت لÓخ نم
ةنيد˘م ط˘سسو˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا
ا˘ه˘ن˘م جر˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا راردأا

ةبلطلا نم فلألا تارسشع
ه˘ل˘˘لا با˘˘ت˘˘كل ن˘˘ي˘˘ظ˘˘فا˘˘ح
دمحم انيبن ةنسس ةسساردو
تاو˘ل˘˘سصلا ى˘˘كزأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
كر˘˘ت ثي˘˘ح ،م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘لاو
تحبسصأا رثآام ةدعب زيمتو
يف اه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لاو اد˘سصق˘م
نمسضو.ضسا˘ن˘لا طا˘سسوأا

تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش را˘˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘˘ه
نم ديدعلا ةماقإا ةقطنملا
ة˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لاو
ا˘هزر˘بأا ،ة˘˘يلو˘˘لا م˘˘ي˘˘لا˘˘قأا
ةيونسسلا ةودنلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘ل ر˘سشع ة˘ن˘ما˘ث˘لا
خ˘˘ي˘˘سشلا ر˘˘ثآا˘˘˘مو ةر˘˘˘ي˘˘˘سسب
ةيدلب فرط نم ةمظنملا
ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب راردأا

ةينيد˘لا نوؤو˘سشلا ة˘ير˘يد˘م
راردأا ة˘˘˘يلو˘˘˘ل فا˘˘˘قوألاو
ة˘˘يارد د˘˘م˘˘˘حأا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘جو

ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو رو˘˘سضح˘˘ب
تاراطإاو يبر˘ع˘لا لو˘ل˘ه˘ب
ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا عا˘˘ط˘˘ق
ءاملعو خويسش بناج ىلإا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق ن˘˘يد˘˘ير˘˘مو
 .نطولا ءاحنأا فلتخم
ي˘ت˘لا ةود˘ن˘ل˘ل ر˘ي˘ت˘خا د˘قو
راد ةنسسلا هذه اهتنسضتحا
ط˘سسو نÓ˘ي˘ن˘ي˘ت ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا
ناو˘˘ن˘˘ع راردأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
د˘˘يز ي˘˘بأا ة˘˘لا˘˘سسر ن˘˘ت˘˘م»
ي˘ف ا˘˘هرودو ي˘˘ناور˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ي˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
يتلاو ،«ةينيدلا ضسرادملل
ارو˘سضح تد˘ه˘سش ا˘هرود˘ب
ةبلط نم تائمل˘ل از˘ي˘م˘ت˘م
ةذ˘مÓ˘تو ة˘م˘ئأا ن˘م م˘ل˘ع˘لا
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لا خ˘˘˘ي˘˘˘سشلا
،ا˘ه˘جرا˘خو ة˘يلو˘لا ل˘˘خاد
ةودنلا ضشماه ىلع مت امك
ضصا˘خ ضضر˘˘ع˘˘م م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ضسنأا ةينآارق˘لا ة˘سسرد˘م˘لا˘ب
خ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشل˘˘˘˘˘ل كلا˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ب
يواتيغ ي˘ما˘ه˘ت˘لا يلو˘م
.ميدقوأاب
تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘فو
خ˘ي˘سشلا د˘ج˘سسم ن˘˘سضت˘˘حا
يف ريبكلب دمحم يديسس
،بي˘˘˘ه˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘˘حور و˘˘˘˘ج
ة˘˘ح˘˘تا˘˘ف ةءار˘˘ق م˘˘ي˘˘سسار˘˘˘م
ة˘كل˘سسلا م˘˘ت˘˘خو با˘˘ت˘˘كلا

د˘ع˘ب ة˘مÓ˘ع˘لا حور ى˘˘ل˘˘ع
ضسف˘ن ن˘م ءا˘سشع˘˘لا ةÓ˘˘سص
ءا˘عد˘لا ن˘ي˘ع˘˘فار ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا
.اهبعسشو رئازجلا ظفحل
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تب˘˘˘سصأإ ف˘˘˘ي˘˘˘˘كو ن˘˘˘˘يأإ ن˘˘˘˘م ^
؟فورحلإ سسمب
لب اسسم نكي مل ةقيقحلا يف
ن˘سس ي˘ف تن˘ك ،ا˘سسف˘ن˘ت˘م نا˘˘ك
ة˘˘ع˘˘لا˘˘ط˘˘م تأاد˘˘ب ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع11
نم ةلا˘ح˘ب تب˘سصأا˘ف ،تا˘ياور˘لا

ر˘ب˘ع˘لا طا˘ق˘ت˘لاو ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا بح
ا˘م ل˘ك رو˘ط˘سس ن˘ي˘ب م˘كح˘˘لاو
هتسسمل وأا هنع يانيع تعقو
.يلمانأا

ةبتاكلإ يكحت إذاملو نمل ^
اهبلق تاماسستبإو اهملق نينأإ

؟اهتإذ سضبنو
وأا برا˘˘ج˘˘ت ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ه
تسسم˘ل وأا ي˘ن˘ت˘سسم˘˘ل ف˘˘قاو˘˘م
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تدرأا ي˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
تلا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘سصو
وأا اهب رمي دق يتلا براجتلاو
دارفلا بلغأا اهسشيعي ىرحألاب
لحارمب نكلو ،ةهباسشتم قرطب
ىلع ة˘م˘سسب م˘سسر˘ت˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
يف Óمأا عرزتو ديعسسلا هجو
.ملأا هب نم ضسفن

ىلع فقي عدبم يأإ ةيإدب ^
نمو ،’وأإ ةبهوم˘لإ ة˘ي˘ف˘ل˘خ
هرثأات قاطنو زفإوحلإ ةمث
تنا˘˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ك ،هر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ب
 ؟كتيإدب
ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا ع˘م تنا˘ك ي˘ت˘ياد˘˘ب
ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا تح˘ب˘˘سصأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
وفغي ل اباتك تأادب اذإاف ،افغسش
هذ˘ه ،ه˘م˘ت˘خا ى˘ت˘˘ح ن˘˘ف˘˘ج ي˘˘ل
ةبغرلا يلخادب تكرح ةياوهلا

لوجي امب حوبلاو ريبعتلا نع
.يرطاخب

كإرإد˘˘سصإإ ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ي˘˘ثد˘˘ح ^
؟هنع ةيسضإر تنأإ لهو
ةيمهأا ردقب نكي مل يرادسصإا
ينارمغي ناذللا ةحرفلاو لمألا

.يتسسارك حفسصت تدعأا املك
ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب ة˘˘حر˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘كلو
ين˘ت˘ط˘عأا ر˘ي˘غ˘لا ع˘م ي˘ت˘بر˘ج˘ت
نم فوخلا نيب اطلتخم اروعسش
ىد˘سصب ر˘خ˘ف˘لاو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا

وه .. . ةريغسصلا ةبتاكلا ةملك
بحم لكل هانمتا ضصاخ روعسش

.رخآا لاجم يأا وأا ةباتكلل
تا˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘م ^
ةينفلإ كرإدسصإإ تإزكترمو
 ؟ةيلامجلإو
ضضع˘ب ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
جسسن نم تناك يتلا تارابعلا
يف لثمتت ةيلامجلاو ،يعادبإا

ن˘ي˘ب د˘جو˘ي يذ˘لا ل˘˘مألا ىد˘˘م
املك ة˘ياور˘لا ي˘ف˘ف ،م˘لأاو حر˘ج
م˘ل نإا ف˘ج˘ت ن˘˘ل ة˘˘ع˘˘مد تلز˘˘ن
Ó˘مأا تت˘ب˘نا وأا ة˘˘م˘˘سسب م˘˘سسر˘˘ت
دعب عرزلا تبني امك يردسصب
.رطملا

رغسصأإÓ 9102يسس يف تلن ^
ف˘ي˘ك سضر˘ع˘م˘لإ ي˘ف ة˘ب˘تا˘ك
تنأإو كرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سش نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
،سضر˘˘ع˘˘م˘˘لإ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كرا˘˘˘سشت
ي˘ت˘لإ تا˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’إ ي˘˘ها˘˘مو

 ؟كتكراسشم يف اهب تجرخ
مل فسسأÓل نكلو بقللا تلن
ةد˘ئا˘ف ا˘م ...ما˘˘م˘˘ت˘˘ها يأا ق˘˘ل˘˘تأا
از˘˘فا˘˘ح ن˘˘كت م˘˘ل نإا با˘˘˘ق˘˘˘لألا
هلل دمح˘لا ا˘ع˘ب˘ط ،ة˘ل˘سصاو˘م˘ل˘ل
و˘ه ي˘با˘˘ج˘˘يإلا ءي˘˘سشلا ن˘˘كلو
لماعتلا ةبرج˘ت ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا

... د˘ق˘ن˘لا عاو˘نأا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ع˘˘م
.مادهلاو ءانبلا

نأاسشلل ة˘ع˘ب˘ت˘ت˘مو ة˘ئرا˘ق˘ك ^
ا˘م ن˘ي˘م˘ي˘ق˘ت ف˘˘ي˘˘ك ،ي˘˘بدأ’إ

؟ايلاح ردسصي

كسش ’ ،رإرمتسساب نيرسشنت
ءإد˘˘˘˘˘سصأإو دودر كا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ه نأإ
ىق˘ل˘˘ت˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك ،كتا˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘ل
؟كلذ
لا˘˘م˘˘عألا ل˘˘كب ةرو˘˘خ˘˘ف ا˘˘˘نأا
ر˘غ˘سص ا˘م˘ه˘م ا˘ه˘نأل ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ا˘هر˘ي˘ثأا˘ت ىد˘سص وأا ا˘ه˘م˘˘ج˘˘ح
اهتايط نيب لمحت اهنأا دبل..
ةبسسنلا˘ب ،ر˘ب˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
اريبك نكي مل يباتك ىدسصل
يراقتفاو ينسس رغسص ةجحب
هلل دمحلا ن˘كلو ،برا˘ج˘ت˘ل˘ل
ة˘ياور دو˘˘جو˘˘ب ةرو˘˘خ˘˘ف ي˘˘نإا
فÓغلا ى˘ل˘ع ي˘م˘سسا ل˘م˘ح˘ت
نيب ا˘ما˘ع41 ة˘ن˘با دو˘ه˘ج˘مو
نوكأاسس ..ا˘ه˘تا˘ح˘ف˘سص تا˘ي˘ط
ي˘تأار˘ج˘ب .. ا˘م ا˘مو˘ي ةرو˘خ˘˘ف
.يرارسصإاو
تامسصب مهل نأإ نيرت نم ^
؟كتاباتك ىلع

نكلو ..جرحم لاؤوسس اذه ةقيقحلا
ماهلإلا ردسصم نأا لوقلا يننكمي

نم مه لكلاو يراوجب ماني ناك
.رادلا لهأا

كع˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشم ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ^
 ؟ةيلبقتسسملإ
ديرأا نكلو ةباتكلا ةلسصاوم ديرأا
.ةباتكلا لاجم يف عونأاو عسسوتأا نأا

؟ةديرجلإ ءإرقل ةريخأإ ةملك ^
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘كر˘˘˘كسشأا نأا د˘˘˘يرأا

نو˘كت نأا ى˘ن˘م˘تأا ي˘ت˘لا ة˘سصر˘ف˘لا
ركسشلا˘ب مد˘ق˘تأا ا˘سضيأا ،ل˘مأا ة˘ياد˘ب
احاب˘سصم نا˘ك ن˘م ل˘كل ل˘يز˘ج˘لا
ىن˘م˘تأاو ،ه˘لو˘ح ن˘م ةا˘ي˘ح ئ˘سضي
.مكمÓحأا قيقحت مكل

فسسوي نب .رسضخل :اهرواح

يف اهوسضق تإونسس دعب
ةتقؤوم بسصانمب سسيردتلإ

ريتشسجاملا ولماح
نوبلاطي هاروتكدلاو

سسابعلب يديشسب جامدإ’اب
ريتسسجاملا تاداهسش ولماح مظن
يد˘ي˘سس ة˘˘يلو˘˘ب هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لاو
مامأا ةيجاجت˘حا ة˘ف˘قو ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر
بسصانم يف مهجامدإاب ةرازولا
يف اهوسضق تاونسس دعب لغسش
،ة˘ت˘قؤو˘م بسصا˘ن˘م˘˘ب ضسيرد˘˘ت˘˘لا

بيسصنت˘لا˘ب ءلؤو˘ه بلا˘ط ثي˘ح
ام تاداهسش يلما˘ح˘ل ر˘سشا˘ب˘م˘لا
بر˘˘غ˘˘ت˘˘سساو ،جرد˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ح˘ت˘ف مد˘ع ن˘م نو˘م˘سصت˘ع˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘م˘ئاد ل˘˘غ˘˘سش بسصا˘˘ن˘˘م
ضسبايل يلÓيج ةعماج ىوتسسم
يذلا حدافلا ضصقنلا نم مغرلاب
،نيرطؤوملا ددع يف هنم يناعت
بسصا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا اذ˘˘˘ه
ىدعتت ل يتلا ايونسس ةحوتفملا

ة˘فا˘سضا ،ن˘ي˘ب˘سصن˘م وأا بسصن˘م
نم ةيزيجعت طورسش عسضو ىلإا

˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةرادا فر˘˘˘ط
نم مهنامرح ضضرغب نيمدقتملا
بسسح ،ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
هيف حرط تقو يف ،نيجتحملا

ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘كسشم ءلؤو˘˘ه
ةرادإلا اهيلإا أاجلت يتلا ةيفرحلا

ةمدقتملا تافلملا ةسسارد دنع
تا˘ق˘با˘˘سسم ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا

قر˘ط˘تو ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ىلإا ريتسسجاملا ولماحو ةرتاكدلا

ديدعلا ضضفر ةيلاكسشإا ضضرع
نأا نو˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ع˘˘م ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ي ل ضصسصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
ني˘ح ي˘ف ،بسصن˘م˘لا ضصسصخ˘ت
ي˘لÓ˘ي˘ج ة˘ع˘ما˘˘ج ةرادإا تد˘˘كأا
نم نوكي فيظوتلا نأا ضسبايل

ل˘خد لو ةرازو˘لا تا˘ي˘حÓ˘˘سص
يتلا في˘ظو˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ب م˘ه˘ل
.مهتاداهسش عم مءÓتت

رون.ز

اهتلزع كفو ةيدودحلإ قطانملإ فلتخم ةيمنت فدهتسسي جمانرب راطإإ يف

 تنرتنإ’او تباثلا فتاهلا ةكبششب فراطلاب نانج د’وأا ةقطنم طبر
نانج دلوأا ةقطنم طبر ارخؤوم مت
ةيدلبل ةعباتلا ةيلبجلاو ةيدودحلا
فتاهلا ةكبسشب (فراطلا) نويعلا
ملع ام بسسح ،تنرتنإلاو تباثلا

ةفلكملا ينامانم ةنيكسس ايليل نم
ةيتايلمعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب لا˘سصتلا˘ب

.ةيلولاب رئازجلا تلاسصتل
هذ˘ه نأا˘ب ي˘نا˘˘ما˘˘ن˘˘م تح˘˘سضوأاو
را˘طإا ي˘ف ة˘جرد˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
فلتخم ةيمنت فدهتسسي جمانرب
ةيلولا هذهب ةيدودحلا قطانملا

باقعأا يف يتأات ،اهتلزع كف و
ى˘˘ل˘˘ع جو˘˘لو زا˘˘˘ه˘˘˘ج بي˘˘˘كر˘˘˘ت
ةيفيرلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘سسم
ةيلبجلا اهسسيراسضت˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا
.ةمرسصنملا ةنسسلا لÓخ ةبعسصلا

