
ةنبلمب تاراطإا7 فيقوت
اوبعÓت ةبانع يف غوديإا

ةيمومعلا لاومألاب

ةيسضق يف لسصفلا
موي «كافوسس»

50صصربمتبسس03
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ريفسس ،يحلا ودبع دمحم
: «مÓسسلا» ـل رئازجلاب صشيدÓغنب

اهتعانسصل ةسصسصخملا ةيلوأ’ا ةداملا ةنحسش
ينطولا بلطلا ةيطغتل يفكتو ءانيملاب ةدجاوتم

ةرود لاغسشأا نع صضخ“ رارقلا
ةكر◊ا ىروسش صسلÛ ةئراط

عورسشŸ «ل» لوقت «شسمح»
30صصروتسسدلا ليدعت

هبنذب يناتسسكاب فرتعا نأا دعب هتحاسس ةئربت تمتةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا3 عسضوو صسبحلا مهنم4 عاديإا
هعفاود نع فسشكو

ىيحيوأا دمحأا مهزربأا نيقباسس ءارزو ةدعو يملوع دارم اهيف عباتي

50صص

نماسضت˘لا ةر˘يزو ،و˘ك˘ير˘ك ر˘ثو˘ك تن˘ل˘عأا
ن˘ع ،ةأار˘م˘لا ا˘يا˘سضقو ةر˘سسأ’او ي˘ن˘طو˘لا
ل˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإا ة˘˘سصن˘˘م قÓ˘˘طإا

ةسصاخلا تاجاي˘ت˘ح’ا يوذ ت’ا˘غ˘سشنا˘ب
ةيعانسصلا ءاسضعأ’ا ةعانسص لاجم يف
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ةر˘˘يزو˘˘لا تد˘˘كأاو اذ˘˘ه
ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن صشما˘ه ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
يوذ˘˘˘ل ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا ،صسمأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشن
را˘˘سسم ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

هذه ربع يعا˘ن˘ط˘سص’ا و˘سضع˘لا ع˘ي˘ن˘سصت
.ةسصنملا

يلام ةمزأا ةيادب ذنم مرتحمو فرسشم رئازجلا فقوم
30 صص:ةيلاملا «5 م ةكرح» صسيئر دئاق،ةسسايسسلا هتمزأا نم جورخلل هدلب ةقفارم يف يسساسسأا اهرود نإا لاق

ىتسش يف ةيئانث تايقافتا
نيب اهعيقوت بقترم تلاجملا

ابيرق ششيدÓغنبو رئازجلا

تلاغسشناب لفكتلل ةينورتكلإا ةسصنم
لاجم يف ةسصاخلا تاجايتحلا يوذ

ةيعانسصلا ءاسضعألا

30صص

40 صص

ادج دراو مداقلا Èمفون رهسش ¤إا هليجأات

لـــــيبسس ءÓــخإا
هب هـبتسشŸا يرـئاز÷ا

شســيراب موجه ‘

نم ةيادب براجتلا يف عرسشت «كارطانوسس»
ريركتلا يفاسصم لك ربع لبقملا صسيمخلا

ايجيردت يلختلا
زاتمملا نيزنبلا نع

1202 ةنسس نم ةيادب
40 صص

ةئاملاب16.09 ىلإا تلسصو حاجنلا ةبسسن
9 ىلإا01 نم لاقتن’ا لدعم صضيفخت ببسسب

بوسسرلا لدعم
«مايبلا» ةداهسش يف
تاونسس ذنم ىلعألا

40 صص

40 صص

50صص

موــيلا يــسسردŸا لوــخدلا تاهويرانيسس
تاباقنلاو ةيبÎلا ةرازو ششاقن ةلواط ىلع



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا 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 ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 ريوزتلا رمتسسيو

رييغتو ريوزتو بعÓت لضصاوت لظ يف
لق˘نو ل˘ب ،ي˘ضضارأا ة˘ي˘كل˘م دو˘ق˘ع م˘لا˘ع˘م
،ىر˘خأا قو˘ف ا˘ه˘ب˘ي˘ضصن˘تو ي˘ضضارأا ع˘قاو˘م
يف را˘ق˘ع˘لا به˘ن ا˘يا˘ضضق ا˘يا˘ح˘ضض ف˘ضشك
قطانملا يف صصاخ لكضشب نارهو ةيلو
م˘ه˘ضضر˘ع˘ت ،ة˘ي˘ف˘ير˘لاو ة˘ير˘˘ضضح˘˘لا ه˘˘ب˘˘ضش
نم2 نأا ة˘جرد˘ل ،لا˘˘ي˘˘ت˘˘حلاو بضصن˘˘ل˘˘ل
لإا اوراضشأا راقعلاب بعÓتلا اياضضق فارطأا
طئارخ كلتمت لازت ام فارطألا صضعب نأا
لمضشت يراقعلا حضسملا تايلمعل ةيليضصفت

اهضساضسأا ىلع مت˘يو ،ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا ل˘ما˘ك
ىواكضشلا تنمضضتو ،بعÓ˘ت˘لاو ر˘يوز˘ت˘لا
ف˘ق˘ي فور˘ع˘م لا˘م˘عأا ل˘جر ى˘لإا ةرا˘ضشإلا

مأا لعفلاب اذه مت لهف اياضضقلا هذه فلخ
. ؟ةيديك ىواكضش درجم اهنأا

 هللا ىلع قزرلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ضشا˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع قزر˘˘˘˘لا»
رو˘ضص تق˘فار ةرا˘ب˘ع ي˘ه ،«كرا˘˘طا˘˘نو˘˘ضس
يف رتضساملا ةداهضش ىلع لضصحتم باضش
عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘ي˘ب˘ي و˘هو تا˘قور˘ح˘م˘لا
د˘ع˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا قاو˘ضسألا د˘حأا˘ب نو˘ت˘يز˘لا

لمع داجيإل هنم ةثيثحو ةديدع تلواحم
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ضصا˘˘خ ه˘˘ضصضصخ˘˘ت ي˘˘ف
،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا قÓ˘˘م˘˘ع تاد˘˘حو
نإا اذهو ةريبك ةكراضشم فرع روضشنملا
ريبكلا ددعلا ىلع لدي امنإاف ءيضش ىلع لد
تاداه˘ضش ى˘ل˘ع ل˘ضصح˘ت˘م˘لا با˘ب˘ضشلا ن˘م
.مويلا دح ىلإا لمع دجي ملو ةيعماج

! .. يدانت نمل ةايح ل

ذنم اندÓب يف فضسأÓل دئاضس قطنمل اضسيركت
،«موضضهم كله˘ت˘ضسم˘لاو صضير˘م˘لا ق˘ح» دو˘ق˘ع
،نينطاوم نم ةرداضصلا ىواكضشلا نييÓم مغر
صضيرملا قوقح نع عافدلاب ةمتهم تامظنمو
،كلهتضسم˘لا ن˘ع عا˘فد˘لا ي˘ف ة˘ضصت˘خ˘م ىر˘خأاو
ريغ يركضسلا صسايق ةزهجأا راضشتنا صصوضصخب
ام ةئطاخ اماقرأا يطع˘ت ذإا ،ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م
كرحت دحأا ل ،ىضضرملا ىدل ثراوك يف ببضستت
ل ةداعلا هيلع ترج امك ةضصتخملا تاطلضسلا ..
.«صسارلا يف صسافلا يجي ىّتح» كرحتتضسو يلابت

؟.. «لجنملا» بعت له

لا˘غ˘ضشألا ر˘يد˘م ف˘ل˘م ح˘ت˘ف˘˘ي م˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا ى˘˘لإا
ةيادرغ يتيلو يف اريدم لمع يذلا ةيمومعلا