نم ةلوذبملا دوهجلا تنكم امك
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا فر˘˘˘ط

هذه نا˘كسس ر˘ئاز˘ج˘لا تلا˘سصتل
نم ةدافتسسلا نم ةيئانلا ةقطنملا

‘موديإا‘ و تباثلا ‘موديإا‘ يسضرع
،ي˘لا˘ع˘لا ق˘فد˘˘ت˘˘لا وذ تنر˘˘ت˘˘نإلا

رد˘˘سصم˘˘لا تاذ هد˘˘كأا ا˘˘˘م بسسح
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا˘ب ح˘سضوأا يذ˘لا
نا˘كسسلا نا˘سسح˘ت˘سسا تلا˘ن ي˘ت˘لا
عيبلا تايلم˘ع ف˘عا˘سضت م˘جر˘ت˘ي
ةف˘ل˘كم˘ل˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو .ة˘يراو˘ج˘لا
ةيتايلمعلا ةيريدم˘لا˘ب لا˘سصتلا˘ب

نإاف ،ةيلولاب رئازجلا تلاسصتل
ن˘م ر˘ط˘سسم˘لا ل˘م˘ع˘لا ط˘ط˘خ˘˘م
9102 يف حلاسصملا تاذ فرط
تا˘يد˘ل˘ب ط˘بر ن˘م ا˘˘سضيأا ن˘˘كم
ط˘˘ير˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘ق˘˘˘ت ىر˘˘˘خأا
لوبطلا مأا رارغ ىلع ،يدودحلا

.نويعلا و قوسسلا لمر و
مت يتلا لاغسشألا نأاب تحسضوأاو

ىلع دتمت ارخؤو˘م ا˘ه˘لا˘م˘كت˘سسا
ةيلمعلا هذه نأاب ةفدرم ،ملك14
تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ط˘˘بر ن˘˘م تن˘˘كم
فايلألا ةكبسشب افنآا ةروكذملا
تط˘ل˘سس نأا د˘˘ع˘˘بو .ة˘˘ير˘˘سصب˘˘لا
ةلوذبملا دوهجلا ىلع ءوسضلا

ةيتايلمعلا ةيريد˘م˘لا فر˘ط ن˘م
را˘˘طإا ي˘˘˘ف فرا˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘يلو˘˘˘ل
ل˘ي˘ج˘لا ن˘م ا˘ه˘ت˘كب˘سش ع˘ي˘سسو˘ت
نم هنأاب ينامانم تركذ ،عبارلا
اهيسصحت ةط˘ح˘م62لا ل˘˘سصأا

زيح7 تل˘خد فرا˘ط˘˘لا ة˘˘يلو
ربع9102 ةنسس لÓخ ةمدخلا

و لو˘ب˘ط˘لا مأاو ند˘˘ند ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
رو˘ي˘ط˘لا ةر˘ي˘˘ح˘˘بو ة˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م
ةرطنق˘لاو ة˘ع˘سشن˘لاو تÓ˘ي˘جر˘بو
.ءارمحلا

ط.ةراسس
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766209ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج12ـل قفأوملأ0202 يرفيف51تبشسلأيلحم
:هيلوؤوشسم عم ةجهللأ ددششيو تاعاطقلأ صصخششي رأردأأ يلأو

«ةيمويلا تامدخلا ريفوتو ناكشسلا ت’اغششنإ’ ةيروفلا ةباجتشس’اب مكيلع»
 اهيلع ديأزتملأ بلطلأ ةيبلت نامشضل

ةلڤروب مادتشسم لكششب تايئاملا ةيبرت ةمظنأا ريوطت

عم ةرششابملأ تأءاقللأو تاعامتجلأ نم ةلشسلشس دقعب ،هبيشصنت ذنم رأردأأ ةيلول ديدجلأ يلأولأ لولهب يبرعلأ ماق
يتلأ ةقلاعلأ تافلملأ ةجلاعم عم نينطأوملأ تايمويب ةرششابم ةقÓع اهل يتلأ ةشصاخ تاعاطقلأ يلوؤوشسم فلتخم

.زاجنلأ روط يف يتلأ عيراششملأ زاجنأ ةلشصأومو قÓطنأ رخأاتب قلعتت

ىقتلم˘لا ي˘ف نو˘ل˘خد˘ت˘م زر˘بأا
ة˘ي˘˘بر˘˘ت لو˘˘ح لوألا ي˘˘لود˘˘لا
«قافآاو تايد˘ح˘ت» ،تا˘ي˘ئا˘م˘لا
ارخؤو˘م ه˘لا˘غ˘سشأا تم˘ي˘قا يذ˘لا
ةمظنأا ريوطت ةيمهأا ،ةلقروب
م˘لا˘ع˘لا ي˘ف تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت
ةيبلت لجأا نم مادتسسم لكسشب
داوملا ىلع د˘ياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘لا
.ةبعسشلا هذه اهجتنت يتلا

د˘˘˘˘˘كأا ،دد˘˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘فو
درازل مور˘˘ي˘˘ج ر˘˘سضا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
هتلخادم هميدقت لÓخ (اسسنرف)
يف تايئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت» ناو˘ن˘ع˘ب
،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا ،م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
ىلع «ةمادتسسإلاو تافÓتخإلا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل˘ل ىو˘سصق˘لا ة˘ي˘م˘˘هألا
ئدا˘ب˘م˘ل˘ل ق˘ئÓ˘لاو بسسا˘ن˘م˘˘لا

يعاسسمب ةلسصلا تاذ ضسسسألاو
ىلع ةوÓع،ةمادتسسملا ةيمنتلا
ةيبرت ةم˘ظ˘نأا ع˘يو˘ن˘تو ر˘يو˘ط˘ت
ىلع لمعلاو تايئاملا جاتنإاو
ءايحألا ةيبر˘ت ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘ي˘قر˘ت
مل يتلا قطان˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘م˘لا
امك .ناديملا اذ˘ه د˘ع˘ب م˘ح˘ت˘ق˘ت
درازل روسسيفوربلا اسضيأا زربأا
ةيبرت هيدؤوت يذلا ماهلا رودلا
ةورثلا ثادحتسسا يف تايئاملا

ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ل˘م˘ع˘لا بسصا˘ن˘مو
تاذ يف ادكؤوم ،ةيمانلا لودلا
يت˘لا ة˘ب˘ع˘سشلا هذ˘ه نأا قا˘ي˘سسلا
ي˘فو قر˘ط˘ب ا˘ي˘˘لا˘˘ح ضسرا˘˘م˘˘ت
هايملاو رحبلا) ةفلتخم طاسسوأا
ل˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع (ة˘˘بذ˘˘ع˘˘لا
ةليسسو ر˘ب˘ت˘ع˘ت ،م˘لا˘ع˘لا تارا˘ق
نأا ركذو .رقفلا ةحفاكمل ةعجان
ة˘ه˘جو˘م ن˘ي˘ن˘˘ثا ن˘˘م ة˘˘كم˘˘سس
اهردسصم يرسشبلا كÓهتسسإÓل
نأا ىلإا اريسشم ،تايئاملا ةيبرت
اهسسأار ىلعو ،ةيويسسآلا ةراقلا
جاتنإلا ةمئاق ردسصتت نيسصلا
ةبسسنب ةبعسشلا هذه يف يملاعلا
،اهبناج نمو .ةئاملاب07 قوفت
تباسش ةيبلسش ةلخدتملا تقرطت
ى˘لإا (ر˘ئاز˘ج˘˘لا‐ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت) ضسيد
ة˘ي˘جو˘لو˘فرو˘م˘لا ضصئا˘سصخ˘لا
عون) انيلاسس ايمترألا نم ةنيعل
نم (ة˘ق˘ي˘قد˘لا تا˘ير˘سشق˘لا ن˘م
‐راردأا ةيلو) نوميميت ةقطنم
يتلاو ،(رئازج˘لا بر˘غ بو˘ن˘ج
لاجم يف بلطلا اهيلع رثكي

ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت
ةسصاخ ةددعتملا اهتلامعتسسإل
اهرودبو .كامسسألا ةيذغت يف
م˘˘ير˘˘م ةر˘˘سضا˘˘ح˘˘م˘˘لا تزر˘˘˘بأا
اهتلخادم يف (برغملا) عبسسوب
كمسس تا˘ي˘كو˘ل˘سسو تاز˘ي˘م˘م
ي˘ف ضشي˘ع˘ي كم˘˘سس) رد˘˘ن˘˘سصلا
ةئف ىلإا يمتنيو ةبذعلا هايملا
ةقÓعلا اميسس (يراقلا ديسصلا
اذكو ،ةسسيرفلا‐ضسرتفملا نيب
كامسسألا نم عونلا اذه راسشتنا
.برغملا يف
يلودلا ىقتلملا اذه فدهيو
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ه˘˘ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لا
ىلع ةلقروب حابرم يدسصاق
21‐01) ما˘˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘˘ث راد˘˘˘م
نيلعاف˘لا ع˘م˘ج ى˘لإا (ر˘يار˘ب˘ف
ةيبر˘ت لا˘ج˘م˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لاو
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا

لود ن˘˘˘م او˘˘˘مد˘˘˘ق بنا˘˘˘˘جأاو
برغملا رارغ ىلع ةفلتخم
ل˘جأا ن˘˘م ،ا˘˘سسنر˘˘فو ر˘˘سصمو
قا˘فآاو تا˘يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م
،ملاعلاو رئازجلا يف عاطقلا

لدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو
ا˘م˘ي˘˘ف تار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو را˘˘كفألا
.ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا بسسح ،م˘ه˘ن˘ي˘ب
يملعلا ثدحلا اذه فرعيو
ءار˘ب˘خ˘لا ن˘م دد˘ع ة˘كرا˘˘سشم
ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لاو
ضسنوت) بناجألاو نيي˘ن˘طو˘لا

،(اسسنرفو ر˘سصمو بر˘غ˘م˘لاو
ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ا˘˘م˘˘ك ،عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا تارا˘˘˘طإاو
نيكراسشملل ةسصر˘ف ر˘فو˘ي˘سس
،مهتامدخو مهتاجتنم ضضرعل
م˘ه˘تارد˘ق زار˘˘بإا ن˘˘ع Ó˘˘سضف
، ناديملا اذه يف مهفراعمو
اذه .هحيسضو˘ت ىر˘ج ا˘م˘ل˘ث˘م
ةيلك همظنت يذلا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا

ىلع ةايحلاو ةعيبطلا مولع
ن˘م ،ة˘ي˘سسا˘سسأا روا˘ح˘˘م ةد˘˘ع
ة˘ئ˘ي˘بو ا˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب‘‘ ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
يف ة˘ي˘م˘هألا تاذ فا˘ن˘سصألا
«ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا عارز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسإلا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘يذ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا»و
ءايحألا ضضارمأا»و «تايئاملا
تاذ ف˘˘ي˘˘سضي ،«ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا
.ردسصملا

صس.مدأأ

ريطخلأ انوروك صسوريف روهظ لامتحأ رطخ يأل يدشصتلل
 راطملاب ةددششم ةيحشص تاءارجإا
فودنتب يربلا يدودحلا ربعملاو

ة˘˘ح˘˘سصلا ح˘˘لا˘˘سصم تذ˘˘˘خ˘˘˘تإا
ةيئاقو تاءارجإا فودنت ةيلوب
ةدد˘سشم ة˘ي˘ح˘˘سص ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حإاو
لكا˘ي˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘سس
يأل يدسصتلل ضصاخسشألا لقنت

ضسوريف روه˘ظ لا˘م˘ت˘حا ر˘ط˘خ
هذه يسشفتملا ريطخلا انوروك
،ملاعلا ربع نادلب ةدعب مايألا

ةيريدم ولوؤوسسم هب دافأا امبسسح
حÓ˘سصإاو نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
.ةيلولاب تايفسشتسسملا

لك ذاختا مت ددسصلا اذه يفو
نم ةمزÓلا ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ىلع ةظقي قرف نيي˘ع˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ب
جار˘ف د˘ئار˘لا را˘ط˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
ر˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ك و فود˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ب
ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا يدود˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ىفطسصم» ديهسشلا يناتيروملا
حسضوأا امل اقفو ،«ديعلوب نب
ملاسس ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م

تاذ تق˘˘˘ل˘˘˘طأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك . ةرارزأا
كلت ع˘م ةازاو˘م˘لا˘ب ح˘لا˘سصم˘لا
ةدد˘سشم˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا

راط˘م˘ب ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت  تÓ˘م˘ح
ةيحسصلا لكايهلا ربعو فودنت
ةروطخب فيرع˘ت˘ل˘ل ، ة˘يلو˘لا˘ب
تا˘سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م عو˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
قر˘طو ا˘ه˘سضار˘عأاو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
ادانتسسإا ،اهراسشت˘نإا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
.ثدحتملل
ةيئاقولا ريبادتلا كلت جردنتو
ي˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
ة˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو ا˘˘˘ه˘˘˘تذ˘˘˘خ˘˘˘تإا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

يأا ةه˘با˘ج˘م˘ل ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م
اذ˘˘ه رو˘˘ه˘˘ظ لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ر˘˘ط˘˘خ
ف˘ي˘سضي ،ر˘ي˘ط˘خ˘لا ضسور˘ي˘ف˘˘لا
.ردسصملا ضسفن

ط.ةراشس

عور˘سشم ف˘ل˘م ح˘˘ت˘˘ف ثي˘˘ح
راتخم يجاب جرب ناقر قيرط
ىف م˘ل˘ك006 ة˘فا˘سسم ى˘ل˘ع
ي˘لا˘م فÓ˘˘غ˘˘ب لوألا هر˘˘ط˘˘سش
،ميتنسس راي˘ل˘م0001 ل˘˘سصو
لوح فلم يلاولا ضشقان امك
ل˘ك ط˘بر ة˘ل˘سصاو˘مو ة˘˘سسارد
ةسصاخ ةينكسسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا
اذهو ،ةنيدملا زاغب روسصقلا
ريدمو ةقاطلا ريدم عم هئاقلب
نيأا زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت
ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضب دد˘˘˘˘سش
عم ة˘ن˘كا˘سسلا ما˘مأا تا˘مد˘خ˘لا
ضسجاه قيلطت ةيغ˘ب د˘ي˘ن˘ج˘ت˘لا
فيسصلا لسصف يف عاطقنلا

دوزت ىلع اسضيأا ضصرحلا عم
،ماظتناب برسشلا ءامب ناكسسلا

ريدم لك نم يلاولا بلط امك
ا˘ما˘ع ار˘ير˘ق˘ت مد˘ق˘ي نا عا˘ط˘ق
ة˘ي˘غ˘ب ه˘عا˘ط˘˘ق ن˘˘ع Ó˘˘سصف˘˘م
ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق ل˘˘ك ضصي˘˘خ˘˘سشت

ىد˘م ة˘فر˘ع˘م ل˘جأا ن˘م ىد˘˘ح
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نا مد˘˘˘ق˘˘˘ت
ءاطعإا م˘ت˘ي ى˘ت˘ح ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لاو
عفد ي˘لاو˘لا ح˘ير˘سصت بسسح˘ب
ي˘ف ةد˘يد˘ج بي˘˘لا˘˘سسأا˘˘ب يو˘˘ق
د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي ى˘˘ت˘˘ح ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا
ةر˘سشا˘ب˘˘م ة˘˘ف˘˘سصب ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘ح˘˘سصلا˘˘ك ة˘˘يراو˘˘ج ق˘˘فار˘˘م
د˘ي˘ب˘ع˘تو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘كسسلاو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلاو قر˘˘ط˘˘لا

ءاسشنإاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب ما˘م˘ت˘هلاو
ا˘ه˘˘م˘˘عدو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير ق˘˘فار˘˘م
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشتو
عفد ةيغب ا˘هر˘ي˘غو ةر˘غ˘سصم˘لا
ىلإا ه˘عاو˘نأا ل˘كب را˘م˘ث˘ت˘سسلا
ةديد˘ج˘لا ةر˘ظ˘ن˘لا ق˘فو ما˘مألا
ام˘ك ،ة˘لود˘لا ا˘ه˘تر˘ط˘سس ي˘ت˘لا
ا˘˘سضيأا ع˘˘ل˘˘طاو ي˘˘لاو˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف

ةيومنتلا عيرا˘سشم˘لا ة˘ي˘ع˘سضو
رات˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
نيمئاقلا ثح ن˘يأا ،ة˘يدود˘ح˘لا

عيراسشملا عفد ةرورسضب اهيلع
ع˘˘˘سضو فد˘˘˘ه˘˘˘ب ما˘˘˘مألا ى˘˘˘لإا
مÓتسسل اهريسضحتو ةقطنملا
ة˘ل˘ما˘˘ك ة˘˘يلو˘˘ك ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
دد˘˘سش ا˘˘م˘˘˘ك ،تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سصلا
تاءاقل˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ة˘ج˘ه˘ل˘لا
تاعاطقلا لج عم ةلسصاوتملا
ة˘˘يرو˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسلا˘˘˘ب

ريفو˘تو نا˘كسسلا تلا˘غ˘سشنل
ةب˘سسا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘مد˘خ˘لا
م˘˘ه˘˘فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ةي˘سضق ن˘ع ا˘مأا ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
اق˘ل˘ق تثد˘حأا ي˘ت˘لا ل˘ي˘غ˘سشت˘لا
نيلاطبلا طا˘سسوأا ي˘ف اد˘يد˘سش
م˘سض ءا˘ق˘ل د˘ق˘ع˘ب ي˘لاو˘˘لا ما˘˘ق
،ليغسشتلا يلوؤوسسم ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةرور˘˘سضب م˘˘ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط ن˘˘يأا
فيظوتلا يف نوناقلا قيبطت
نم دحلا ىلع مئادلا رهسسلاو
تازوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘˘لا

فيظوتلا ةيلمع يف ةلجسسملا
تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ةطسشانلا ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا
يلاولا دكأا امك ،ةيلولا ميلقإاب

مÓعإلا لئاسسو˘ب ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘خ
خانم ريفوت ىلع ىعسسن اننأا

يف قÓطنلا ةيغب ميلسس لمع
حتفب ةيقيقح ةيوم˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ل˘˘ك ح˘˘ت˘˘فو تا˘˘سشرو˘˘لا ل˘˘˘ك
ةيذيفنتلا ةئيهلا مامأا باوبألا
يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل
ايقيق˘ح ا˘كير˘سش هر˘ب˘ت˘عا يذ˘لا
ل˘ك م˘ي˘ي˘ق˘ت ع˘م روا˘سشت˘لا ي˘ف
ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘عو عا˘˘˘ط˘˘˘ق لوؤو˘˘˘˘سسم
ةرظنلا يف يلعفلا جامدنلاب
اهرقا يتلا رييسست˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا

ا˘˘مإاو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإا ي˘˘ف با˘˘ح˘˘سسنلا
نييذيفنتلا ءاردم ضضعب رييغت
نيسسح˘ت ى˘ل˘ع اوز˘ج˘ع ن˘يذ˘لا
دفاولا مامأا ىقبيو مهتاعاطق
تايدحت راردا ةيلول ديدجلا

هنم ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘ق˘لا˘ع تا˘ف˘ل˘مو

ا˘م˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ةرو˘سص ءا˘˘ط˘˘عإا
يذ˘لا ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘لا ا˘ه˘كر˘ت
.عيمجلا هدقتناو هماهم تيهنأا

مشساقلب يفيرششوب

مشسومل أريشضحت
0202 فايطشصإلأ

رانيد نويلم08 نم رثكأا سصيشصخت
تنششومت نيعب ئطاوشش5 ةئيهتل

ةيلوب ئ˘طاو˘سش5 تداف˘ت˘سسا
يلام فÓغ نم تنسشومت نيع
جد نويلم48 ـب ردقي يلامجإا
ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
ةد˘يد˘ج ة˘ل˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘تو
فايطسصإلا م˘سسو˘م˘ل ار˘ي˘سضح˘ت
ىد˘˘ل م˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح ،0202
ة˘سسد˘ن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
.ءانبلاو ةيرامعملا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم جرد˘˘˘ن˘˘˘تو
(را˘˘˘جزو˘˘˘ب) غاد˘˘˘م ئ˘˘˘طاو˘˘˘˘سش
ينب) لولج يديسسو نوقسشرو
نا˘جر˘م˘لاو ة˘م˘ج˘˘ن˘˘لاو (فا˘˘سص
يتلا تايلمع˘لا ن˘م˘سض (ة˘قرا˘ت)
قود˘ن˘سص ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ي
تاعامجلل نامسضلاو نماسضتلا
بق˘تر˘م˘لا ن˘م ثي˘ح ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
اهد˘ي˘سسج˘ت ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق عور˘سشلا
مسسوم لولح عم ةزهاج نوكتل
هزربأا املثم ،لبقملا فايطسصلا
.ردسصملا تاذ
لخادملا ةئيهت ،ةيلمعلا لمسشتو
ئ˘طاو˘سشلا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

ي˘حا˘ي˘سسلا ه˘جو˘˘لا ا˘˘هءا˘˘ط˘˘عإاو
ة˘ير˘سصع ة˘سسم˘ل˘ب ا˘ه˘ب ق˘˘ئÓ˘˘لا
هذ˘˘ه˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سست
تاءا˘˘˘˘سضف˘˘˘˘ك ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
امك ،ي˘حا˘ي˘سسلا با˘ط˘ق˘ت˘سسÓ˘ل
.هيلا ريسشأا

راطإلا ضسفن نمسض بقتري امك
لكب تارايسسلل نيتريظح زاجنإا

(را˘جزو˘ب) غاد˘م ي˘ئ˘طا˘˘سش ن˘˘م
.(فاسص ينب) لولج يديسسو
ةيومنتلا تايلمعلا هذه يتأاتو
ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا م˘˘عد˘˘ل
ا˘ه˘ئ˘طاو˘سش ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
ي˘˘˘ف ا˘˘˘سضيأا م˘˘˘ها˘˘˘سسي ل˘˘˘˘كسشب
نامسضل ايداسصت˘قا ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل تادار˘˘˘يإا
تاعامجلا هذه ربع ةيمومعلا
 .هيلإا ريسشأا امبسسح ،ةيلحملا

ج.دمحم

لاغششألأ ريشس يف ةئيطب ةريتو دهششت
 تانكشسلا عيراششم ميلشست يف عارشسإ’ا ةرورشض ىلع ددششي فيطشس يلاو

ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
زا˘ج˘نإا لا˘غ˘سشأا˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا غ˘˘ي˘˘سصلا ضضع˘˘˘ب
رخأا˘ت ا˘ه˘نأا˘سشب ل˘ج˘سسي ي˘ت˘لا
ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سست د˘˘ي˘˘عاو˘˘م ي˘˘˘ف
ي˘˘ت˘˘˘لا كل˘˘˘ت وأا تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا
ي˘ف ة˘ئ˘ي˘ط˘ب ةر˘˘ي˘˘تو د˘˘ه˘˘سشت
ي˘ت˘ن˘يد˘م˘ب لا˘˘غ˘˘سشألا ر˘˘ي˘˘سس
اهميلسست» ةملع˘لاو ف˘ي˘ط˘سس
بسسح ،«لا˘˘جآلا بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف
دمحم يلاو˘لا ه˘ي˘ل˘ع د˘كأا ا˘م
.تاكلب
لÓخ لوؤوسسملا ضسفن ددسشو
عم ةيلولا رقمب هعمج ءاقل
لاجملا يف نيلعافلا فلتخم
لكاسشملا ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘ي˘لذ˘ت˘ل
ي˘ف ة˘ب˘ب˘سست˘م˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘˘لاو
غيسصلا ضضعب ميلسست ريخأات
يف اهي˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل ة˘ي˘ن˘كسسلا

رار˘غ ى˘ل˘ع دد˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ت˘˘قو
ن˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

زاغلنوسس ةكرسش يلوؤوسسمو
رمأا ثيح ،هايملل ةيرئازجلاو
ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘سست» ةرور˘˘˘سضب

هذ˘˘ه م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سستو لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا
ل يكل اهتقو يف تانكسسلا
يأا يف ريخأاتلا اذه ببسستي
ةينكسسلا جماربلا يف ضصاقنإا
اهحنم بق˘تر˘م˘لا ةر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا

ةموكحلا فرط نم Óبقتسسم
اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو˘ل
دادعتلا ثيح نم ةيلو يناث
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘˘كسسلا
.«ينطولا

ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سشو
عيراسشم زاج˘نإا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
نيلواقم5) معدملا يوقرتلا
71و ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع (ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘ب

لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا ةرور˘˘˘˘سض
ةغيسصب ان˘كسس029 ة˘سصح
ع˘قو˘م˘ب م˘عد˘م˘لا يو˘˘قر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب «ي˘˘ل˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع»
ره˘سش لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق» ف˘ي˘ط˘سس
ل˘˘سصأا ن˘˘م ي˘˘هو «نا˘˘˘سضمر
ل˘م˘ت˘˘كي م˘˘ل ةد˘˘حو0951
م˘ل˘سسي ى˘ل˘ع د˘ع˘ب ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نا
لو˘˘خد˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق» ي˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘لا
.«لبقملا يعامتجإلا

اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ىد˘˘˘سسأاو
ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،نأا˘سشلا
زاجنإاب نيفلكملا نيلواقملل
ةغيسصب ةينكسس ةدحو076
ة˘ن˘يد˘م˘ب م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘˘لا
ةرور˘سضب ي˘سضق˘ت ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةدحو082 ة˘سصح م˘ي˘˘ل˘˘سست
ر˘ه˘سش ل˘ب˘ق» ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ن˘˘كسس
ي˘قا˘ب˘لاو ل˘ب˘ق˘م˘˘لا نا˘˘سضمر
لو˘˘˘خد˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق093
.«مداقلا يعامتجإلا

رخأاتلا تارربمل عمتسسا امك
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
زاجنإاب نيفلكملا نيلواقملا

ىلع فقوو ةينكسس تادحو
قيعت يتلا ليقارعلا فلتخم
لا˘غ˘سشأÓ˘ل ن˘˘سسح˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسلا

دق˘ع ل˘سصاو˘ي˘سس ه˘نأا اد˘كؤو˘م
51 لك تاءا˘ق˘ل˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
ل ن˘˘يذ˘˘˘لا د˘˘˘عو˘˘˘تو .ا˘˘˘مو˘˘˘ي
ةيراسسلا نيناوقلا نومرتحي
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محتقي ديدج ئراوط مجاهم
يليبÁد ةفÿÓ ةنولششرب ةدنجأا
يدان نأا ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
اًبسسحت اًديدج اًم˘جا˘ه˘م د˘سصر ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ليدبك نهارلا تقولا ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل

يليبميد نامثع يسسنرفلا مجنلل ئراوط
.باسصملا

‘‘وفيتروبيد ودنو˘م‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
م˘جا˘ه˘م ي˘ترا˘م ر˘جور نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
ةرادإا ل˘م˘ع˘ت يذ˘لا م˘سسلا و˘ه ي˘ت˘نا˘ف˘˘ي˘˘ل
نامثع باسصملا لحم ل˘ح˘ي˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
رهسشأا ةتسس ةدمل بيغيسس يذلا يليبميد
د˘ع˘ب ي˘م˘سسر˘لا ا˘سصرا˘ب˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو
ادنل˘ن˘ف ي˘ف ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عو˘سضخ
ةبيرقلا راتوألا يف لماكلا قزمتلا جÓعل
.ىنميلا همدقب ةيذخفلا نيسسأارلا تاذ
دقع رسسك ةميق نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو
غلبي يتنافيل عم هدقع يف يترام رجور
هسسف˘ن بعÓ˘لا ن˘كل ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م03
هل حامسسلل هيدان ضسيئر عم قافتا هيدل
.وروي نويلم21 يلاوح لباقم ليحرلاب
لÓخ فادهأا01 يترام رجور لجسس دقو
ةلوطب يف نآلا ىتح اهبعل ةارابم22
.يتنافيل عم اغيللا

عوبسسألا يترام رجور مسسا حارتقا متو
لبق نم ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘نا˘مألا ى˘ل˘ع ي˘سضا˘م˘لا
هنأا نم مغرلا ىلع ،ضسيفلأا يور طيسسولا
يف ةجردملا ءامسسألا نم اًدحاو نكي مل
.ةنولسشرب ةلواط ىلع ةيادبلا
ضصا˘خ˘˘سشأا مد˘˘ق ،كلذ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب

نو˘مد˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ق˘ثو˘م نو˘˘ي˘˘جرا˘˘خ
ل˘سضفأا ،ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘نا˘˘مأÓ˘˘ل ةرو˘˘سشم˘˘لا
ه˘نو˘ك ،ي˘ترا˘م ر˘˘جور ن˘˘ع ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ه˘نأل ،تا˘ماد˘خ˘ت˘سسلا دد˘ع˘ت˘م م˘جا˘˘ه˘˘م
هناكمإاب ،9 مقر مجاهم هنوكل ةفاسضإلاب
.اًسضيأا حانجك بعللا

يطغي يشسيم :اهرجفي موكلام
ةنولششرب ‘ لكاششŸا سضعب ىلع

بعل اريفيلوأا موكلام يليزاربلا طلسس
نا˘˘سس تي˘˘ن˘˘يزو ق˘˘با˘˘˘سسلا ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب
ىلع ءوسضلا ،يلاحلا يسسورلا غربسسرطب
ةيمهأاو ون بماك يف هاسضق يذلا تقولا
ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
. اسصرابلل
اذإا ام ةلأاسسم نأاسشب هيأار موكلام ىطعأاو
ى˘ل˘ع ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت ي˘˘سسي˘˘˘م ةدو˘˘˘ج تنا˘˘˘˘ك
يليزاربلا لاق ثيح ،ةنولسشرب تÓكسشم
ةفيحسص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
،اهسضعب ،معن‘‘:ةينولاتا˘كلا ‘‘ترو˘ب˘سس‘‘
ضسيو˘ل كا˘˘نه ،وي˘ل د˘˘جوي ا˘م˘ل˘ث˘م ن˘˘كل
نا˘˘ف˘˘يإا ،نا˘˘مزير˘˘˘˘غ ناو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘نأا ،زيراوسس
،وليم رثرأا ،غنوي يد يكنيرف ،ضشتيتيكار
ني˘ب˘عÓ˘˘لا ن˘˘م ديد˘ع˘˘لا ،لادي˘ف ورو˘˘ترآا
.‘‘اًسضيأا نيرخآلا

يف هتقول ةديج تايركذ موكلام كلميو
:لا˘ق ثي˘ح ،ضسبÓ˘م˘لا ة˘فر˘غو و˘ن بما˘ك
،اهلمكأاب ةعومجملا اهنإا ،ويل طقف ضسيل‘‘
لعفيو ،ملاعلا يف لسضفألا وه يسسيم
ةنولسشرب دعا˘سسيو اًم˘ئاد ة˘نو˘ن˘ج˘م ءايسشأا