˘مار˘بإا ي˘ف ار˘ي˘˘ب˘˘ك ارود بع˘˘لو ،تضسار˘˘ن˘˘م˘˘تو
كوكضشم لقألا ىلع وأا ةينوناق ريغ تاقفضص
،تضسارنمتو ةيادرغ يتيلو يف اهتينوناق يف
نأا ىتح ،5102و9002 يماع نيب ةرتفلا يف
ةيلوب اهميل˘ضست م˘ت زا˘ج˘نلا ة˘ئ˘ي˘ضس ع˘يرا˘ضشم
نود تيقب قباضسلا ريدملا دهع يف تضسارنمت
نم اريثك نإاف  ةيادرغ ةيلو يف امأا ،قيقحت
ةيمومع لاغضشأا تا˘ق˘ف˘ضصب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘ف˘ل˘م˘لا
تاهبضش روثتو ةيثراك ةقيرطب زجنأا اهبلغأا
يلاو دهع يف تمربأا اهيف بعÓت  لوح ةيوق
ريدملا نأا دقتعي يلدع دمحأا قبضسألا ةيادرغ
اهذيفنت يف مهاضس ةيمومعلا لاغضشأÓل قباضسلا
يلد˘ع د˘م˘حأا ق˘ب˘ضسألا ة˘يادر˘غ  ي˘لاو ح˘لا˘ضصل
ريضس يتلا ةرتفلا يف هنم ادج برقم لواقمو
حتفت لهف ةيادرغ ةيلو قبضسألا يلاولا اهيف
.؟تضسارنمتو ةيادرغ يف تافلملا هذه

qarsana@essalamonline.com
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! .. لظلا يف لازت ل لظلا قطانم
تا˘˘˘ي˘˘˘˘ضصو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘غر
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر
ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا صصر˘˘˘˘˘حو
ةرورضض ىلع ،لوألا
ا˘˘ع˘˘ير˘˘ضس ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا
،ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
تاميلعت امههيجوتو
ةلو ى˘˘لإا ةر˘˘ضشا˘˘˘ب˘˘˘م
لجأا نم ،ةيروهمجلا
ّنأا ّلإا ،ا˘ه˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا
لاز˘˘ت ل نا˘˘م˘˘ق˘˘ل راد
ءيضش ل ،اهلاح ىلع
لظلا قطان˘م ،ر˘ي˘غ˘ت

،ل˘ظ˘˘لا ي˘˘ف لاز˘˘ت ل
او˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ي م˘˘˘ل ةلو
را˘˘ي˘˘مألاو ،ا˘˘ن˘˘كا˘˘ضس
.مهتابضس نولضصاوي

؟.. اذه لقعي له
ندم اهدهضشت يتلا يرورملا قانتخلا ةرهاظ
لوخدلا عم ا˘ه˘تد˘ح تدادزا ي˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
تافرضصت اهتوجف ن˘م تع˘ضسو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ا˘م و˘هو ،ة˘لوؤو˘ضسمÓ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا صضع˘˘ب
را˘م˘ضسلا ي˘حاو˘ن˘ب «مÓ˘ضسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تف˘˘قو
ءاضسم ةنطاوم تمدقأا نيأا ةمضصاعلا رئازجلاب
ءاضضقل اهترايضس نم لوزنلا ىلع صسمأا لوأا

اروباط تقلخو لحم نم ةضصاخ ةحلضصم
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘ئا˘ضسلا تر˘ب˘جأا ا˘م˘ك ا˘ه˘˘ئارو ن˘˘م
نم مهتضشهدو مه˘ب˘ضضغ را˘ثأا ا˘م˘م را˘ظ˘ت˘نلا
يهو اهترايضس تبكرو هترداغو لحملا نم اهتجاح تضضق يتلا ةديضسلا كلتل ةدئازلا ةأارجلا
   .ادج بيرغلا اهفرضصتل اوراتحا نيذلا نيقئاضسلا نم راذتعلا بلط نود نم مضستبت

بجعم ششيدÓغنب ريفسس
ةيرئازجلا تلوكأاملاب

ةرا˘بود˘لاو ة˘خو˘ضشخ˘ضشلاو صسكضسكلا
ةيهضشلا قا˘ب˘طألا زر˘بأا ن˘م كارو˘ب˘لاو
ود˘ب˘ع د˘م˘ح˘˘م با˘˘ج˘˘عإا تلا˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
،رئازجلا˘ب صشيدÓ˘غ˘ن˘ب ر˘ي˘ف˘ضس ،يـح˘لا
ربع ،«مÓضسلا» عم هعمج ءاقل لÓخف
تلوكأام˘لا هذ˘ه˘ب ه˘با˘ج˘عإا ىد˘م ن˘ع
دح ىلع زيمملاو صصاخلا معطلا تاذ
نمضض دعت تحبضصأا اهنأا دكأاو ،هلوق
املك اهبلطي يتلا تلوكأاملا ةمئاق
.ةضصرفلا هل تحنضس

؟.. انتطاطب اهب ام
امدعبو .. ةداعلا ريغ ىلع
ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘ن˘˘طا˘˘ط˘˘ب تنا˘˘ك
م˘ل نإا م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف ل˘˘ضضفألا
مويلا تحضضأا ،لضضفألا لقن
ل˘˘˘˘˘˘ج ىو˘˘˘˘˘˘كضش ل˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

بب˘˘˘˘ضسب ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘˘بر
مغر «ةضسباي» ىقبت ،اهتءادر
لا˘ح ع˘قاو .. اد˘ي˘ج ا˘هو˘˘ه˘˘ط
ه˘جو ى˘ل˘ع تا˘ه˘مألا ل˘ع˘˘ج
باحضصأا ىتح ،صصوضصخلا
لكألا تÓ˘ح˘مو م˘عا˘ط˘م˘لا
نينطاوملا لكو لب فيفخلا
ى˘ل˘ع ا˘ن˘ع˘م˘ت˘ج˘م نأا م˘كح˘ب

م˘لا˘ع˘لا بو˘ع˘ضش ل˘˘ج رار˘˘غ
نولءا˘ضست˘ي ،ا˘طا˘ط˘ب˘لا بح˘ي
 .؟.. «انطاطب اهب ام»



watan@essalamonline.com
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رئازجلا ركضشأا» ،وكيد لاق
ى˘˘ل˘˘عو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘مو˘˘كحو
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ا˘ه˘˘ضسأار
ى˘ل˘ع ،نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ر˘ي˘ي˘ضست˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘˘لا
ي˘لا˘م˘˘لا بع˘˘ضشلا ع˘˘م رو˘˘مألا

ةيوخألا دو˘ه˘ج˘لا هذ˘ه رد˘ق˘نو
ي˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘ضشأاو ،«ة˘˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘˘لاو
اهب صصخ ةيفحضص تاحيرضصت
ى˘لإا ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإلا صسمأا
طبرت يتلا تاقÓ˘ع˘لا ة˘ي˘عو˘ن
،ن˘يد˘ل˘ب˘لاو ن˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا ن˘˘ي˘˘ب
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘˘م» فدرأاو
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م مر˘ت˘ح˘مو فر˘˘ضشم
يلام اهب رمت يتلا ةمزألا هذه
مضساب ييحنو  اذه انموي ىلإا
بع˘˘˘ضشلا ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا بع˘˘˘˘ضشلا
اذه ىلع هتموكحو يرئازجلا
.«فقوملا

صسي˘˘ئر د˘˘ئا˘˘˘ق را˘˘˘ضشأاو اذ˘˘˘ه
نأا ىلإا ،ةيلاملا «5 م ةكرح»
ي˘˘ف ي˘˘ضسا˘˘ضسأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا رود
رئاز˘ج˘لا قا˘ف˘تا دو˘ن˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةينطولا ةحلا˘ضصم˘لاو م˘ل˘ضسل˘ل
اذ˘ه ة˘ق˘فار˘م ي˘فو ،ي˘لا˘م ي˘ف
ه˘ت˘مزأا ن˘م جور˘خ˘˘ل˘˘ل د˘˘ل˘˘ب˘˘لا
.ةيضسايضسلا