ا˘مد˘ن˘ع ا˘ًنايحأا بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا اذهلو ،اًريثك
،ويل نع نوثدحتي ةنولسشرب نع نوثدحتي
ءي˘سش ل˘كل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،ي˘˘عي˘ب˘ط ر˘مأا ه˘˘نإا
رعسشي مل هنأا موكلام حسضوأا امك.‘‘هلعفي
ةرك بعل دارأا هنكل ،ةنولسشرب يف ءوسسلاب
.ون بماك ةرداغم ررق كلذلو ،مدقلا

:هلوقب ةنولسشرب نع هليحر موكلام رربو
ببسسب تجرخ وأا لكاسشم يأا يدل ضسيل‘‘
عم ثدحتأا تلز ام ،ةنولسشرب يف لكاسشم
يننأل تينيز ىلإا ترداغ ينكل ،لاديبأا
.‘‘ماظتناب بعللا تدرأا

ترداغ دقل‘‘ :اًلئاق هثيدح موكلام متتخاو
يننأا تملع ينكل ،ءيسشلا ضضعب اًنيزح
يرود يف تبعل دقل ،يملح تققح دق
د˘سض تل˘ج˘سسو ،تل˘ج˘سسو ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا

ترداغو ،وكيسسÓكلا يف ديردم لاير
.‘‘ديج لمعب تمق يننأل ئداه ضسأارب
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نا˘˘ف˘˘يإا ي˘˘تاور˘˘كلا ي˘˘لود˘˘لا ّر˘˘قأا
ط˘سسو ط˘˘خ بعل ضشت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار
نع ةيران تافار˘ت˘عا˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘كو ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘˘ي˘˘ل
.روينوج رامينو ودلانور
ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف ضشت˘ي˘ت˘ي˘كار ر˘ه˘˘ظو
ر˘سشت˘ي˘ل˘ب‘‘ ع˘قو˘˘م ع˘˘م ة˘˘ير˘˘سصح
فنسص ثيح ،يملاعلا ‘‘تروبير
هنأا ىلع يسسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ه˘ل˘ي˘مز
نع عفادو ،خيراتلا يف لسضفألا

دكأاو ،ةنولسشرب ىلإا رامين ةدوع
راو˘˘ج˘˘ب بع˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر
.ودلانور ونايتسسيرك
هتاحيرسصت ضشتيتي˘كار ل˘ه˘ت˘سساو
:لاق ثي˘ح ،ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ن˘ع
بع˘˘˘لأا نأا ضشهد˘˘˘˘م ر˘˘˘˘مأل ه˘˘˘˘نإا‘‘
ز˘ي˘م˘م ر˘مأا ه˘نإا ،ي˘سسي˘˘م بنا˘˘ج˘˘ب
كا˘ن˘ه ة˘ل˘حر˘م ل˘ك ي˘ف ،ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل

،مدقلا ةرك ي˘ف ن˘ي˘ع˘ئار ن˘ي˘ب˘عل
يسسي˘م نأا د˘كؤو˘م˘لا ر˘مألا ن˘كلو
اًماع51ـلا ي˘˘˘ف ل˘˘˘˘سضفلا و˘˘˘˘ه
لسضفلا وه ،ييأار˘بو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
لÓخ هعم بعللاف ،خيراتلا يف
ناك ة˘ي˘سضا˘م˘لا تسسلا تاو˘ن˘سسلا
.‘‘ةياغلل اًلهذم اًرمأا

ةلمتح˘م˘لا ه˘تدو˘عو را˘م˘ي˘ن ن˘عو
دوأا‘‘ :ضشتيتيكار لاق ،ةنولسشربل
نكلو ،يقيرف يف رامين عسضأا نأا
ل˘سضفألا و˘ه ا˘م رر˘˘ق˘˘ي نأا بج˘˘ي
،د˘ي˘ج ق˘يد˘سص ه˘نإا ،ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب
ا˘مد˘ن˘˘ع ،اًد˘˘ي˘˘ع˘˘سس هارأا نأا د˘˘يرأاو
لسضفأا دحأا و˘ه˘ف ،اًد˘ي˘ع˘سس نو˘كي
.‘‘ملاعلا يف نيبعÓلا

لقألا بعÓلا وه نم ،هلاؤوسسبو
با˘˘جأا ،؟م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف اًر˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
،ر˘ي˘ث˘˘كلا كا˘˘ن˘˘ه‘‘ :ضشت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار
لقأل يننإا لاق وينيروم بردملا
،باوسص ىلع هنأا دقتعأا ،اًريدقت
نم نيبعÓلا نم ديدعلا كانهو
و˘ه ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو ،ل˘ي˘ب˘ق˘لا اذ˘ه
.‘‘ضشتينايب ميلاريم
ع˘˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘يأار ن˘˘˘˘عو
مجنلا لاق ،ودلانور ونايتسسيرك
بعلأا نأا دوأا ،عبطلاب‘‘ :يتاوركلا

م˘˘ظ˘˘عأا د˘˘حأا ا˘˘˘ًسضيأا ه˘˘˘نأل ه˘˘˘ع˘˘˘م
عتمتسست ،خيرات˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

يف هلع˘ف˘ي ا˘مو ه˘تد˘ها˘سشم˘ب ا˘ًق˘ح

دحاو هنإا ،يل ةبسسنلاب ،ضسوتنفوي
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ل˘˘˘سضفأا ن˘˘˘˘م
بع˘ل بو˘ل˘سسأا ن˘˘عو.‘‘خيراتلا

و˘˘ت˘˘سسنرإاو ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘كي˘˘˘ك
نم‘‘ :ضشتيتيكار لاق ،يدريفلاف
عم امهدحأا ةنرا˘ق˘م ل˘ي˘ح˘ت˘سسم˘لا
ىتح نوكيسس رمألا ضسفن ،رخآلا
،اًفلتخم اًبردم02 كانه ناك ول

.‘‘بولسسأا هيدل بردم لك
لا˘˘ق ،8102 م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘ك ن˘˘عو
ةلوطبلا هذ˘ه‘‘ :ة˘نو˘ل˘سشر˘ب بعل
ةبرجت انيدل تناك ،اًريثك ينتريغ
ناد˘ق˘فو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ى˘ت˘ح ة˘˘ع˘˘ئار
،ا˘ًق˘ح ا˘ًب˘˘ع˘˘سص اًر˘˘مأا نا˘˘ك بق˘˘ل˘˘لا
ءاجرأا لك يف بحلا لكب ترعسش
ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل اًز˘˘ي˘˘م˘˘م نا˘˘كو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
كلذ ى˘سسنأا ن˘˘ل ،ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
بعل ضصخسش لسضفأا نعو.‘‘اًدبأا

:ضشت˘ي˘ت˘ي˘˘كار ّر˘˘قأا ،هد˘˘سضو ه˘˘ع˘˘م
تب˘ع˘ل ن˘م ل˘سضفأا ،ل˘ه˘˘سس اذ˘˘ه‘‘
لسضفأا وه كلذكو ،يسسيم هعم
.‘‘هدسض تبعل نم
لا˘ق ،ي˘سسي˘م د˘سض عا˘فد˘˘لا ن˘˘عو
ر˘مأا هد˘سض بع˘ل˘لا‘‘ :ضشت˘ي˘ت˘ي˘كار

بع˘ل ه˘ب˘سشي ه˘نإا ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل بع˘سص
.‘‘ىرخأا ةسضاير
بق˘ل ر˘ي˘ي˘غ˘ت دو˘ت ل˘ه ،ه˘لاؤو˘˘سسبو
،؟م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘كب لا˘˘ط˘˘بألا يرود
ل ،معن‘‘ :ةنولسشرب بعل باجأا
ضصرف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه ،كسش
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
.‘‘ةبوعسص رثكأا ملاعلا ضسأاك نكل
يف لوبرفيل مامأا ةميزهلا نعو
: لاق ،وريهسشلا اداتنوميرلا ةليل
ة˘ظ˘ح˘˘ل ،ا˘˘ًق˘˘ح ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص تنا˘˘ك‘‘
قيرفل ريبك مارتحا انيدل ،ةعجفم
لا˘ت˘ق ي˘ه مد˘ق˘لا ةر˘ك ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل

.‘‘ةريخألا ةظحللا ىتح
ةبسسنلاب لسضفملا بعلملا نعو
زيسشناسس نومار باسستحا نود هل
بعلم ضشتيتيكار راتخا ،نوخازيب

.ةنولسشربب ضصاخلا ون بماك
لا˘˘˘˘ق ،ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘سضفأا ن˘˘˘˘˘عو
اذإا .هيكيب دراريج‘‘ :ضشتيتيكار
لسضفألا هنأا دجتسسف ،هعم تبعل
.‘‘ةريخألا رسشعلا تاونسسلا يف
ي˘˘سسي˘˘˘م˘˘˘ل فد˘˘˘ه ل˘˘˘سضفأا ن˘˘˘عو
د˘سض ه˘فد˘ه‘‘ :لا˘ق ،ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

ي˘ئا˘ه˘ن ي˘˘ف ه˘˘فد˘˘هو ،ي˘˘فا˘˘ت˘˘ي˘˘خ
،وا˘ب˘ل˘ي˘˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا د˘˘سض ضسأا˘˘كلا
.بعسص دحاو فده رايتخا

يذلا ةعتم رثكألا بعÓلا نعو
يناد‘‘ :ضشتيتيكار لاق ،هعم بعل
.‘‘ضسيفلأا

،اًيخيرا˘ت ل˘سضف˘م˘لا ه˘ب˘عل ن˘عو
‘‘يكسشتنيسسورب تربور‘‘ :لاق
:لاق ،ىمرملا ضسارح لسضفأا نعو
نم ،نغيتسش ريتو ريون ليونام‘‘
ن˘م˘سض ا˘نو˘كي نأا ا˘ًق˘ح ضشهد˘م˘˘لا
.‘‘كقيرف
هب جيوتلل لسضفملا بقللا نعو
لاطبأا يرودو ورويلا ةلوطب نيب
لسضفأا‘‘ :لاق ،ماعلا اذه ابوروأا
تز˘ف ل˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘نأل ورو˘˘ي˘˘لا
.‘‘لاطبألا يرودب
بخ˘ت˘ن˘م ع˘˘م ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ن˘˘عو
هثيدح ضشتيتيكار متتخا ،ايتاورك
ىلع رومألا ريسست نأا لمآا‘‘ :اًلئاق
بابسشلا نم ديدعلا كانه ،ماري ام
اونكمتي نأا لمآاو ةياغلل نيديجلا

ليجلا نم لسضفأا ءادأا قيقحت نم
.‘‘يلاحلا

ر .ق^

sport@essalamonline.com

نامريج ناشسو يزيلجنإ’ا يرودلا ةيدنأا ددهي وششناشس ملح
نودا˘ج يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا بعÓ˘˘لا تا˘˘ب
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف بعل و˘˘سشنا˘˘سس
مامتها طح˘م ي˘نا˘م˘لألا د˘نو˘م˘ترود
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
تا˘يو˘ت˘سسم˘ب هرو˘ه˘ظ د˘ع˘ب ةر˘ي˘خألا

.مسسوملا اذه ةعئار
نع ل˘ي˘حر˘لا ن˘م بعÓ˘لا بر˘ت˘ق˘يو
اذه د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب فو˘ف˘سص
مام˘ت˘ها ط˘ح˘م تا˘ب ثي˘ح ،ف˘ي˘سصلا

يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ع
هنلعأا امل اًقفو يسسنرفلاو ينابسسإلاو
.‘‘يسسنرفلا تروبسس01 ول‘‘ عقوم
مسسوملا اذه لÓخ قلأات يذلا وسشناسس
21 لجسس يذلاو اغيلسسدنوبلا يف
ةريرمت31 ة˘عا˘ن˘سصب ما˘˘ق و ا˘˘فد˘˘ه
دنو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب ع˘م ،ة˘م˘سسا˘ح
هر˘˘ه˘˘سشأا ضشي˘˘ع˘˘ي نأا ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي ثي˘˘ح
دكؤوت ايناملأا يف عقاولا يف.ةريخألا
ايسسوروب حانج جورخ نأا ةفاحسصلا

يرود˘˘ل˘˘ل نو˘˘كي˘˘سس ف˘˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه
نوكيسسو ريبك ل˘كسشب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ىلع دتيانوي ر˘ت˘سسسشنا˘مو لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ىلإا وسشناسس ةداعإل دادعتسسلا ةبهأا
رتسسسشنام يف بردت يذلا ،ارتلجنإا

ا˘م نأا ى˘لا ع˘قو˘م˘لا را˘˘سشأاو.يتيسس
ودرانويل لامعأا ريبك دح ىلإا دقعي
ناسس ضسيراب يف ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا

ةبغر وه بعÓلا مسض لوح نامريج
ى˘لا لا˘ق˘ت˘نلا د˘ير˘˘ي يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا
.ينابسسإلا يرودل
ه˘تر˘سشن ا˘م ى˘لا ع˘قو˘˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘ت˘˘سساو
نأا ‘‘دردنا˘ت˘سس غ˘ن˘ن˘ف˘يا ‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص
ةحسضاو ةبغر ينبي وسشناسس نوداج
باسشلا ملحيو ةي˘ن˘ه˘م˘لا ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف
يف بعللاب اًماع91 رمعلا نم غلابلا
نم ام ةلحرم يف ينابسسإلا يرودلا

.ةينهملا هتايح
لو˘ح تددر˘ت ي˘ت˘لا را˘˘ب˘˘خألا كلذ˘˘ل
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ل˘ب˘ق ن˘م ما˘م˘ت˘ها دو˘˘جو
د˘˘ق بعÓ˘˘لا م˘˘سضب د˘˘يرد˘˘م لا˘˘يرو
ىلا لاقتنلاب بحري وسشناسس لعجي
.نيقيرفلا دحأا

نم هنأا اًدكؤوم هريرقت عقوملا متتخاو
ناسس ضسيراب برا˘ح˘ي نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

نيينابسسإلا نيم˘ي˘عز˘لا ع˘م نا˘مر˘ي˘ج
ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا قر˘ف˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
نم لبقملا ف˘ي˘سصلا ي˘ف ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا
.وسشناسس نوداج تامدخب زوفلا لجأا
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لو˘ب ل˘ي˘كو ،لو˘يار و˘ن˘ي˘م را˘˘سشأا
ل يسسنرفلا مجنلا نأا ىلإا ،ابغوب
ضسوتنفوي ىلإا ةدوعلا يف عنامُي
.يناثلا هدلب يه ايلاطيإا نأاو
تاملكلا هذه رُسست ل نأا نكمُيو
هنأل اًرظن ينابسسإلا ديردم لاير
.ابغوب مسضب اًسضيأا متهم
اهلقن تاحيرسصت يف لويار لاقو
(و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘ك) ع˘˘قو˘˘م
تيب ةباث˘م˘ب ا˘ي˘لا˘ط˘يإا‘‘ :ي˘لا˘ط˘يإلا
ي˘ف ع˘نا˘م˘ي ل و˘ه ،ي˘نا˘ث˘لا ا˘ب˘غو˘˘ب
ىرنسس اننكل ضسوتنفوي ىلإا ةدوعلا

.‘‘0202 وروي دعب ثدحيسس اذام
(ا˘ب˘غو˘ب) لو˘˘ب د˘˘ير˘˘ي‘‘ :فا˘˘سضأاو
هنكل ىوتسسم لسضفأا يف بعللا

ن˘˘˘م بور˘˘˘ه˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسي ل
ي˘ف نا˘ك اذإا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
.‘‘بعسص فقوم
8 بع˘ل ا˘ب˘غو˘ب نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

ذنم دتيانوي رتسسسشنام عم تايرابم
عيم˘ج با˘سسح˘ل م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا
.نيفده مهلÓخ عنسصو تاقباسسملا

 ديتانوي رتشسششنام بع’
 نÓيم رتنإا نيعأا تحت

نأاب ديفي ًاريرقت وتاكريم ويسشتلاك عقوم رسشن
رتسسسشنام حانج مسض ىلإا ىعسسي نÓيم رتنإا
تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ غ˘˘نو˘˘سشت د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ةقفرب بعÓلا دقع يهتنيو .ةمداقلا ةيفيسصلا
غنوسشت ناكو مداقلا وينوي رهسش يف دتيانوي
ضضوخ ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ق˘ب˘سسم ٍل˘كسشب ن˘ل˘عأا د˘ق
.ةمداقلا ةرتفلا لÓخ ةديدج ةبرجت
تاسسلجلا نم د˘يد˘ع˘لا ر˘ت˘نإا و˘لوؤو˘سسم د˘ق˘عو
رياربفو رياني رهسش يف بعÓلا ءÓكو ةقفرب
ة˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘تإلا ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ى˘لإا بعÓ˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نل ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإلا

.يروزتارينلا فوفسص
رت˘نإا ي˘لوؤو˘سسم با˘ج˘عإا ى˘ل˘ع غ˘نو˘سشت زا˘حو
بعÓلا همدق يذلا ءادألا دعب ةسصاخ نÓيم
ءا˘ن˘ثأا ر˘ت˘نإا ما˘مأا ة˘يدو˘لا ه˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
.ديدجلا مسسوملل ريسضحتلا

رتنإا ىلا لاقتنلا يف ةبغرلاب بعÓلا رعسشيو
همدقي يذلا عورسشم˘لا ه˘ب˘ج˘ع˘ي ثي˘ح نÓ˘ي˘م
ولوؤوسسم ناكو ،لبقتسسملا لجأا نم قيرفلا

ديدجتلا يف مهتبغر اونلعأا دتيانوي رتسسسشنام
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب بعÓ˘˘لا ع˘˘م
لÓخ غنوسشتل تلسصو يتلا ةيوقلا ضضورعلا
وه نÓيم رتنإا ربتعي نكلو ةريخألا ةرتفلا
بعÓ˘لا تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل بر˘˘قألا
.يدنلوهلا

مسسوملل دادعتسسلا يف نÓيم رتنإا بغريو
مجن زينيترام وراتول ليحر لاح يف ديدجلا
رايخلا غنوسشت حبسصي ،ةنولسشرب ىلإا قيرفلا
.يلاحلا تقولا يف يروزتارينلل لثمألا

برتقي امور ريهظ
اينولوب ىلإا لاقتن’ا نم

نأا تروبسس ولليد اتيزاغ ل ةفيحسص ترسشن
يدانل رسسيألا ريهظلا فورلوك ردناسسكيلا

لÓخ قيرفلا نع ليحرلا نم برتقي امور
.ةمداقلا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف
امور عم بعÓلا دقع ديدجت نم مغرلابو
نويلم2 اهردق تافاسضإاب1202 ماع ىتح
هتبغر نلعأا بعÓلا نأا لإا ،دقعلا ىلإا وروي
.قيرفلا نع ليحرلا يف
م˘سضل بر˘قألا و˘ه ا˘ي˘نو˘لو˘ب يدا˘˘ن ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
طسسو ةمداقلا ةرتفلا لÓخ يبرسصلا بعÓلا
قيرفلا بردم ضشتيفولايم ا˘ي˘سسن˘ي˘سس ما˘م˘ت˘هإا
ةفاسضإلاب ،بعÓلا تامدخ ىلع لوسصحلاب
رتلاو اينولوب لخاد تادقاعتلا لوؤوسسم ىلإا
يرود˘لا ى˘لإا بعÓ˘لا بل˘ج يذ˘لا ي˘ن˘ي˘تا˘ب˘سس
.ماع31 ذنم ويسستل ةقفرب يلاطيإلا
نم ًامداق امور ىلإا لقتنا بعÓلا نأا ركذي
مسسوم لÓخ يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
.7102 ماع ةيفيسصلا تلاقتنلا

يذلا ويسستÓل ايلاطيإا يف فورلوك بعلو
.1102 ماع يتيسس رتسسسشنام ىلإا هنع لحر

زوفلا معط فرعي ’ يفاتيخ
ون بماك يف ةنولششرب مامأا

نأا (و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م) ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘كذ
ةنولسشرب ىلع ةارابم يأا يف زفي مل يفاتيخ
تا˘سسفا˘ن˘م با˘سسح˘ل (و˘ن بما˘ك) بع˘ل˘م ي˘˘ف
.ينابسسإلا يرودلا

ينولاتكلا يدانلا ىلع اًفيسض يفاتيخ لحيو
با˘سسح˘ل تب˘سسلا مو˘ي و˘ن بما˘ك بع˘ل˘م ي˘˘ف
.اغيللا تاسسفانم نم42 ةلوجلا

نأا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص تفا˘˘سضأاو
ىلع ةارابم61 يف يفاتيخ هجاو ةنولسشرب
عبرأا يف لداعتو21 يف زاف ،ون بماك بعلم
م˘˘˘سسو˘˘˘م ي˘˘˘ف م˘˘˘هر˘˘˘خأا نا˘˘˘ك ،تا˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘˘م
7102/8102.
يفاتيخ كابسش يف اًفده64 اسصرابلا زرحأاو
،فادهأا9 ى˘ق˘ل˘تو تا˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
بيسصن يسسيم لينويل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا كل˘م˘يو
يدا˘ن ي˘ف ا˘˘ًفد˘˘ه11 ل˘˘ج˘˘سس ثي˘˘ح ،د˘˘˘سسألا
.ةينابسسإلا ةمسصاعلا

ةمق رشضح يتيت
ةبقارمل «اياتشسيم»

ديردم وكيتلتأا يئانث

نأا (ا˘كرا˘م) ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تدا˘˘فأا
بختنمل ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ي˘ت˘ي˘ت
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ر˘˘سضح ،ل˘˘˘يزار˘˘˘ب˘˘˘لا
ديردم و˘كي˘ت˘ل˘تأا ما˘مأا ا˘ي˘سسن˘لا˘ف
يبيليف ،ريخألا ّىعفادم ةعباتمل
.يدول نانورو وريتنوم
يخورلا ،ضشيفافخلا فاسضتسسلو
بع˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ضسو˘˘˘˘كنÓ˘˘˘˘ب
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسما (ا˘˘يا˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘م)
نم42 ةلوج˘لا ة˘م˘ق با˘سسح˘ل
.ينابسسإلا يرودلا تاسسفانم
نأا ا˘كرا˘م ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص تفا˘˘سضأاو
بناج ىلإا ةارابملا رسضح يتيت

داحتلا ريدم ،اتسسيلواب وينينوج
فوقولل ،مدقلا ةركل يليزاربلا

يدولو يبيل˘ي˘ف ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نأا˘سشب ي˘ئا˘ه˘ن رار˘ق ذا˘خ˘تا ل˘ب˘ق
ينطولا بختنملل امهئاعدتسسا
.ديعاوملا مداق يف
اًيليزارب اًبعل اي˘سسن˘لا˘ف كل˘م˘يو
و˘˘هو ه˘˘فو˘˘ف˘˘˘سص ن˘˘˘ي˘˘˘ب اًد˘˘˘حاو
حرسص هنكل ،اتسسيلواب لييرباغ
ليثمت ديري ل هنأا اًراركتو اًرارم
اًلدب بغريو واسسيليسسلا بختنم
هريظن ضصيمق لمح يف كلذ نم
زاوج كلمي هنأل اًرظن ينابسسإلا
.جودزم رفسس
وكي˘ت˘ل˘تأا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

عبارلا زكرم˘لا ل˘ت˘ح˘ي د˘يرد˘م
ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘ج ي˘˘ف
امني˘ب ،ة˘ط˘ق˘ن93 د˘ي˘سصر˘˘ب
ةبترملا يف ايسسن˘لا˘ف د˘جاو˘ت˘ي
.ةطقن73 عقاوب ةعباسسلا

ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
دنو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب ة˘ط˘خ ن˘ع
ري˘ه˘ظ˘لا ءار˘سش ل˘جأا ن˘م ة˘يرا˘ن˘لا
يميكح فرسشأا يبرغملا نميألا
ديرد˘م لا˘ير ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كسشب
.يلاحلا مسسوملا ةياهن دعب
فرسشأا يبرغملا يلودلا حبسصأاو
ي˘˘ف ا˘˘ًي˘˘سسا˘˘سسأا اًءز˘˘ج ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘كح
،رفاف نايسسول بردملا ةليكسشت

دد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘م بعل ه˘˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘˘ك
يف بعللا هنكمي ،تامادختسسلا

وأا ن˘˘م˘˘يألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا يز˘˘كر˘˘˘م
ط˘˘خ بعÓ˘˘ك كلذ˘˘كو ،ر˘˘سسيألا

فاد˘˘هأا ة˘˘ت˘˘سس ل˘˘ج˘˘سسو ،ط˘˘˘سسو
13 ي˘ف تار˘ير˘م˘ت ع˘ب˘سس ه˘يد˘˘لو
مسسوملا اذه دنومترود عم ةارابم
.تاقباسسملا عيمج يف
ىلعو ديردم لاير نإاف ،يلاتلابو
نيز يسسنرفلا بردملا ضصخألا
فر˘سشأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ،ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا

ي˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘˘م عرذأا˘˘ب ي˘˘م˘˘ي˘˘كح
ةرتف ةياهن بقع ،لبقملا فيسصلا
دنومترود اي˘سسورو˘ب ع˘م ه˘ترا˘عإا
ن˘كل ،ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘ل تماد ي˘ت˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب
ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

ءي˘˘سش يأا ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسمو
.لوطأا ةرتفل بعÓلاب ظافتحÓل

‘‘لارتنسس اسسنفيد‘‘ عقوم ملعو
نم ةبيرق رداسصم نم ينابسسإلا
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب نأا ،تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘˘لا
لايرل اًسضرع ز˘ه˘ج˘ُي د˘نو˘م˘ترود
وروي نويل˘م03 هرد˘ق د˘يرد˘م
ل˘كسشب ي˘م˘ي˘كح فر˘سشأا ل˘ق˘ن˘˘ل
د˘يرد˘م لا˘ير ح˘ن˘م ع˘م ،ي˘ئا˘˘ه˘˘ن

ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ا˘ًي˘ل˘ي˘سضف˘ت اًرا˘ي˘خ
ج˘هو˘ت˘م˘لا ي˘ج˘يور˘ن˘لا فاد˘˘ه˘˘لا
،لبقتسسملا يف د˘نلا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا

بحاسص مجا˘ه˘م˘لا ط˘ب˘تر˘ي ثي˘ح
دو˘سسأا ع˘م د˘ق˘˘ع˘˘ب ا˘˘ًما˘˘ع91ـلا

ةيليوج03 ىتح ايلافي˘ت˘سسي˘ف˘لا
4202.
رفظي نأا نكمي ،ةقيرطلا هذهبو
ةليلقلا تاونسسلا يف ديردم لاير
دنلاه غنيلريإا تامدخب ةلبقملا
فادهأا ةينامث لعفلاب هيدل يذلا
ايسسوروب عم تايرابم ضسمخ يف
هيدل عومجملا يفو ،دنومترود
اذه ةارا˘ب˘م72 ي˘ف ا˘˘ًفد˘˘ه63
كل˘˘ت با˘˘سست˘˘حا ع˘˘م  م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا
دير عم اهب˘ع˘ل ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.يواسسمنلا جروبزلاسس لوب

سسوتنفوي نم هبرقُيو ..ديردم لاير نع ابغوب دعبُي ’ويار

ديردم لاير نم يميكح ءارششل دن’اه ةقروب غواري دنومترود

‘‘ل˘ي˘م ي˘ل˘يد‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تد˘كأا
وه ضسوتنفوي يدان نأا ةيناطيربلا
مجن بقارت يتلا ةيدنألا ثدحأا
لÓخ ماهغنيليب دوج ما˘ه˘ج˘ن˘مر˘ب
.ةيراجلا مايألا

ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ط˘سسو˘˘لا ط˘˘خ بعل
ع˘م˘لأا د˘حأا و˘ه ا˘ًما˘˘ع61 رم˘ع˘لا
،ةيزيلج˘نإلا ةر˘كلا ي˘ف بهاو˘م˘لا

،مسسوملا اذه ةلوطبلا ءاسضأا دقو
يرودلا يف ةارابم82 ققح ثيح
.فادهأا ةعبرأا لجسسو
ضضرع ميدقت زولبلا عيطتسسي ل
ىتح ماهغنيليب ق˘ير˘ف˘ل ي˘فار˘ت˘حا
يف هرمع نم ةرسشع ةعباسسلا غلبي
ةبخنل اًزهاج نوكيو ،ةيليوج92
نم لاتقلل ابوروأا لاطبأا يرود
.هعيقوت لجأا
باقلأاب زئاف˘لا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي بقار˘ي

ة˘ي˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا
ثيح ماهغنيلب بثك نع ،ةريخألا
نوعلطتي يدانلا ولوئسسم علطتي
.لبقتسسملل قيرف ءانب ىلإا
يذ˘لا ،ي˘سشتارا˘ب و˘ي˘با˘ف ع˘ت˘م˘˘ت˘˘ي
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك لو˘ئ˘سسم رود ى˘لو˘ت˘˘ي
ن˘م ة˘يو˘ق ة˘كب˘سشب ،ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ل˘˘خاد تلا˘˘سصتلا
بل˘ج ي˘ف د˘عا˘سسو ة˘يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

ابغوب لوب لثم كانه نم نيبعل
ارفيإا ضسيرتابو زيفيت ضسولراكو
.يزمار نورآاو
ة˘م˘ه˘م ه˘جاو˘ي ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي ن˘˘كل

ثي˘ح ،قا˘ب˘سسلا˘ب زو˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سص
ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ر˘˘˘ه˘˘˘˘ظأا

لا˘ن˘سسرأاو د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘˘مو
بعÓ˘˘لا˘˘ب اًر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ا˘˘˘ًما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها
بسسكي لازي ل يذلا ،ماهجنيليب

اًيعوبسسأا اًينيلرتسسإا اًه˘ي˘ن˘ج541
.طقف
ىدبأا خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب نأا د˘ق˘ت˘ع˘ُي
ر˘م˘ت˘سسي ثي˘˘ح ا˘˘ًسضيأا ا˘˘ًما˘˘م˘˘ت˘˘ها
لدعمب نسسحتلا يف ما˘ه˘غ˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب
.ةلوطبلا يف لهذم
بي˘ب ما˘ه˘ج˘˘ن˘˘مر˘˘ب برد˘˘م لا˘˘قو
،هب مامتهلا كردن نحن‘‘ :تولك
ذنم هتدهاسشم تمت ةيادبلا ذنم
.‘‘اًماع41 وأا31 هرمع ناك نأا

ةارا˘ب˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب‘‘ :فا˘˘سضأاو
.انه ابوروأا فسصن ناك ،هربزلديم
.‘‘كلذ ىلع داتعم انأاو هيلع داتعا

نم هنأا اًمئاد تلق دقل‘‘ :متتخاو
ة˘يد˘نألا يد˘ب˘ت نأا اًد˘ج د˘ي˘˘ج˘˘لا
اذ˘ه نأل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ا˘ًما˘م˘˘ت˘˘ها
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ا˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل نأا ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي

.‘‘نيديج

ماهغنيليب مشض ىلع عارشصلا لخدي سسوتنفوي



0202 يف7ـلأ هفده نع ثحبي
هنيعو مهاغنميرب ىدحتي ةمحر نب

ديدج قلأات ىلع
دروفتنريب يدان مجنو يلودلا مجاهملا ةمحر نب ديعسس نوكيسس

لحي امدنع ليقثلا رايعلا نم ءاقل عم مويلا دعوم ىلع يزيلجنلا
يف ،ريخألا اذه بعلمب ،يتيسس مهاغنمريب قيرف ىلع افويسض هؤوÓمزو
.ىلوألا ةجردلا يزيلجنلا يرودلا نم33ـلا ةلوجلا راطإا

يف هل7ـلا فدهلا نيودت يف ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا لمأايو
برقي ،ديدج زوفل هيدان ةدايقل مسسوملا ةيادب ذنم01ـلاو ،0202 ةنسس
نع بئاغلا بعÓلا نأاو اميسسل ،ةمدقملا باحسصأا نم رثكأا هقيرف
دوعسصلا ةقروب رفظلا ىلع رسصي ،9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايلاعف
.هيدان عم مسسوملا ةياهن

يتلا ةيهازلا ةرتفلا لÓغتسسا يف بقلي امك «ديدجلا زرحم» لمأايو
قانخلا ديدسشتل ،ديدج زوفل يدانلا ةدايقل ةيفيدهتلا ةيحان نم اهب رمي

نيب ةياغلل يوق ءاقل فرعتسس ةلوجلا ناو اميسسل ةمدقملا باحسصأا ىلع
زكرملا بحاسص تسسروف ماهغنيتونو ردسصتملا نويبلأا ضشتيمورب تسساو
.ةمحر نب قيرف عم ةسسفانم4ـلا

ب.نمؤوملأ دبع

 ةبكرلا ىلع ةحجان ةيحارج ةيلمع يرجي ينادوشس
يدا˘˘ن حا˘˘ن˘˘جو ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ي˘˘نادو˘˘سس ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘ه ىر˘˘جأا

ىنميلا ةبكرلا ةطبرأا ىلع ،ضسمأا ةيحارج ةيلمع ،ينانويلا ضسوكايبملوأا
.ينانويلا يرودلا نم ةيسضاملا ةلوجلا يف ةيوق ةباسصإل هسضرعت دعب
بعل اهرجأا يتلا ةيحارجلا ةيلمعلا نأا ةينانوي ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
نأا لإا ،ةبكرلل ةسسكاعملا ةيلخادلا ةطبرأا ىلع تحجن فلسشلا ةيعمج
نوكيل يليهأاتلا لمعلا ىلإا ةدوعلا لبق ةحارلل ةرتف نكريسس رسضخلا مجن

.ةليوط ةرتف دعب نيدايملا ىلإا ةدوعلل ازهاج
ب.نمؤوملأ دبع

0202 يف «تيشش نيلك»2 ققح
زتيم يف رهششلا بع’ ةزئاج لاني اجديكوأا
يسسنرفلا زتيم يدان بعلو يلودلا ضسراحلا اجديكوا ردنسسكلأا لان

رهظ يذلا زيمملا ءادألا ةيفلخ ىلع ،هيدان يف رهسشلا بعل ةزئاج ىلع
دسصح نم «1غيللا ىلإا ديدجلا دفاولا هيدان نكم ام ةريخألا ةرتفلا يف هب
.ةديج جئاتن

غروبسسارتسس مامأا تيسش نيلك2 قيقحت نم ايقيرفإا لطب نكمتو
يرئازجلا ضسراحلا دكؤويل ،روهمجلا تيوسصت نم ،%86 لانيل ،ضسميرو
ربمسسيد رهسش لÓخ ةرتفل نيدايملا نع هداعتبا مغر ،قلأاتلا ىلع رداق هنا
بقل ىلع اجديكوأا اهيف لسصحي يتلا ةيناثلا ةرملا هذه نأا ركذي.يسضاملا

.يسضاملا ربمتبسس رهسش ىلوألا ةرملا تناك ثح ،رهسشلا بعل
ب.نمؤوملأ دبع

ايلاطيأ صسأاك يئاهن فشصن نم باهذلأ ءاقل راطإأ يف

يفويلا مامأا سسأاكلا يف نÓيم عم رثعتي رشصان نب
دنع ،نÓي˘م ي˘سسآا ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ر˘سصا˘ن ن˘ب ر˘ث˘ع˘ت

،ايلاطيا ضساك يئاهن  فسصن باهذ تايرابم نمسض ضسوتنفوج هلابقتسسا
ديج ءادأا رسضخلا مجن مدقو.هلثمل فدهب يباجيلا لداعتلاب تهتنا يتلاو
ءانب يف مهاسس هنا امك تاركلا نم ريثكلا ةداعتسسا ءارو ناكو ةياغلل
«درو˘كسسو˘ه» ع˘قو˘م بسسح01 ن˘˘م8.6 ة˘مÓ˘ع لا˘ن ثي˘ح ،بع˘˘ل˘˘لا
،ةارابملا يبعل زربأا نمسض نوكيل ،ءاسصحإلاو طيقنتلا يف ضصتخملا

نوكت نل يتلا ةدوعلا ةهجاوم عم دعوم ىلع ،رسصان نب نوكيسسو اذه
.مسسوملا ذاقنإل ،يئاهنلل لهأاتلا ةقاطب مسسح لجا نم ةلهسس

ز.صس

   ةبوقعلا ببشسب سسين نع تايرابم3 بيغي يوادوب
عبرأاب ،يسسنرفلا ضسين مجنو يرئازجلا يلودلا يوادوب ماسشه بقوع

ةيدنأا ةطبارل طابسضنلا ةنجل فرط نم ،ةذفان ريغ ةدحاو تايرابم
فينعلا لخدتلا دعب ءارمح ةقاطب هيقلت دعب ،ةيسسنرفلا نيفرتحملا يرود
«1 غيللا» نم42 ةلوجلا يف مين ناديم طسسو وتوبليف نامور ىلع
.1‐3 هيدان اهرسسخ يتلاو

نم لك مامأا ،ةمهم تايرابم ثÓث نع وداراب يدان جيرخ بيغيسسو
اقيرفأا لطبل ةعجوم ةبرسض لكسشت يتلاو ،ودروبو تسسيرب ،زولوت
يدان زئاكر دحا زيجو تقو يف حبسصأا يذلاو ،ءاوسس دح ىلع هقيرفو
.يسسنرفلا بونجلا

امهتافلم امدقي مل دأدزولب بابششو نأرهو ةيدولوم نأأ دكأأ

ةيدنأا نويد رايلم0002 :سشودبع
 لوأ’ا فرتحملا ةطبارلا

ةركل يرئازجلا داحتلاب ةبقارملا ةيريدم ريدم ضشودبع اسضر فسشك
،ميتنسس رايلم0002 نم رثكأا ىلإا لسصت ةفرتحملا ةيدنألا نويد نأا مدقلا

مهتافلم امدقي مل دادزولب بابسشو نارهو ةيدولوم نم لك نأا احسضوم
.نآلا دحل ةيريدملل ةسصاخلا

ضسمأا ةيفحسص تاحيرسصت يف ،«فافلا» يف ةبقارملا لوؤوسسم حسضوأاو
كانهو ،ميتنسس رايلم0001 تغلب لوألا مسسقلا يف ايدان41 نويد» :Óئاق
ام ،دعب ددسست مل يعامتجلا نامسضلاو بئارسضلاب ةقلعتم ىرخأا نويد
ريدم دكأا ريخألا يفو ،«ديدسستلاب موقي يذلا ةرواسسلا ةبيبسش قيرف ادع
نامسضلاو بئارسضلاو ،نيبردملاو نيبعÓلا نويد نأا «فافلا ـب ةبقارملا
.ميتنسس رايلم0002 ىلإا لسصي مقرلا نأا دجن يعامتجلا

ز.صس

7662ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج12ـل قفأوملأ0202 يرفيف51تبشسلأةصضايرلا

ابوروأأ ممأأ صسأاك وأأ ملاعلأ صسأاك عم ةقباشسملأ ميظنت يدافت بلط

انيلعو تاونشس4 لك ةرم «ناكلا» ةجمرب عم انأا :يششطز
  ملاعلا يف زربأ’ا ثدحلا اهلعج يف ريكفتلا

 أزي‡ ناك ⁄اعلأ صسأاك ‘ «ÚبراÙأ» عم هتكراششم نأأ دكأأ

Óبقتشسم رشضÿا ¤إا ةدوعلاب ملحأا :Êا‹
ىشسني ’ وشساف انيكروبو ايشسور ىلع زوفلاو

13

ي˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ د˘˘يأا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ضسي˘˘ئر
ي˘نا˘ي˘ج ةر˘˘كف ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
دا˘ح˘تلا ضسي˘ئر و˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘ف˘˘نأا
ةيمارلا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا
يف ةقباسسملا ماظن رييغت ىلإا

خسسنلا يف ايقيرفإا ممأا ضسأاك
ة˘ج˘مر˘ب لÓ˘خ ن˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
4 لك ةرم يقيرفإلا ضسرعلا
هب لومعم وه امك تاونسس
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف
ضسأا˘ك رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ىر˘˘ب˘˘كلا
ا˘˘بوروأا م˘˘مأا ضسأا˘˘ك ،م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا

،تا˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
حنميسس رييغ˘ت˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م
بنا˘ج˘لا ن˘م ا˘حا˘ج˘ن «نا˘كلا»
امك يداسصتقلاو يريهامجلا

ى˘ل˘ع «فا˘ف˘˘لا» ضسي˘˘ئر جر˘˘ع
..اياسضقلا ديدع

ةرم ناكلا ةجمرب عم انأا»
داجيإا انيلعو..تاونسس4 لك
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘سسورد˘˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط
«راسصنألا

يسشطز نيدلا ريخ بلطو
ةركل ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا ن˘م
ميظنت يف رظنلا ةداعإا ،مدقلا
ةقباسسملا ة˘ج˘مر˘بو ،«نا˘كلا»
ن˘م لد˘˘ب تاو˘˘ن˘˘سس4 ل˘˘˘ك
دامتعلا نأا احسضوم ،نيتنسس
ربتع˘ي ي˘لا˘ح˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع
ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل قا˘ف˘خإا ة˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
ي˘ف ي˘سشطز لا˘قو ،ة˘يرا˘˘ق˘˘لا
ةا˘ن˘ق ا˘ه˘ب ضصخ تا˘ح˘ير˘˘سصت
ةر˘˘كف د˘˘يؤوأا ا˘˘˘نأا» :«فا˘˘˘ف˘˘˘لا»
ةرم ايقيرفإا ممأا ضسأاك ميظنت

ع˘سضو ع˘م ،تاو˘ن˘سس4 ل˘˘ك
نل ،مرا˘˘سص طور˘˘˘سش ر˘˘˘ت˘˘˘فد
ل˘˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
ا˘قا˘ف˘خإا ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م
ةريبك ةراسسخ وهو ،ةقباسسملل
،«م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘ل˘ب˘˘ل˘˘ل لاو˘˘مأÓ˘˘ل
بايغ ظحÓن نحن» :فاسضأاو
،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘ع رو˘ه˘م˘ج˘˘لا

وأا ةمهملا تاءاقللا يف ءاوسس
اهيف نوكي يت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
انيلعو ،افرط م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘ل˘ب˘لا
،راسصنألا لقنل ةقيرط داجيإا

ةيقيرفإلا لودلا فلتخم نم
نم ةبيرقلا لودلا نم ىتحو
غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘ب ءار˘˘م˘˘سسلا ةرا˘˘ق˘˘˘لا

هذه حاجن نامسضل ،ةسسوردم
ا˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

.«ايداسصتقاو
صسرعلأ لعج انيلع»

ثدحلأ يقيرفإلأ
«ملاعلأ يف زربألأ

ىلوألا لجرلا ددسش امك
ةيورك ةئيه ىلعأا ضسأار ىلع
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ضسأاك ل˘ع˘ج ل˘جا ن˘م ل˘م˘ع˘لا
يف زربألا ثدحلا ايقيرفإا ممأا
قيرف ضسيئر درطتسساو ،ملاعلا
لعج انيلع » :قباسسلا وداراب
زربألا يوركلا ثدحلا ناكلا
اهتجمرب لÓخ نم ،ملاعلا يف
متي يتلا نع ةفلتخم ةنسس يف
وأا ملاعلا ضسأاك م˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘ي˘ف
اذ˘˘ه˘˘بو ،ا˘˘˘بوروأا م˘˘˘مأا ضسأا˘˘˘ك
نم ريثكلا د˘سصح ن˘م˘سضن˘سس

ح˘ن˘˘م˘˘نو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م لاو˘˘مألا
يف ة˘ب˘غار˘لا ناد˘ل˘ب˘ل˘ل تقو˘لا
،يرا˘ق˘˘لا ضسر˘˘ع˘˘لا نا˘˘سضت˘˘حا
نم اهسسفن ريسضحتل ةسصرفلا

.«يحاونلا لك
لك ىلع يناجم ركششأأ»

رشضخلل همدق ام
صسيل هتاقÓم ىنمتأأو

«..بعÓك
ضسي˘˘ئر تو˘˘ف˘˘˘ي م˘˘˘لو اذ˘˘˘ه

ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا
نع ثيدحلل ،ةسصرفلا ،مدقلا
بعللا ،يناجم لراك لازتعا
اذهب لاقو ،ينطولا بختنملل
عسضوب تعمسس دقل» :ددسصلا

هراو˘˘˘سشم˘˘˘ل اد˘˘˘ح ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘˘م
،رسضخلا عم ليمجلا يوركلا

نأا دوأا اذ˘˘˘ه ير˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘مو
فافلا مسسابو يمسساب هركسشأا

رسضخ˘ل˘ل ه˘مد˘ق ا˘م ل˘ك ى˘ل˘ع
،«ضصخ˘سشك ا˘˘سضيأاو بعÓ˘˘ك
«فا˘ف˘لا» ضسي˘˘ئر ح˘˘ت˘˘فو اذ˘˘ه
ي˘نا˘ج˘م ةدو˘ع و˘˘ح˘˘ن با˘˘ب˘˘لا
هذ˘ه ن˘كل ،ادد˘ج˘م ر˘سضخ˘˘ل˘˘ل
:حرسصو ،بعÓك ضسيل ةرملا
يناجم دعتبي ل نأا ىنمتأا »

ح˘ب˘سصي د˘قو ،بعÓ˘م˘˘لا ن˘˘ع
ىلع ارداق نوكي نأاو ،ابردم
اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
اموي هتاقÓم ىنمتأا..لا˘ج˘م˘لا