م» ةكرح ّنأا ،ركذلاب ريدج

دومحم مامإلا اهدوقي يتلا  «5
ىلعألا صسلجملا صسيئر ،وكيد
،اقباضس يلام يف ن˘ي˘م˘ل˘ضسم˘ل˘ل
تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلا ن˘˘ع تق˘˘ث˘˘ب˘˘نإا
تقلطنا يتلا ةمراعلا ةيبعضشلا
ي˘ضضا˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج5 ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ةبلاطملل وكاما˘ب ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب
وبأا ميهاربإا صسيئرلا ةلاقتضساب
.اتياك ركب

ا˘ه˘ت˘ف˘ضصب ر˘ئاز˘ج˘لا تنا˘˘كو
يف ةي˘لود˘لا ة˘طا˘ضسو˘ل˘ل اد˘ئا˘ق
ة˘ق˘فار˘م˘ب تمز˘ت˘لا د˘ق ،ي˘˘لا˘˘م

ىلإا ،ةقيقضشلاو ةراجلا ةلودلا
ماظنلا ىلإا ةدوعلا نامضض ةياغ
ل˘ك ي˘ف تد˘كأاو يرو˘ت˘ضسد˘لا

قيبطت ةرورضض ىلع ةبضسانم
ة˘ح˘لا˘ضصم˘لاو م˘˘ل˘˘ضسلا قا˘˘ف˘˘تا
،رئازجلا را˘ضسم ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا
د˘ي˘حو˘لا ل˘ي˘ب˘ضسلا هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب

رارقتضسلاو ملضسلا بابتتضسل
.دÓبلا يف

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر نا˘كو
ددج د˘ق ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
لÓ˘˘خ ي˘˘ضضا˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا

ةي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب ه˘با˘ط˘خ
ديكأاتلا ،ةدحتملا ممأÓل ةماعلا

ن˘ع ع˘با˘ت˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف صسا˘ضسح˘لا ع˘ضضو˘لا بر˘˘ق
ةدو˘ع ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ضضتو  ي˘لا˘˘م
نم يروتضسدلا ماظنلل ةعيرضس
ةيقفاوت ةيلاقتنا ةلحرم لÓخ
،يلاملا بعضشلا ةدارإا صسركت

قا˘ي˘ضسلا تاذ ي˘ف دد˘˘ضش ا˘˘م˘˘ك
ىلع ى˘ق˘ب˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘ل˘ع
م˘˘ل˘˘ضسلا قا˘˘ف˘˘تا نأا˘˘ب ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ق
قثبنملا ةينطولا ةحلاضصملاو
ى˘ق˘ب˘˘ي ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا را˘˘ضسم ن˘˘ع
ع˘فر ل˘جأا ن˘م ل˘ث˘مألا را˘طإلا
ةيضسايضسلا ةماكح˘لا تا˘يد˘ح˘ت
اذه يف ةيداضصتقلا ةيمنتلاو
ةقداضصو ةميكح ةقفارمب دلبلا

.يلودلا عمتجملا نم

ةسسايسسلا هتمزأا نم جورخلل هدلب ةقفارم يف يسساسسأا اهرود نإا لاق

فرسشم رئازجلا فقوم :ةيلاملا «5 م ةكرح» شسيئر دئاق
يلام ةمزأا ةيادب ذنم مرتحمو

ـه.داوج

نأا ادكؤوم ،ةيلاملا ةمزأ’ا ةيوسست يف رئازجلا دوهجب ،ةيلاملا «5 م ةكرح» سسيئر دئاق ،وكيد دومحم مامإ’ا داسشأا
.هدÓب يف ةمزأ’ا ةيادب ذنم فرسشم اهفقوم

ةيمهأا ىلع ددسش ماعلا اهنيمأا
مكاحلا نيب ةقثلا ةداعتسسا

موكحملاو

وعدت ةسضهنلا ةكرح
ةهبجلا زيزعت ىلإا
قيقحتو ةيلخادلا
يسسايسسلا رارقتسسلا
نيمأ’ا ،ةسشئاع نب ديزي اعد
ىلإا ،ةسضهنلا ةكرحل ماعلا

ةيلخادلا ةهبجلا زيزعت ةرورسض
يف يسسايسسلا رارقتسس’ا قيقحتو
ةيمهأا ىلع اددسشم ،دÓبلا
مكاحلا نيب ةقثلا ةداعتسسإا

ثادحإا لÓخ نم موكحملاو
ميهافملاو تاسسرامملا يف رييغت
ةيعامتج’ا عاسضوأ’ا نيسسحتو
داسسفلا ةحفاكمو ةيداسصتق’او
ةباقرلا رود زيزعت عم
امك.ةبسساحملاو ةيفافسشلاو
عم ءاقل يف ،ةسشئاع نب عفار
طسسولا تاي’و بتاكم ءاسسؤور
عفر يف ةكراسشملا ىلإا ،ةكرحلل
رئازجلا اههجاوت يتلا تايدحتلا

لجأا نم نيدايملا فلتخم يف
.ةقباسسلا تاسسرامملل دح عسضو
ىلع ءاتفتسس’ا سصوسصخبو
يف ررقملا روتسسدلا ليدعت
ركذ ،لبقملا ربمفون حتافلا
هتليكسشت نأا ،ثدحتملا
اهفقوم نع نلعتسس ةيسسايسسلا
لÓخ ءاتفتسس’ا نم يئاهنلا

يتلا ىروسشلا سسلجم ةرود
،لبقملا عوبسسأ’ا رحب دقعنتسس
ةدع مدق هبزح نأا ىلإا اريسشم
داوملا سضعب لوح تاحارتقا
ةقيثولا اهب تءاج يتلا
ام اميسس’ ،ءاتفتسسÓل ةسضورعملا

ةطلسسلا ءاسضعأا نييعتب قلعت
ةيئاسضقلا ةطلسسلاو ةيعيرسشتلا

ىتحو ةيباقرلا تائيهلا لكو
ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا
سسيئر فرط نم تاباختنÓل
عوسضوم بناج ىلإا ،ةيروهمجلا
لسصفلاو تاطلسسلا نيب نزاوتلا

امك.تايرحلاو قوقحلاو اهيف
فقوملا ،ةسشئاع نب ديزي نمث
،ةيروهمجلا سسيئرل ،عاجسشلا

سصوسصخب ،نوبت ديجملا دبع
ةيسضقلل قلطملا معدلا
يف هقحو اهبعسشلو ةينيطسسلفلا
ةلقتسسملا هتلود ةماقإا

فيرسشلا سسدقلا اهتمسصاعو
يف اياسضقلا مأا اهرابتعاب
قرسشلا ةقطنم رارقتسسا
.طسسوأ’ا

ـه.داوج

لمح يذلا ةديد÷ا رئاز÷ا راعسش نم لعج هنأا دكأا
اÎسسدم اعقاو كار◊ا بلاطم

ثدحأا يروتسسدلا ليدعتلا :يراهزل
تاير◊او قوق◊ا لا‹ ‘ «ةرفط»

ادج دراو مداقلا Èمفون رهسش ¤إا هليجأات

ىلع مويلا يسسردŸا لوخدلا تاهويرانيسس
تاباقنلاو ةيبÎلا ةرازو ششاقن ةلواط

: «مÓسسلا» ـل رئازجلاب سشيدÓغنب ريفسس ،يحلا ودبع دمحم

ابيرق ششيدÓغنبو رئازجلا نيب اهعيقوت بقترم تلاجملا ىتسش يف ةيئانث تايقافتا

ةكر◊ا ىروسش سسلÛ ةئراط ةرود لاغسشأا نع سضخ“ رارقلا

روتسسدلا ليدعت عورسشŸ «ل» لوقت «شسمح»

،يحلا ودبع د˘م˘ح˘م ف˘ضشك
نع ،رئازجلاب صشيدÓغنب ريفضس
رئازجلا ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تا ع˘ي˘قو˘ت
ة˘قا˘ط˘لا تا˘عا˘ط˘ق ي˘ف ا˘ب˘˘ير˘˘ق
اذ˘كو ،ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلاو
لدابت فدهب ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا
قيرط نع ةيميداكألا تاربخلا
ةذتاضسألاو ةبلطلل حن˘م م˘يد˘ق˘ت
م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا Ó˘˘كل
لمضشيل نوا˘ع˘ت˘لا اذ˘ه ع˘ي˘ضسو˘ت
ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ىر˘خأا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
.«انوروك» ةحئاج