هذه نكلو بعÓملا يف ام
.«بعÓك ضسيل ةرملا

ديعشسو هدلب يف ودأو»
لÓخ انعم هدجأوتب

«صصبرتلأ
ةيداحتلا ضسي˘ئر دا˘ع ا˘م˘ك

ىلإا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
˘˘مÓ˘˘سسلا د˘˘ب˘˘ع وداو ة˘˘ي˘˘سضق
ي˘بر˘غ˘م˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
يف نو˘كي˘سس يذ˘لاو ق˘با˘سسلا
ضسرا˘م ر˘ه˘سش ق˘ل˘غ˘م ضصبر˘˘ت
ينفلا مقاط˘لا ن˘م˘سض ،مدا˘ق˘لا
ةدا˘ه˘سش زا˘ي˘˘ت˘˘جل ر˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل
لا˘قو ،«ور˘ب ا˘ف˘يو˘˘ي» بيرد˘˘ت
د˘ي˘ع˘سس ه˘نا «فا˘˘ف˘˘لا» ضسي˘˘ئر
يف يبرغملا بعÓلا دجاوتل
يسضام˘ل˘ب» :در˘ط˘ت˘سساو ،هد˘ل˘ب
مÓسسلا دبع ةب˘غر˘ب ي˘ن˘م˘ل˘عأا
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ا˘ن˘ع˘م د˘جاو˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ر˘˘مألا˘˘ب تب˘˘˘حرو ،ضصبر˘˘˘ت˘˘˘ب
هدÓ˘˘ب ي˘˘˘ف وداو..ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م
.«اناعم هدجاوتل ءادعسس نحنو

ب.م.يرشسيإأ
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«رشضÿأ» م‚ تأردقب داششأأ

مويلا ايشساشسأا نوكيشس سسانو :اÒيف
Ÿةوقلا نم اديزم انحن 

بعلو ينطولا بختنملا حانج مدأا ضسانو هجتي
،مويلا ةرهسس بعÓملا عم دهعلا ديدجتل ضسين يدان

اذه بعلم ىلع زولوت يدان هقيرف يقÓي امدنع
ةلوط˘ب˘لا ن˘م42ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خألا
نيتهجاوملا نع باغ دق ضسانو ناكو ،ةيسسنرفلا
يتلا ءارمحلا ةقا˘ط˘ب˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ت˘ي˘سضا˘م˘لا
بعÓلا ةدوع نمازتتل ،نويل ءاقل يف اهل ضضرعت
.زولوت يدان ةهجاومب

،ضسين يدان بردم ،ارييف كيرتاب دكأا ،هبناج نم
ةكراسشملل ةسصرفلا ايقيرفإا ل˘ط˘ب ح˘ن˘م˘ل ه˘ج˘ت˘ي ه˘نا
ةلاح يف ضسانو» :لاقو ،مويلا ةهجاوم يف ايسساسسأا

جمربن انلعج ةيسضاملا تايرابملا نع هبايغ ،ةديج
ةيند˘ب˘لا ه˘ت˘يز˘ها˘ج ن˘م ع˘فر˘ل˘ل ا˘سصا˘خ ا˘ج˘ما˘نر˘ب ه˘ل
ءاقللا أادبيسسو مويلا ءاقل يف كراسشيسس ،ةيسضايرلاو
.«ةيادبلا ذنم

،يسسنرفلا بونجلا يدانل مويلا ةهجاوم نأا ركذي
هليمزو باسصملا لا˘ط˘ع ن˘م ل˘ك با˘ي˘غ فر˘ع˘ت˘سس
ةنجل لبق نم ةيسساق ةبوقعل ضضرعت يذلا يوادوب
يذ˘لا در˘ط˘˘لا بق˘˘ع «1غيللا»ـل ةعبا˘ت˘لا طا˘ب˘سضنلا
.هل ضضرعت

ب.م.يرشسيإأ

يلودلا بعÓلا يناجم لراك دكأا
ادح عسضو يذلا ،قباسسلا يرئازجلا
تاعاسسلا يف ،رسضخلا عم هراوسشمل
فد˘ه˘ت˘سسي ه˘نأا ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
،مدا˘ق تقو ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘˘لا

ح˘سضوأاو ،ةد˘يد˘ج راودأا ا˘˘سصم˘˘ق˘˘ت˘˘م
ي˘ف زÓ˘ي˘سس ق˘˘ير˘˘ف بعل ي˘˘نا˘˘ج˘˘م
:Óئا˘ق ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا6ـلا ة˘˘جرد˘˘˘لا
ر˘سضخ˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسأا»
ل˘جأا ن˘م ا˘م˘ئاد ل˘م˘عأاو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘˘سسم
يف »:عباتو ،«يدÓبل ةفاسضإلا ميدقت
،ةدوعلل ازهاج تسسل نهارلا تقولا

مقا˘ط˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسأا لو
ر˘كفأا لازأا ل ي˘نأل ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘ن˘ف˘لا

.«ينف مقاط وسضعك لو بعÓك
صسأاك يف ايشسور ةهجأوم»

«ىشسنت ل4102 ملاعلأ
ى˘لإا ثيد˘ح˘لا˘ب ي˘نا˘ج˘م دا˘ع ا˘م˘ك

ع˘˘˘م هراو˘˘˘سشم ي˘˘˘ف ىر˘˘˘كذ ل˘˘˘سضفأا

ققحملا زوفلا نأا احسضوم ،رسضخلا
لÓ˘˘خ ،4102 ة˘ن˘سس ا˘ي˘سسور ى˘˘ل˘˘ع
رسضخلا نكم ام ،ليزاربلا لايدنوم
يف ةرم لوأل يناثلا رودلا غولب نم
كل˘مأا» :لا˘قو ،ى˘ن˘سسي ل م˘ه˘خ˘يرا˘˘ت

ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ئار˘˘لا تا˘˘ير˘˘كذ˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
،0102 م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘كك ،بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

،ءلدبلا ةكد نم ةارابملا تعبات نيح
ل يتلا تايركذلا ديدع كانه نأا امك
نم اننكمت اهزربأا ،ىحمت نأا نكمي
عرا˘سشل˘ل ه˘جار˘خإاو بع˘سشلا دا˘˘ع˘˘سسإا
ةارابم ىلإا ةفاسضإلاب ،4102 ةنسس
ي˘ت˘لاو ،م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘سسور
بعل فدرأاو ،«لهأاتلاب انل تحمسس
ةارابملا دجوت امك» :ديدجلا زÓيسس
ي˘ف و˘سسفا˘ن˘ي˘كرو˘ب ع˘م ة˘˘ل˘˘سصا˘˘ف˘˘لا
اهلÓخ نم ا˘ن˘ل˘هأا˘ت ي˘ت˘لاو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
.«4102 ملاعلا ضسأاكل

ب.م.يرشسيإأ
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ة˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ه˘ف˘ي˘˘سض ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
م˘ه˘م د˘ج ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ةروا˘˘سسلا
كرادت نع ةوانسشلا هيف ثحبي
يذلا زوفلا قيقحتو مهتاف ام
برقتلاو ةفاسصولا مهل نمسضي
دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سش د˘˘ئار˘˘لا ى˘˘لا

ن˘˘˘م ءا˘˘˘˘سصقلا ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ضسأا˘كلاو ضسأا˘كلا ي˘ت˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا
ا˘م كراد˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘ت
ركذي ةلوطبلا يف ايلحم مهتاف
طاقن عبرألا دعبو ةرواسسلا نا
ن˘ي˘ت˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘سصح˘˘م˘˘لا
ىرخألا يه ثحبت نيتيسضاملا

ى˘˘لا بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ن˘˘ع
فد˘˘ه˘˘لا نا ا˘˘م˘˘ب ة˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
. مويدوبلا نع ثحبلا نوكيسس

قيرفلأ ةدأرإأ » : زيغن
انديعتشس ءاجرلأ مامأأ

يف ةهجأولأ ىلإأ
«ةلوطبلأ

نأاب زيغن ضشتوكلا دكا دقو
باسسح ىلع ققحملا زوفلا
هنأاسش نم يواسضيبلا ءاجرلا
ى˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ي نا
نا د˘˘˘كا ثي˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘لا
ل˘جا ن˘م ع˘فر˘ي˘سس يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يهو ةمداقلا ة˘م˘ه˘م˘لا ءا˘ه˘نا
رخا ىلا ةفاسصولا ةقرو بعل
ه˘تا˘حو˘م˘ط ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ق˘˘مر
: لاق دقو يدانلا عم هفادهأاو
هذه يف ةرواسسلا ةهجاوم »
نيبلاط˘م ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي فور˘ظ˘لا
لم˘ع˘لاو ز˘ي˘كر˘ت˘لا ةرور˘سضب

ةدارلا˘˘ب ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ققحن انلعجت يتلا ةميزعلاو
دقتفنسس ح˘ي˘ح˘سص ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا

ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب تا˘˘مد˘˘خ
مجاهملا ةمئاقلا ضسأار ىلعو
ةحاتم قاروألا نكلو يويرف
انريهامج داعسسإل ىعسسنسسو
ة˘ق˘فو˘م ة˘قÓ˘ط˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘˘تو
.«انل

 انتدوع » : ليغيأ
ةلحرم يف ةيوقلأ

 انعفدت ةدوعلأ
«ةجيتن ثحب ىلإأ

بردملا داسشأا هتاذ قايسسلا يف
هتعومجم ةدوعب اريثك ليغيا
يسسلا لداعت دعبف ةهجاولا ىلا
باسسح ىلع زوفلاو يسس ضسا

ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس ما˘˘سصل
ىلع ل˘م˘ع˘لاو ر˘ث˘كا رر˘ح˘ت˘لا˘ب

ل˘ع˘ج˘ت ىر˘خأا طا˘ق˘˘ن نا˘˘م˘˘سض
اديعب با˘هذ˘لا بقر˘ت˘ي يدا˘ن˘لا
اذه يف لاق دقو ةلوطبلا يف
ةديج جئاتنب ةدوعلا » : ددسصلا
انل ح˘م˘سس ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف
لوأا رو˘مألا ما˘مز˘ب كا˘سسمإلا˘˘ب
قيبط˘ت ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ر˘كسشا
ىنمتنو اهريفاذحب تاميلعتلا
لاونملا ضسفن ي˘ف ة˘ل˘سصاو˘م˘لا
راودألا بعل˘ل ا˘ن˘ح˘سشر˘ي يذ˘لا
وهف ةيدولوملا ءاقل اما ىلوألا
نود نم بعليسس ريبك يدحت

لكب يمرن انلعجيسسو روهمج
ة˘˘ت˘˘غا˘˘ب˘˘م ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ث
. «نييلحملا

صشامر ماششه

يسضايرلا يدانلا راسصنأا ضشاع
دعب ءادوسس ةليل يني˘ط˘ن˘سسق˘لا
ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ما˘مأا ءا˘سصقإلا
ضضر˘ع˘ت داز د˘قو ضسأا˘كلا ي˘˘ف
مهتارايسس م˘ي˘ط˘ح˘ت˘ل را˘سصنألا
مهنأاو ةسصاخ عيمجلا ءايتسسا
ةروسصب ةيفياطسسلا اولبقتسسا

اذه باهذلا ءاقل يف ةيراسضح
ةذو˘˘خ برد˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ل د˘˘˘قو
نم ةجهللا ةد˘يد˘سش تادا˘ق˘ت˘نا

اميسسل رسصانعلا ضضعب فرط
ةيبلسس تناك تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا نأاو
يذلا رمألا طخلا لوط ىلع
ةعومجملل ماعلا ريسسلا يف رثا

راسصنألا مل˘ح تع˘ي˘سض ي˘ت˘لاو
. ةيروهمجلا ضسأاك ةقناعمب

فدهتشسي ةذوخ
! ةلوطبلأ

بردملا حرسص هتاذ قايسسلا يف
لسصاويسس قيرفلا نأا دكأاو ةذوخ
راودألا بع˘˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘يز˘˘˘ع ل˘˘˘كب
ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ى˘˘لوألا

نيبعÓلا عم راسصنألا نماسضت
يف ةسصاخ مهعم رثكأا فوقولاو
نم لك مامأا ةمداقلا تايدحتلا

جرب˘لا ي˘ل˘هأاو نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م

ن˘ي˘تا˘ه نأا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘كأا ثي˘˘ح
فادهأا ناددحتسس ني˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا
يرمعلا بايغ نأا ركذي يدانلا
امك ناديملا طسسو يف اريثك رثا

ايسساسسأا جاوع ىلع دامتعلا نأا
ر˘فا˘ن˘سسلا ل˘ع˘ج ه˘جار˘خإا مد˘˘عو
لتق نم مهبسضغ نع نوربعي
. ةسسفانملا

صشامر ماششه

مويدوبلا نع ثحبت ةرواشسلاو ايلحم ةدوعلا لجأا نم ديمعلا

Úقيرفلا ةقÓع مزؤوي تارايشسلا ميط–و ءادوشس ةليل اوششاع «رفانشسلا»

ةنيطنشسق بابشش
ةلوطبلأ وحن هراظنأأ هجوي ةدوخ

مغرلاب ةركسسب داحتا ماما رم ءاسصقا ىلا دادزولب بابسش ضضرعت
ةلباقملا يف دويعسس ءاقفر اهسضرف يتلا ةقلطملا ةرطيسسلا نم
لك نكلو ىوقلا نيزاوم بلق امود بردملا لواح دقو اذه
ةسصرف يدانلا ىلع عاسضأا ام وهو لسشفلاب تءاب هتلواحم
بلاط ينقتلا نا ركذي يسضاملا مسسوملا هبقل ىلع ظافحلا

ايدج ريكفتلاو ءاسصقلاو ةهجاوملا نايسسن ةرورسضب هرسصانع
. ةيليوج5 بعلمب نينثلا اذه بعليسس يذلا يبرادلا يف
ةديدعلأ هتأرييغت أودقتنأو امود بردملأ أومل راشصنألأ
ةجيتن اريثك امود كنارف بردملا اومل ةبيقعل ءانبأا نا ركذي
مثير ترسسك يتلاو دادعتلا يف اهثدحأا يتلا ةريثكلا تارييغتلا
يف جربلا يلها ماما ةدي˘ج ة˘قÓ˘ط˘نا تق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
قيرفلا ريهامج تبلاط دقو اذه ةدوعلا ةلحرم نم ىلوألا ةلوجلا

قيمعت نع ثحبلا ةيفيك لوح ايلاح زيكرتلا ةرورسضب اهيبعل
ضسأاكب جيوتتلا ثحب عم نيقحÓملا برقا نع رثكا قرافلا
. ةراطسسوسس ماما قيرفلا اهبعليسس يتلاو ربوسسلا
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دأدزولب بابشش «روب راشس» ةكرشش عم يدانلا ةيعشضو نشسحت يف سسفنلا ينميو ةفششنملا يمري يريزد
ةمشصاعلأ داحتأ

ةمسصاعلا داحتا بردم لسضف
ةفسشن˘م˘لا ي˘مر ير˘يزد لÓ˘ب
يلوؤوسسمل هتلاقتسسا م˘يد˘ق˘تو
نا رظتنملا نم ثيح قيرفلا
اذه مويلا ةحيبسص مهب عمتجي
ينقتلا ة˘لا˘ق˘ت˘سسا تءا˘ج د˘قو
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا بق˘˘ع ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ار˘خؤو˘م ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘˘سسلا

قيرفلا ءاسصقا اهبقعا يتلاو
ضسما لوا رئازجلا ضسأاك نم
رودلا يف نارهو ةيعمج ماما
داسشأا ينقتلا نا ركذي61 ـلا
داق هناو ةسصاخ اريثك هسسفنب
تاطحملا نسسحا ىلا قيرفلا

تابقعلا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ه˘ب˘سسح
يف اهدجو يتلا تابوعسصلاو
ديدسست مدع ا˘م˘ي˘سسل يدا˘ن˘لا

ةل˘ي˘ط ة˘ب˘ي˘ت˘كلا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
ىنمت دقو اذه ةديدع رهسشا
يف قيرفلل قيفوتلا ي˘ن˘ع˘م˘لا

ابلا˘ط˘م ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا
فاف˘ت˘للا ةرور˘سضب ع˘ي˘م˘ج˘لا

نم كانه نا امب يدانلا فلخ
ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘لا بسصل ى˘˘ع˘˘سسي
. قيرفلا فاعسضاو تيزلا