يف ،يلاغنبلا ريفضسلا حضضوأا
نأا ،«مÓضسلا» هب صصخ حيرضصت
اهتاقÓع ريوطتل حمطت هدÓب
ى˘˘˘ت˘˘˘ضش ي˘˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
ةيراج˘ت˘لا ا˘م˘ي˘ضسل تلا˘ج˘م˘لا

لدابتب ةقلعت˘م˘لا كل˘ت˘ك ،ا˘ه˘ن˘م
جيضسنلاك تاجوتنم˘لاو ع˘ل˘ضسلا

ةق˘يد˘ضص‐ ة˘ي˘قرو˘لا ة˘ف˘ل˘غألاو
نم صشيدÓغنب دعت يتلا ‐ةئيبلا
يف اهل ةردضصملا لودلا ربكأا
يتلا ةيرئازجلا رومتلاو ،ملاعلا
لاغنبلا نودروتضسملا اهر˘ب˘ت˘ع˘ي
،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا رو˘م˘ت˘لا دو˘˘جأا ن˘˘م

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةد˘م˘ضسأÓ˘ل ًة˘فا˘˘ضضإا
زاغ˘لاو تا˘ف˘ضسو˘ف˘لاو ا˘ه˘عاو˘نأا
.ءانبلا داومو يعيبطلا

،يلاغنبلا يضسامولبدلا لاقو
لماع0051 نم رثكأا كانه نإا
رئازجلا يف نولغتضشي يلاغنب
ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف
ةقاطلا لاجم يف ءاربخل ةفاضضإا
كيهن ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘ضصلا˘ب

نيضسدنهمو نيينقت دوجو نع
صشيدÓ˘غ˘ن˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ةقاط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف نو˘ل˘غ˘ت˘ضشي
.يوجلا ناريطلاو

ةميق ر’ود نويلم06
نيب ةيراجتلا ت’دابتلا

نيدلبلا
هنأا ىلإا ،يحلا ودبع راضشأاو

ق˘˘˘ئاو˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
دعبلاو ةيعامتجلا تايدحتلاو
ل هدÓ˘˘ب نأا لإا ،ي˘˘فار˘˘˘غ˘˘˘ج˘˘˘لا
ط˘خ ح˘ت˘ف ة˘ي˘نا˘كمإا د˘ع˘ب˘ت˘˘ضست
ةميق عفرل رئازجلا عم رضشابم
لاق يتلا ةيرا˘ج˘ت˘لا تلدا˘ب˘ت˘لا
06ـلا ة˘ب˘˘ت˘˘ع تزوا˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا

اهلمجم يف مضضت رلود نويلم

.ةيوقاط داوم
نأا ،ثدح˘ت˘م˘لا تاذ ر˘ب˘ت˘عاو

رئازجلا نيب ةيئانثلا تاقÓعلا
ثي˘ح ة˘ي˘خ˘يرا˘ت صشيدÓ˘غ˘˘ن˘˘بو
ن˘˘ي˘˘ح ،م1791 ة˘˘ن˘˘ضسل دو˘˘ع˘˘ت
صسيئرلا ةداي˘ق˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا تما˘ق
رودب ،نيدموب يراوه لحارلا

لينل صشيدÓغنب معد يف ريبك
ةكرحل اهمامضضناو اهلÓقتضسا

ا˘˘ه˘˘لو˘˘خدو ،زا˘˘ي˘˘ح˘˘˘نلا مد˘˘˘ع
ةنضس ةدحتم˘لا م˘مألا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل
ة˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘هو ،4791
،هثيدح ماتخ يفو.لÓقتضسلا
ثيدحل˘ل ،اـــكد ر˘ي˘ف˘ضس قر˘ط˘ت

يف قطا˘ن˘م ةد˘ع˘ل ه˘ترا˘يز ن˘ع
رئازجلا نإا» لاق ثيح ،رئازجلا
ةلئاه تاموقم كلتمي ريبك دلب
خانمو ةبÓخ ةعيبطب عتمتيو
ةقطنم لكو عون˘ت˘مو لد˘ت˘ع˘م
ن˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘فا˘ق˘˘ث ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل
نامألاو نمألا ىنمتن ،ىرخألا

هذ˘˘ه˘˘ل را˘˘هدزلاو مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘ق˘ير˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا صضرألا
.اهتراضضحو اهخيراتب

سس.رهاطلا

،ملضسلا عمتجم ةكرح تنلعأا
«ل» ـب تيوضصتلا تررق اهنأا

ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا عور˘˘˘ضشم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ـل روضشنم يف ءاجو ،يروتضسدلا
ةيمضسرلا اهتفضص ىلع «صسمح»

صسلجم ررق» ،«كوبضسيافلا» يف
يف ةكرحلل ينطولا ىروضشلا
رقملاب ةدقعنملا ةئراطلا هترود
ربمتبضس62 خيرا˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا0202

حتافلا يف يبعضشلا ءاتفتضسلا
0202 ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘ضش ن˘˘˘م
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع (ل) ـب تيو˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘˘لاو
.«يروتضسدلا ليدعتلا عورضشم

ح.نيدلا رمق

صسي˘ئر ،يرا˘هز˘ل د˘يزو˘˘ب دا˘˘فأا
قو˘ق˘ح˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
يروتضسدلا ليدعتلا نأا ،ناضسنإلا
ءاتفت˘ضسا ى˘ل˘ع صضر˘ع˘ي˘ضس يذ˘لا
ربمفون نم ح˘تا˘ف˘لا ي˘ف ي˘ب˘ع˘ضش
يف ةيعو˘ن ة˘ل˘ق˘ن ثد˘حأا ،مدا˘ق˘لا

امك ،تايرحلاو قوقحلا لاجم
ةديدجلا رئازجلا راعضش نم لعج
كار˘ح˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م ل˘˘م˘˘ح يذ˘˘لا
. «ارتضسدم اعقاو«يبعضشلا

ليدع˘ت˘لا نأا ،يرا˘هز˘ل ح˘ضضوأا
صسي˘ئر هر˘قأا يذ˘لا يرو˘˘ت˘˘ضسد˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
يف ةري˘ب˘ك ة˘ي˘عو˘ن ة˘ل˘ق˘ن ثد˘حأا

امك ،تايرحلاو قوقحلا لاجم
ةديدجلا رئازجلا راعضش نم لعج
كار˘ح˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م ل˘˘م˘˘ح يذ˘˘لا
،ارتضسدم اعقاو ليضصألا يبعضشلا

تيظح ناضسنإلا قوقح نأا ازربم
ةجابيد نم اءد˘ب ر˘ي˘ب˘ك ما˘م˘ت˘ها˘ب
ةجابيدلا نأا احضضوم ،روتضسدلا
صصنت ةديدج ةرقف اهل تفيضضأا

قوق˘ح˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا كضسم˘ت ى˘ل˘ع
يف هب لومعم وه امك ناضسنإلا
قو˘ق˘ح˘ل ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا قا˘˘ث˘˘ي˘˘م˘˘لا
صصن˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ،نا˘˘˘˘ضسنإلا
ة˘ي˘ثÓ˘ث مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع ح˘ضضاو˘˘لا

،ةيمنتلاو ملضسلا ،ناضسنإلا قوقح
يطعت ةجابيدلا هذه نأا افيضضم
ة˘ف˘ضسل˘ف نأا ى˘ل˘ع ة˘يو˘˘ق تللد
ىلع موق˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف م˘كح˘لا
نا˘ضسنإلا قو˘ق˘ح مار˘ت˘حا صسا˘˘ضسأا

تارا˘ضشإلا ن˘ي˘ب ن˘مو.اهتيقرتو
‐‐ «تللدلا» هذه ىلإا ةيوقلا
‐‐ ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا صسف˘˘ن ف˘˘ي˘˘ضضي
ناضسنلا قوقحل باب صصيضصخت
93 نم «ديد˘ج˘لا رو˘ت˘ضسد˘لا ي˘ف
(37 ةداملا ىلا43 ةداملا) ةدام
امدعب ناضسنإلا قو˘ق˘ح˘ب ة˘ضصا˘خ
رو˘ت˘ضسد ي˘˘ف ةدا˘˘م03 تنا˘˘˘ك
با˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ءا˘˘˘جو ،6102
ةايحلا يف قحلاك ةديدج قوقح»
قحو بورضشلا ءاملا يف قحلاو
يواكضشلاو ملظتلا يف نطاوملا
تارادإلاو تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل

صسي˘ئر را˘ضشأا ا˘˘م˘˘ك.«ةيمومعلا
قوقحلا نم ديدعلا نأا صسلجملا
لاجمب ةل˘ضص ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا ىر˘خألا

ةدوجوم» تناك ناضسنإلا قوقح
ديدجلا روتضسدلا نا ريغ ،«اقباضس
ى˘ل˘ع صصر˘˘ح «‐‐ لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك‐‐
لاثملا ليبضس ى˘ل˘عو «ا˘ه˘ت˘يو˘ق˘ت
ىلا لقنت˘لا ة˘ير˘ح ى˘ل˘ع صصن˘لا»
زيزعتو ،ين˘طو˘لا بار˘ت˘لا جرا˘خ
يف امب ةفاحضصلا ةيرح رضصانع
» ة˘ي˘نور˘ت˘كللا ة˘فا˘ح˘ضصلا كلذ
ةلودلا بجاو زيزعت» بناج ىلا
» اذ˘كو» ة˘ضشه˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ها˘˘ج˘˘ت
لد˘ب ح˘ير˘ضصت˘لا ما˘ظ˘ن دا˘˘م˘˘ت˘˘عا
يف قحلا نامضض يف صصيخرتلا
ءا˘˘ضشناو ي˘˘م˘˘ل˘˘ضسلا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا
لومعم» رمأا وهو ،«تايعمجلا
لود˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ىد˘˘˘ل ه˘˘˘ب
ى˘لا ة˘فا˘ضضإلا˘˘ب » ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
.«راطخلا ةرئاد عيضسوت»

د˘˘˘كأا قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا صسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو
مل ديدجلا روتضسدلا نا يراهزل
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب ف˘˘ت˘˘˘كي»
ل˘ئا˘ضسو ع˘ضضو ل˘ب تا˘ير˘˘ح˘˘لاو
،«ا˘ه˘ت˘ضسرا˘م˘م نا˘م˘ضضل تا˘ي˘لآاو
ديدجلا روتضسد˘لا ه˘جو˘ت» ازر˘ب˘م
ةمات ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘ضسا صسير˘كت و˘ح˘ن
ثادحتضساو ةيئاضضقلا ة˘ط˘ل˘ضسل˘ل
نأا رابتعاب «ةيرو˘ت˘ضسد ة˘م˘كح˘م
نماضضلا» يه ةيئاضضقلا ةطلضسلا

دعبو . قوقحلا هذهل «صسراحلاو
ي˘ن˘طو˘لا صسل˘ج˘˘م˘˘لا نا ر˘˘كذ نا
ذنم عرضش دق ناضسنلا قوقحل
ةلمح يف طرافلا ربمتبضس61
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا نو˘˘˘م˘˘˘ضضم حر˘˘˘ضشل
نمضض ماعلا يأار˘ل˘ل يرو˘ت˘ضسد˘لا

غÓ˘˘˘بلا» ي˘˘˘ف ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ضص
ةرور˘˘ضض ى˘˘˘لا ا˘˘˘عد «مÓ˘˘˘علاو
بعضشلا تائ˘ف ة˘فا˘ك ة˘ضسرا˘م˘م»
ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح»ـل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ليدع˘ت˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع «تيو˘ضصت˘لا
ن˘م ح˘تا˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف يرو˘˘ت˘˘ضسد˘˘لا
.مداقلا ربمفون

خ.ةيمسسن

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تهجو
تا˘با˘ق˘ن ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا تاو˘˘عد
،مويلا يعامج ءاقل دقعل ،ةيبرتلا

تاهويرانيضسلا ةضشقانم لجأا نم
يضسردملا لوخد˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
اذه.0202/1202 مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ة˘عا˘ق˘ب عا˘م˘˘ت˘˘جلا د˘˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘ضسو
ةرازو رقمب ةنئاكلا تارضضاحملا
ثيح ،ةيدارملاب ةينطولا ةيبرتلا

ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م حر˘˘˘ط˘˘˘˘ل صصضصخ
تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لاو تارو˘˘˘ضصت˘˘˘لا
ةضساردلا ميظ˘ن˘ت لو˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
‐0202 ةيضساردلا ةنضسلا ناونعب
فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف ،1202
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
ي˘ضشف˘ت ءار˘ج دÓ˘ب˘˘لا ا˘˘هد˘˘ه˘˘ضشت
.«انوروك» صسوريف

ف˘˘ضشك ،قا˘˘ي˘˘ضسلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو
صسيئر ،بوهيضش دمحم ةعمجوب
ةذتا˘ضسأل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ةيفحضص تاحيرضصت يف ،ةيبرتلا
ريزولا حلاضصم نأا ،صسمأا اهب ىلدأا

ةنجل تلكضش ،طوعجاو دمحم
نود) ا˘ه˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كم
ةلمج تمدق ،(تاباقنلا روضضح
ةرازول تملضس تاحارتقلا نم
توأا ر˘ه˘ضش ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
لوح اضساضسأا رو˘ح˘م˘ت˘ت ،طرا˘ف˘لا
54 ىلإا يعاضسلا مجحلا صصيلقت
،نينثا ىلإا جوفلا ميضسقتو ،ةقيقد
02 هذيمÓت ددع زواجتي ل ثيح
صسيردتلا حارتقا مت امك ،اذيملت
عم عوبضسأاب عوبضسأا وأا مويب اموي
ءاثÓثلاو تبضسلا موي صسيردتلا
ةفاضضإلاب ،ةيئاضسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
ي˘عا˘ضسلا م˘ج˘ح˘لا صصي˘ل˘ق˘ت ى˘˘لإا
را˘˘ضشأاو اذ˘˘ه ،داو˘˘م˘˘˘لا صضع˘˘˘ب˘˘˘ل
ةيناكمإا نأا ىلإا ،هتاذ لوؤوضسملا
ىلإا يضسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ل˘ي˘جأا˘ت
دكأا ثيح ،ادج دراو ربمفون رهضش
ل˘ب˘ق صسف˘نألا ة˘ح˘ضص ظ˘˘ف˘˘ح نأا

.لوقعلا ةحضص
ح.نيدلا رمق



رثكأا بضسر ،جئاتنلا بضسحو
ي˘ف ذ˘ي˘م˘ل˘ت ف˘˘لأا001 ن˘˘˘م
م˘˘غر ،«ما˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا» نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ما
ىلإا لاقتنلا لدعم صضيفخت
ددع لضصو ثيح ،02 نم9
فلأا311 ى˘لإا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ضسار˘˘لا

دعت لباقملاب ،ذ˘ي˘م˘ل˘ت226و
ىلعألا يه هذه حاجنلا ةبضسن
ر˘مألا ع˘جر˘يو ،تاو˘ن˘ضس ذ˘ن˘˘م
لاقتنلا لدعم صضيفخت ىلإا

.02 نم9 ىلإا01 نم
996 ن˘م ر˘ث˘كأا مد˘ق˘ت د˘˘قو

ناحتما ءار˘جإل ح˘ضشر˘ت˘م ف˘لأا
طضسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘ضش
يف ينطولا ىو˘ت˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع
9 ىلإا7 نم ةدتمملا ةرتفلا
ددع غلبو ،يراج˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
546897 ةيرايتخلا ةرودلاب
ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘عّزو˘˘م ا˘˘ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘م
ريزولا نا˘كو .از˘كر˘م6552
دعبو ،دارج زيزعلا دبع لوألا
صسي˘˘˘˘˘ئر ع˘˘˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘˘˘ضسا