بلاطم ةديدجلأ ةرأدإلأ
رومألأ طبشض يف عأرشسإلاب

ةيدولوملأ ةعقوم لبق
ينفلا مقاطلا نوكيسسو اذه

ىلع يريزد لÓبل دعاسسملا
يف قيرفلا رييسست عم دعوم
ىلع ةليلم نيع ةيعمج ءاقل
بسسح مهتلاقتسسا اومدقي نا
اهدعب يريزد لÓب ضشتوكلا
ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ةرادإلا كر˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ارخؤوم ة˘ن˘ي˘ع˘م˘لا ة˘كر˘سشلاو
ق˘˘فوو ءود˘˘ه ي˘˘ف ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت
يدان˘لا دو˘ق˘ي يذ˘لا م˘قا˘ط˘لا
نا ركذي ةلبقملا ةرتفلا يف
ةيلمع اورسشاب نيلوؤوسسملا
ديدج ينف مقاط نييعت ثحب
ة˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘م˘ق˘ل ا˘ب˘سسح˘˘ت
تب˘˘سسلا ىر˘˘ج˘˘ت˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا
قيرفلا ناو ةسصاخ لبقملا

نم اعيرسس كرادتلاب بلاطم
˘مو˘يدو˘ب˘لا ة˘قرو بع˘ل ل˘جا

ةرو˘سصب م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ذا˘˘ق˘˘نإل
. ةديج
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ةرواشسلا ةبيبشش  - رئازجلا ةيدولوم

«يب.را.يشسلا»
سسأاكلا بقل ىلع ظافحلا يف قفخي

لÓخ نم رئازجلا يف ثدحلا ةعانسص يكوكلا يسسنوتلا لسصاو
يئاهنلا عبرلا رودلل لهأاتلا ىلا فيطسس قافو قيرفل هتدايق
ةبيتك عنسص ثيح ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا باسسح ىلع
نم ناديملا يف رهظي قوفتلا تلعج ةريبك ةدارإاو ةرارحب بعلت

يلهأا قافولا هجاويسسو اذه ةريسشأاتلا نامسض يف ةبغرلا لÓخ
موي جربلا يف باهذلا ىرجيسس ثيح لبقملا رودلا يف جربلا

موي فيطسس يف ةدوعلا ةلباقم ىرجت نا ىلع ضسرام11 وا01
اهتادادع˘ت˘سسا تر˘سشا˘ب ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا نا ر˘كذ˘ي ضسرا˘م12و02
لوعي نيا نينثلا اذه ةلوطبلا يف جربلا ةمقل ضسما ةحيبسص
يف مدقتلاو رثكا قيرفلا ديسصر ميعدت ىلع يكوكلا بردملا
. بيترتلا ملسس

ةلوطبلأ يف جربلأ مامأأ ةديدع تابايغ
ابسسحت تابايغلا ديدع ليجسستل ةرادإلا تفسسأات هتاذ قايسسلا يف
بايغ يدانلا فرعيسس ثيح ةلوطبلا يف ةمداقلا جربلا ةهجاومل

ىل˘ع ه˘جا˘ج˘ت˘حا ل˘ع˘ف˘ب ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا ن˘م ل˘ك
هجاجتحا ىلا رظنلاب ةسشغ بايغ فرعتسس امك مكحلا تارارق
ءارمح ةقاطب ىقلت يذلا يوارق اسضيأا بيغيسسو اذه رخلا وه
لقنت نا ركذي ةلبقملا ةلوجلا ةرقم ةهجاوم يف دوعي نا ىلع
ةرود يف ةكراسشملل ينطولا بختنملا ىلا فوسصوب بعÓلا

ةرقمو جربلا تÓباقم يف هتامدخ نم قافولا مرحيسس ةيبرع
. ياد نيسسح رسصنو
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ءاسصقلا دعب مهتمسص نع ةليلم نيع ةيعمج قاسشع جرخ
ثيح رايدلا لخاد جربلا يلها باسسح ىلع ققحملا رملا

ةراسسخلا دمعتب نيبعÓلا مهتت راسصنألا نم ةعومجم تحار
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع طو˘غ˘سض كا˘ن˘ه نو˘كت ل ى˘ت˘˘ح ءا˘˘سصقلاو
ةرادإلا مهتدعو املثم مهتاقحتسسم اوقلتي مل مهناو اميسسل
ضسراحلا دجن امهيمسسا نع ثدحتلا مت نينثا زربا لعلو اذه
يتلا تافرسصتلا يهو ةبيايط فادهلا مجاهملا اذكو يجاح
نم ىقبت اميف يدانلا راسسم يف اريثك رثؤوتسس كسش نود نم
. ةلوطبلا يف تلوج

جربلأ ءاقل ةرهشس نيتحنم يقلت أوشضفر نوبعÓلأ
ةليل نوبعÓلا ضضفر دقف انرداسصم بسسحو هتاذ قايسسلا يف
ةرادإلا امهتمد˘ق˘ت˘سسا ن˘ي˘ت˘ح˘ن˘م ي˘ق˘ل˘ت جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ة˘ل˘با˘ق˘م
ةبيبسش ماما نيققحملا نيريخألا ن˘يزو˘ف˘لا د˘ع˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
اود˘ح˘تا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘كلو ة˘م˘سصا˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘مو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

مهتاقحتسسم لين ةرورسض ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت او˘سضفرو
ةيعسضو يف قيرفلا لعج ام وهو اهب نونيدي يتلا مهروجأاو
نا امب ةلباقملا يف امامت ابئاغ ناك زيكرتلا ناو ةسصاخ ةبعسص
اهيلع د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘سسلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ل˘غ˘ت˘سسا ضسفا˘ن˘م˘لا
. ةريسشأاتلا بسسك لجا نم نوبعÓلا
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فيطشس قافو
 «يشس.سسا.يشسلا» رهق يكوكلا
«يلبودلا» نوفدهتشسي نوبعÓلاو

ةليلم نيع ةيعمج
 «ماشص’» يبعÓل ةريبك تاماهتا

جربلا مامأا ءاشصقإ’او ةراشسخلا دمعتب



ةــــنصصرق

ديمعلا ـل ةعجوم ةبرشض
ق˘ير˘ف ي˘نا˘˘ع˘˘ي
ةيدولوم
ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ةرثؤوم تاباي˘غ
،مويلا ءاقل يف
رظن˘لا ضضغ˘ب˘ف
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع
نيبعÓلا
اوردا˘غ ن˘يذ˘˘لا
ي˘˘˘ف يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

وتاكريم
نإا˘˘ف ،ءا˘˘˘ت˘˘˘سشلا
بعلي˘سس ز˘ي˘غ˘ن
ام ،يويرف يماسس قلأاتملا مجاهملاو لاعسش ديرف هسسراح تامدخ نم امورحم مويلا ءاقل
.ةرواسسلا ةبيبسش يدان قبسسألا هقيرف ءاقل لبق ةطرو يف ديدجلا بردملا لعجي

اددجم «لوغلا يف اهطح» زرحم
دئاق زرحم ضضاير لسصاوي
مجنو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ي˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسسشنا˘˘˘˘م
ى˘ل˘˘ع در˘˘لا ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

،ل˘˘يا˘˘هو˘˘ج ا˘˘ت˘˘ير ه˘˘ت˘˘جوز
ه˘م˘سسا ط˘˘ب˘˘ترا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب˘˘ف
،ءا˘يزألا ة˘سضرا˘ع˘ب ار˘خؤو˘˘م
ةبرسضلا يتأاتل ،ةيناطيربلا
مجن ر˘سشن ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ة˘˘ق˘˘فر ةرو˘˘سص ،ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا
هعم يسضقي يذلا هقيقسش
ضسيمخلا موي يبدب ةلطعلا
بت˘˘˘˘˘˘كو ،ي˘˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
:«مار˘غ˘ت˘سسنأا» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
نيعو يتو˘خإا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع»
.«ةنوخلا ىلع

يشسفنلا بناجلا
قافولا لهأا

يسسلا ءاقل يف يكوكلا بردملا هب ماق ام
ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ةدارإاو حور ن˘˘˘م ي˘˘˘سس ضسا
نونثي قافولا قاسشع لعج ةلباقملا رييسست

ه˘ت˘مد˘ق ا˘م نا نود˘كؤو˘يو ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يذلا يسسفنلا لمعلا ببسسب ناك ةبيتكلا
ءا˘ق˘فر ناو ة˘سصا˘خ ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘مد˘˘ق
ناديملا طسسو يف اولاجو اولاسص طينحج
ي˘ف او˘م˘كح˘تو ءا˘ق˘ل˘لا ى˘ل˘ع اور˘ط˘˘ي˘˘سسو
مهئوده ىلع اوظفاح مهنا ىتح هرييسست
مهنكم يذلا رملا وهو يوارق درط دعب
ءاسصقاو يئاه˘ن˘لا ع˘بر˘لا رود˘لا غو˘ل˘ب ن˘م
بقل لينل ةحسشرملا قرفلا مها نم دحاو
. مسسوملا اذه ةيروهمجلا ضسأاك

 تاعزانملا ةنجل
لحلا يه

˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا دد˘˘سش
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ة˘ما˘ع ة˘يد˘نألا ع˘م ة˘ج˘ه˘˘ل˘˘لا
نايب ثدحأا يف دكأا امدعب ،ضصاخ لكسشب
ما˘ي˘ق˘لا نأا ي˘م˘سسر˘لا ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع هر˘سشن
تاءارجإلا قفو نوكي نأا بجي بارسضإاب
،09/11 ل˘م˘ع˘لا نو˘نا˘˘ق ي˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا

ةيسساق تابوقع نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
يف نولخديسس نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا لا˘ط˘ت˘سس
ح˘سصن˘ت نأا ل˘ب˘ق ،ي˘نو˘نا˘ق ر˘˘ي˘˘غ بار˘˘سضإا
ةنجل ىلإا هجوت˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
.يداونلا عم مهتافÓخ لحل تاعزانملا

سشوركن ام ةراطشسوشس
يريزد اويحو ريخلا

نم ةلاقتسسلاب يريزد لÓب بردملا رارق يقل
ةمسصاعلا داحتل ةينفلا ةسضراعلا ضسأار ىلع
رظنلاب كلذو داحتلا راسصنأا نم بحر ردسصب
ةدايق لجا نم ضسيفنلاو يلاغلا مدق هنوك ىلا
ةيعسضولا لظ يف اميسسل نامألا رب ىلا يدانلا
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘سشيا˘ع ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘˘سصلا
مهروجأا نوبعÓلا اهيف قلتي مل يتلاو مسسوملا

اذه زجحلا يف تابوعسص نودجي انايحأا اوناكو
مداق يف لÓبل قي˘فو˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ن˘م˘ت د˘قو
.ةيبيردتلا هتاطحم

ةيقرتب اوبلاط رفانشسلا
طشساوأ’او لامآ’ا

ءاسصقلا دعب رفانسسلا نم ةعومجم تعراسس
ةبلاطملا ىلا فيطسس قافو باسسح ىلع رملا
ف˘يدر˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ضضع˘˘ب ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ةرور˘˘سضب
م˘ه˘تارد˘ق زار˘با ل˘جا ن˘م ة˘سصر˘ف˘لا م˘ه˘ح˘ن˘˘مو
ركذي ةديدع بهاومب رخزي قيرفلا ناو ةسصاخ
نم ةنوكتم ةيمسسا ةحئل اوعسضو راسصنألا نا

لا˘ملا ي˘ب˘˘عل ضصخ˘˘ت01 ى˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسأا7
نم ىقبت ام بعلل ةيقرتلا قحتسست طسساولاو
تب˘لا˘ط ا˘م˘ك ر˘با˘كلا ة˘ب˘ي˘ت˘ك ن˘م˘سض م˘˘سسو˘˘م
رسصانعلا ضضعب تافرسصتل دح عسضو ةرورسضب
ةلحرم ةليط اهنم وجرم وه ام مدقت مل يتلا
.ةدوعلا يف ايلاح ىتحو باهذلا

qarsana@essalamonline.com
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رامين ـل ديدج «كول»
،روينج رامين عنسص امدعب
مجنو يل˘يزار˘ب˘لا بعÓ˘لا
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘˘سس ضسيرا˘˘˘ب
˘˘˘ماو˘˘˘عألا ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘لا
تاءاقل هعييسضتب ةقباسسلا
بب˘˘˘سسب لا˘˘˘ط˘˘˘بألا يرود
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت رر˘˘ق ،ة˘˘با˘˘سصإلا
امدعب مسسوملا اذه ةطخلا

ـب هيدان تابيردت يف رهظ
قل˘ح ثي˘ح ،د˘يد˘ج «كو˘ل»
هرع˘سش ي˘ل˘يزار˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا

رامين نكمتيسس لهف ،هلك
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘م
ةبقع يطخت˘ل ي˘سسيرا˘ب˘لا
.دنومترود ايسسيروب
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سسأاكلا فدهتشست كيرافوب
حيلف ديعسس دكأا

دادو قيرف ضسيئر
نأا كيرا˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘ب
تا˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘ن
فدهتسسي
ضسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘لا
ا˘مد˘ع˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر غ˘ل˘ب
،ةقباسسملا

ه˘˘ناو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل
ءاسصقا نم نكمت
رئازجلا ةيدولوم
تاحيرسصت يف حيلف لاقو ،يلاوتلا ىلع يئاهن نمثو61ـلا رودلا يف ،نارهو ةيدولومو
نأا مويلا لوقن انلعجي ام ،ةيروهمجلا ضسأاك نم رودلا اذه غلبن مل7891 ذنم» :ةيفحسص
.«مسسوملا اذه قيرفلا فادهأا نم تحبسصأا ضسأاكلا
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06:21

رهظـلأرجفلأ

12:5715:36

برغŸأ

17:56

ءاششعلأ

19:24

ةÓشصلا تيقاوم

ديدج قلأات ىلع هنيعو مهاغنÁرب ىدحتي ةمحر نب^
ةبكرلا ىلع ةحجان ةيحارج ةيلمع يرجي Êادوشس^

ةيدنأانويد رايلم0002 :سشودبع
لوأ’ا فرتحملا ةطبارلا

ايلحم ةدوعلا لجأا نم ديمعلا
مويدوبلا نع ثحبت ةرواشسلاو

 ةمشصاعلأ دا–أ ةرواشسلأ ةبيبشش  – رئأز÷أ ةيدولوم ةنيطنشسق بابشش
 ةلوطبلأ وحن هراظنأأ هجوي ةدوخ

ءادوشس ةليل اوششاع «رفانشسلا»
مزؤوي تارايشسلا ميطحتو

نيقيرفلا ةقÓع

ىنمتيو ةفششنŸا يمري يريزد
 «ةراطشسوشس» ةيعشضو نشس–

 امهتافلم امدقي مل دأدزولب بابششو نأرهو ةيدولوم نأأ دكأأ

7662ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج12ـل قفأوملأ0202 يرفيف51تبشسلأ

 ابوروأأ ممأأ صسأاك وأأ ملاعلأ صسأاك عم ةقباشسملأ ميظنت يدافت بلط

انيلعو تاونشس4 لك «ناكلا» ةجمرب عم انأا :يششطز
  مــلاعلا يــف زرــبأ’ا ثدــحلا اــهلعج يف ريكفتلا

 «..بعÓك سسيل هتاقÓم ىنمتأاو رشضخلل همدق ام لك ىلع يناجم ركششأا»^
«سصبرتلا لÓخ انعم هدجاوتب ديعشسو هدلب يف وداو»^