د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ناو˘˘ج ي˘˘˘ف ى˘˘˘ضصوأا ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
ةدا˘˘ه˘˘ضش ل˘˘ع˘˘ج˘˘ب ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
ةيرايتخا طضسوتم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةداهضش دعت ملو نيضسردمتملا

ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘ضض
نوكيضس ثيح ،ىلعأا ىوتضسم
يلد˘ع˘م با˘ضست˘حا˘ب لا˘ق˘ت˘نلا

ىلع ،يناثلاو لوألا نيلضصفلا
نم9 ماعلا لدعملا غلبي نأا

ذي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ن˘كم˘ي ه˘نأا لإا ،02
ى˘ل˘ع او˘ل˘ضصح˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا

زايتجا02 ن˘˘˘م9 لد˘ع˘˘م
بضست˘ح˘ي˘ضس يذ˘لا نا˘ح˘ت˘˘ملا

ىلإا لاقتنلا ةيلمع يف هلدعم
ا˘˘˘مأا .ى˘˘˘ل˘˘˘عألا ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا
ريغ ني˘ح˘ضشر˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب

ميلعتلا ةداهضشف ،نيضسردمتملا
ة˘يرا˘ب˘˘جإا د˘˘ع˘˘ت ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةديحو˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ا˘ه˘ت˘ف˘ضصب
نيوكت يأا ةلوازمل ةنكمملا

.لاع ينهم

ثدحلا4 3582ددعلا ^2441  رفسص01ـل قفاوملا0202 ربمتبسس72دحألا

watan@essalamonline.com

9 ىلإا01 نم لاقتنلا لدعم شضيفخت ببسسب ةئاملاب16.09 ىلإا تلسصو حاجنلا ةبسسن

تاونسس ذنم ىلعألا «مايبلا» ةداهسش يف بوسسرلا لدعم

خ.ةيمسسن

–9102 يسساردلا مسسوملل «مايبلا» طسسوتملا ميلعتلا ةياهن ناحتما جئاتن نع ماثللا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تطامأا
.اذيملت226و افلأا311 ىلإا نيبسسارلا ددع لسصو اميف ،ةئاملاب16.09 ىلإا حاجنلا ةبسسن تلسصو ثيح ،0202

موسسرŸا ذيفنت ‘ ءدبلل ةيلا◊ا فورظلا لÓغتسسا باوسصلا نم هنأا اودكأا

ةكبسشلا قيبطتل  وعدت ةيبÎلا تاباقن
 تابترملل ةديد÷ا ةيللدتسسلا

65753 ىلإا نيفاعتملا ىلع لسصو اميف
«انوروك» ـب تايفولاو تاباسصإلا ددع

عجارتلا لسصاوي رئازجلا يف

1202_0202 يسسردملا لوخدلا عم انمازت
ةيسسيسسحت ةردابم قلطتYNABMOC SBBH ةسسسسؤوم

«انوروك» شسوريف نم ةيوعوت

ينطولا بلطلا ةيطغتل يفكتو ءانيملاب ةدجاوتم اهتعانسصل ةسصسصخملا ةيلوألا ةداملا ةنحسش

يف ةسصاخلا تاجايتحلا يوذ تلاغسشناب لفكتلل ةينورتكلإا ةسصنم
ةيعانسصلا ءاسضعألا لاجم

SBBH» ةضسضسؤوم تقلطأا
YNAPOMC» ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح

قيضسنتلاب ةيوعوت ةيضسيضسحت
،ىطضسولا رئازجلا ةيدلب عم
عم صشيا˘ع˘ت˘لا«را˘ع˘ضش ل˘م˘ح˘ت
،«مو˘ت˘ح˘˘م ع˘˘قاو صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ربوتكأا حتافلا نم ةيادب كلذو
نم01 ـلا ةياغ ىلإا لبقملا
دير˘ب˘لا ة˘حا˘ضسب ر˘ه˘ضشلا صسف˘ن
.ةمضصاعلاب يزكرملا

اهتاذ ةضسضسؤو˘م˘لا تح˘ضضوأا
زو˘ح˘˘ت صسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
نأا ،هنم ةخضسن ىلع «مÓضسلا»
عم نمازتت يتلا ةردابملا هذه
_0202 يعامتجلا لوخدلا

نا˘كضس فد˘ه˘˘ت˘˘ضست1202

صسمتو اهيحاوضضو ةمضصاعلا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ح˘ئار˘ضش ف˘ل˘ت˘خ˘م
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا

،تاعماجلا بÓط مهئايلوأاو
،ةضصاخلا تاجايتحلا يوذو
باحضصأاو نضسلا رابك اذكو
.ةنمزملا صضارمألا

،هتاذ ردضصملا راضشأاو اذه
فرضشيضس ةردابملا هذه نأا ىلإا

ءابطألا نم ةعومج˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ني˘ي˘نا˘ضسف˘ن˘لا ن˘ي˘ضصت˘خ˘م˘لاو
ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لاو
صضع˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ضضت˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ضس
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تارا˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘ضسلا

ة˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ضسف˘˘ن˘˘لاو
ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةفلتخم تاطاضشن صصيضصخت

موقي تارضضاحمو ،ةئف لكل
نويئاضصخأاو ءاربخ اهيطضشنتب
،تلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘˘ضش ي˘˘˘˘ف
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘كرا˘˘˘ضشم˘˘˘بو
.يندملا عمتجملا تايعمج

تعد ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ف
SBBH» ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م

YNAPOMC»،عيمج
ةكراضشم˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تا˘طا˘˘ضشن˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
اضساضسأا فدهت يتلا ةجمربملا
˘˘مزÓ˘˘لا ي˘˘عو˘˘لا ر˘˘˘ضشن ى˘˘˘لإا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا ع˘˘م صشيا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ع˘˘˘قاو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘˘مو
.موتحملا

شس.رهاطلا

،و˘˘كير˘˘ك ر˘˘ثو˘˘ك تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘ما˘˘ضضت˘˘لا ةر˘˘يزو
نع ،ةأارملا اياضضقو ةرضسألاو
ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ة˘˘ضصن˘˘م قÓ˘˘طإا
يوذ تلا˘غ˘ضشنا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ة˘ضصا˘خ˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا

ءا˘˘ضضعألا ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضص لا˘˘ج˘˘˘م
.ةيعانضصلا

ي˘ف ،ةر˘يزو˘لا تد˘كأاو اذ˘˘ه
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تا˘ح˘ير˘ضصت
ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ضص ةود˘˘˘˘ن صشما˘˘˘˘ه
ن˘كم˘ي ه˘نأا ،صسمأا ا˘ه˘˘ت˘˘ط˘˘ضشن
ةضصاخلا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا يوذ˘ل
وضضعلا عين˘ضصت را˘ضسم ع˘ب˘ت˘ت
هذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘ضصلا
اهؤواضشنإا متيضس يتلا ةضصنملا
لمعلا يترازو عم قيضسنتلاب
تف˘˘ضشك ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ما˘˘ضضت˘˘لاو

ةدا˘م˘لا ة˘ن˘˘ح˘˘ضش ّنأا ،و˘˘كير˘˘ك
ةعانضصل ةضصضصخملا ةيلوألا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘ضصلا ءا˘˘˘ضضعألا

ي˘ف˘كتو ءا˘ن˘ي˘م˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م
ىل˘ع تا˘جا˘ي˘ت˘حلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
.ينطولا ىوتضسملا

،وكيرك رثوك تزربأا امك
ة˘˘˘˘˘˘ضصن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘˘˘˘طإا نأا
ة˘كر˘ت˘˘ضشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
يوذ ة˘˘˘ئ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ضسي˘˘˘˘ضس
ة˘˘ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلا
،د˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ضست˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘˘ضسارد كا˘˘˘ن˘˘˘ه نو˘˘˘كت˘˘˘˘ضسو
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع در˘˘لاو م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘ل
.ةزيجو ةرتف يف نوكيضس

تن˘ل˘عأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘ضسلا ي˘˘ف
عاطق ىلع ىلوألا ةلوؤوضسملا
ن˘ع ،دÓ˘ب˘لا ي˘˘ف ن˘˘ما˘˘ضضت˘˘لا

صصضصخم ،رضضخا مقر قÓطإا
ةليلقلا مايألا يف ةئفلا هذهل
ىو˘ت˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
تددج ا˘مد˘ع˘ب اذ˘ه ،ي˘ن˘طو˘لا
تلاغ˘ضشنا نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا
ة˘ضصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا يوذ
تا˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘لوأا بل˘˘˘˘˘˘ضص ي˘˘˘˘˘˘ف
تا˘ماز˘ت˘للا د˘ع˘ب ،ة˘مو˘كح˘لا
صسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
موي˘لا تد˘ضسج ي˘ت˘لاو ،نو˘ب˘ت
،ةموكحلا لمع ططخم يف
ة˘˘ي˘˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘ضسإا نأا تفا˘˘˘ضضأاو
نا˘م˘ضض ي˘ف ن˘م˘كت عا˘ط˘ق˘˘لا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف ءلؤو˘˘˘ه جا˘˘˘مدإا
،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا ،ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا

.ةيداضصتقلاو
و.دازرهسش

طضشانلا صسينقرف ليبن دضشان
طوعجاو ،يبا˘ق˘ن˘لاو يو˘بر˘ت˘لا

عارضسإÓل ةيبرتلا ريزو دمحم
يذيفنتلا موضسرملا ذيفنت يف
82 ي˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا41/662
صصاخلا4102 ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘ضس
ةديدجلا ةيللدتضسلا ةكبضشلاب
بتاور عفد ماظنو ،تابترملل
ة˘ي˘بر˘ت˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘˘لا كÓ˘˘ضسألا
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ضشم ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
رجنتضس هذي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ل˘طا˘م˘ت˘لا

ى˘ل˘عو ة˘م˘ي˘خو بقاو˘˘ع ه˘˘ن˘˘ع
نيينعملا نيفظوملا قح اهضسأار
ذنم يعجرلا رثألاب ةبلاطملاب
ه˘ن˘˘ع ر˘˘ج˘˘ن˘˘ي˘˘ضس ا˘˘م˘˘ك ،4102
كÓضسألا صضعب قح يف فاحجإا
ةدوعو فاضصنإلا رظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا
ى˘˘˘لإا ي˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘بلا ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘ضسأا
.جاجتحلا

يوبر˘ت˘لا ط˘ضشا˘ن˘لا ح˘ضضوأاو
ىلع ،هل روضشنم يف ،يباقنلاو
ع˘قو˘م˘ب ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘ضص
صسيافلا ،يعامتجلا لضصاوتلا
تاطلضسلا تلطا˘م˘ت د˘ق˘ل ،كو˘ب

˘مو˘ضسر˘م˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ار˘ي˘ث˘˘ك
يف خرؤوملا41/662 يذيفنتلا

صصاخلا4102 ربمت˘ب˘ضس82
ةديدجلا ةيللدتضسلا ةكبضشلاب
بتاور عفد ماظنو ،تابترملل
ة˘ي˘بر˘ت˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘˘لا كÓ˘˘ضسألا
ةميلع˘ت راد˘ضصإا نود ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةيبرتلا ني˘ب ة˘كر˘ت˘ضشم ة˘يرازو
،يمومعلا فيظولاو ة˘ي˘لا˘م˘لاو
يذيفنتلا موضسرملا نأا افيضضم
ثيح رضشابم˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ه˘لآا˘م
ىلع ةرضشابم ه˘لو˘ع˘ف˘م ير˘ضسي

نوناقب صصاخلا موضسرملا رارغ
،ةيلاملا نوناق وأا تاقورحملا

باو˘ضصلا ن˘م ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘ضشم
ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘ضسا
قيبطت نأل ،ةيضضقلا يف رظنلل
بلطتي هتاذ دح يف موضسرملا
صصا˘خ˘لا نو˘نا˘ق˘لا ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا

ى˘ل˘عو هداو˘م صضع˘ب ل˘يد˘ع˘˘تو
ذا˘ت˘ضسألا Ó˘ث˘م ر˘كذ˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ضس
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
لاح يف يوناثلا وأا طضسوتملا
نأا هنكمي ل موضسرملا قيبطت
3 ـب ريدم بضصنم ىلإا ىقرتي
ى˘ق˘˘ب˘˘يو م˘˘ل˘˘ضسلا ي˘˘ف تا˘˘جرد
 .هتبتر يف نوكملا ذاتضسألا

لهاŒو لطامتلا ةلسصاوم
يفظوŸ ةعورسشŸا بلاطŸا

 اناقتحا عسضولا ديزي عاطقلا
فا˘˘ضضأا ،قا˘˘ي˘˘˘ضسلا ي˘˘˘فو

لطامتلا ةلضصاوم نأا ثدحتملا
ةعورضشملا بلاطم˘لا ل˘ها˘ج˘تو
ديزيضس ةيبرتلا عاطق يفظومل
لظ يف ةضصاخ اناقتحا عضضولا

ي˘ند˘ت ع˘م ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘˘لا
ىلإا ةهج نم ةيئارضشلا ةردقلا

تابوعضصلاو تايدحتلا بناج
عاطقلا يفظو˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا

ـب ددحملا لاقتنلا لدعم ءارج
م˘ظ˘ع˘م حا˘ج˘ن بنا˘ج ى˘لإا90
،مايب˘لا نا˘ح˘ت˘ما ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

ذيمÓتلل يعام˘ج˘لا لا˘ق˘ت˘نلاو
طضسوتم˘لا ى˘لإا ي˘ئاد˘ت˘بلا ن˘م
ة˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس كلذ ى˘˘لإا ف˘˘˘ي˘˘˘ضضن
عاطق بر˘ضضت ي˘ت˘لا ف˘ضشق˘ت˘لا
ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ضست ءو˘˘˘ضسو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ا˘˘ح˘˘ضضو˘˘م ،تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘˘لا

نم ةلطعم تازيهجتلا مظعم
ةز˘˘ه˘˘جأاو خ˘˘ضسنو ع˘˘˘ب˘˘˘ط تلآا
قيرب يأا دجوي لو رتويبمكلا
مامتهلا ىلع ليلد لو لمأÓل
ذإا م˘لا˘˘ظ˘˘م˘˘لا درو ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب
عاطق رخآا ةيبرتلا عاطق حبضصأا
ح˘ب˘ضصأا ه˘نأا ل˘ي˘لد˘ب دÓ˘ب˘لا ي˘˘ف
ةيئا˘ن˘ث˘ت˘ضسلا صصخر˘لا˘ب ر˘ي˘ضسي
ةيلوؤوضسم يمومعلا فيظوللو
راد˘ضصت˘ضسا˘ب كلذ ي˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،ةرم لك يف ةيئانثتضسا صصخر
ل˘يد˘ب˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا ن˘م لد˘˘ب
تاقاطلا ريرحتب حمضسي يذلا

ا˘˘ه˘˘ضشم˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘ف˘˘˘كلاو
بيرغلاو21/042 موضسر˘م˘لا
ف˘ي˘˘ظو˘˘لا ح˘˘ب˘˘ضصأا ر˘˘مألا ي˘˘ف
ا˘˘ضصخر رد˘˘ضصي ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
صصخرلا باحضصأل ةيئا˘ن˘ث˘ت˘ضسا
نأا ملعي عيمجلا يأا ةيئانثتضسلا
ىلإا يضسي˘ئر˘لا ذا˘ت˘ضسألا ة˘ي˘قر˘ت
قيرط نع نوكي ريدم بضصنم
هذهو ةمئاد ةيئانثتضسا ةضصخر
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا رد˘˘ضصت˘˘ضسا ةر˘˘م˘˘لا
م˘ئاو˘˘ق˘˘ل ة˘˘ضصخر ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةضصخر هل تحنم نمل طايتحا
تح˘˘˘ب˘˘˘ضصأاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ضسا
ا˘˘عدو .ة˘˘م˘˘ئاد تاءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسلا
ذيفنتل تاطلضسلا هتاذ يباقنلا

يف ةلثمتملا ةيباتكلا اهدوعو
يف662 /41 موضسرملا قيبطت
لÓ˘غ˘ت˘ضسا˘ب ل˘جا˘ع˘˘لا بير˘˘ق˘˘لا
ديعتضست ىتح ةيلاحلا فورظلا
لاج˘م ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا ن˘م صضع˘ب˘لا
ق˘ح ىو˘ضس كلذ ا˘مو ،دو˘˘عو˘˘لا

ة˘م˘ئا˘ق رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع بو˘˘ل˘˘ضسم
دعاقت˘لا اذ˘كو ة˘قا˘ضشلا ن˘ه˘م˘لا
،ةباضصعلا هتغلأا يذلا يبضسنلا

مي˘ضسر˘ت ةرور˘ضض ى˘ل˘ع ادد˘ضشم
ة˘˘˘قا˘˘˘ضشلا ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
كلذ نمضض ميلعتلاب فارتعلاو
باتنت يتلا صضارمألا اميضس لو
لا˘ب˘ح˘لا ناد˘ق˘ف ل˘ث˘م عا˘ط˘ق˘˘لا
ةيضساضسحلا صضارمأاو ةيتوضصلا
 .وبرلاب انايحأا يهتنت يتلا

ك.اسضر

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجضس
،ةافو تلاح4 ةريخألا ةعاضس
ـب ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘ضصإا061و
201 ءا˘ضصحإا ع˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فضشك ام˘ل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘ضش ة˘لا˘ح
لا˘م˘˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا صسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ةنجلل يمضسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يضشفت ةعباتمو دضصر
نأا ،هتاذ ردضصملا فضشك امك

ني˘با˘ضصم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا
ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب

لÓخ ةلجضسملا ماقرألا ءوضض
41905 ،ةريخألا ةعاضس42 ـلا

ي˘لا˘م˘جإا ل˘ضصو ا˘م˘ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
ي˘˘˘˘ف ،1171 ى˘˘لإا تا˘˘ي˘˘فو˘˘˘لا
يلامجإلا ددعلا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا
.65753 ىلإا نيفاعتملل

ـه.داوج

براجتلا يف عرسشت «كارطانوسس»
ربع لبقملا شسيمخلا نم ةيادب
ريركتلا يفاسصم لك

نع ايجيردت يلختلا
ةيادب زاتمملا نيزنبلا

1202 ةنسس نم
شسيئر ،ليدن ديسشر نلعأا
نع ،تاقورحملا طبسض ةطلسس
يف ايجيردت رئازجلا عورسش
نيزنبلا عيزوت نع يلختلا
ةنسسلا نم ةيادب زاتمملا
ّنأا افسشاك ،1202 ةلبقملا
يف Óعف تعرسش ،«كارطانوسس»
يفاسصم ربع براجتلا ءارجإا
.شصاسصرلا عزنل ريركتلا

نيزنبلا عيزوت ةيلمع نعو
يف ،ليدن زربأا ،زاتمملا

اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
يف ةرمتسسم ىقبتسس اهنأا ،شسمأا

تقولا يف دوقولا تاطحم
ءارجإلا اذه اربتعم ،نهارلا

ةيبلسسلا راثآÓل ارظن اماه
ةئيبلا ىلع زاتمملا نيزنبلل
.ةحسصلاو

 و.دازرهسش
ةيجيتارتسسإلا ريوطت راطإا يف
ةموكحلا لبق نم ةرطسسملا
ةلاكولا ءادأا نيسسحتل

ةعسساو تارييغت ةكرح
عورفلا ءاردم طسسو
«جاسسنوأا»ـل ةيئلولا

ريزولا تافايسض ميسسن ماق
لوألا ريزولا ىدل بدتنملا
،ةرغسصملا تاسسسسؤوملاب فلكملا

عورفلا ءاردمل ةعسساو ةكرحب
ةينطولا ةلاكولل ةيئلولا
.بابسشلا ليغسشت معدل
نايب يف ،اهتاذ ةرازولا تحسضوأا
هيلع تعلطإا شسمأا اهل
تارييغتلا هذه نأا ،«مÓسسلا»

ريوطت راطإا يف تءاج
نم ةرطسسملا ةيجيتارتسسإلا

ةيؤورلا قيقحتل ةموكحلا لبق
ىلع زكترت يتلا ةديدجلا

لجا نم تاسسسسؤوملا ةيمنت
ةيداسصتقلا ةبراقملا قيقحت
ءادأا نيسسحت اذكو ،ةوجرملا
ليغسشت معدل ةينطولا ةلاكولا
.بابسشلا

خ.ةيمسسن



فيقوتلا ةيلمع تمتو اذه
نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘ل
يف ،«مÓضسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا
فدهب حوتفملا قيقحتلا راطإا

داو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جو ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘˘م
ة˘م˘عد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘ضسلا
ة˘لود˘لا فر˘ط ن˘م (بي˘ل˘ح˘˘لا)
ةنبلم ةيمومع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لا˘ب
تا˘˘ير˘˘ج˘˘˘م لÓ˘˘˘خو ،غود˘˘˘يإا
ةيرضشن ةن˘يا˘ع˘م م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
نم ةيادب بيلحلا ةدام جاتنإا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لوألا ةدا˘˘م˘˘لا جور˘˘خ
م˘ي˘ل˘ضست ة˘يا˘غ ى˘لإا نز˘˘خ˘˘م˘˘لا
كÓ˘ه˘ت˘ضسلا ز˘ها˘ج جو˘ت˘ن˘م˘لا
هعيزو˘ت ل˘جأا ن˘م ن˘يدرو˘م˘ل˘ل

امك ،ةيراجتلا تÓحملا ىلع
بيل˘ح˘لا ن˘م تا˘ن˘ي˘ع ذ˘خأا م˘ت
لجأا نم كÓهتضسÓل هجوملا
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ءار˘˘جإا
،ةدا˘م˘لا ةدو˘ج ن˘م ق˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تا˘˘ير˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ًلا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘ضساو
ةدا˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ة˘ي˘م˘˘كلا ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لوألا
ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ضصلا خ˘˘يرا˘˘تو
حلاضصملا تاقيقح˘ت تر˘ف˘ضسأا
ل˘ي˘ج˘˘ضست ن˘˘ع ،ة˘˘ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
طيلغتلاب ةقل˘ع˘ت˘م تازوا˘ج˘ت
رادقملاو ليلحتلا ةيلمع يف
ي˘˘˘ف صشغ˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ،نزو˘˘˘لاو
.جوتنملا مجحو نازوأا بيكرت

تضضفأا ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘ضسلا ي˘˘ف

7 ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةيلو نم نوردحني صصاخضشأا

مهميدقت مت ،فراطلاو ةبانع
ىدل ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

هرودب يذلا ،راجحلا ةمكحم
يضضاق ىلع نيم˘ه˘ت˘م˘لا لا˘حأا
4 عاديإاب رمأا يذلا قيقحتلا

ةيباق˘ع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لا˘ب م˘ه˘ن˘م
3 عضضوب رمأا امك ،ةورعزوب

ة˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تح˘˘˘ت صصا˘˘˘خ˘˘˘ضشأا
.ةيئاضضقلا

watan@essalamonline.com

5 3582ددعلأ ^2441  رفضص01ـل قفأوملأ0202 ربمتبضس72دحأ’أثدحلا

ةيئاضضقلأ ةباقرلأ تحت نيرخآأ3 عضضوو ضسبحلأ مهنم4 عأديإأ

ةيمومعلا لاومألاب اوبعÓت ةبانع يف غوديإا ةنبلمب تاراطإا7 فيقوت

بوبعضش ةليبن

مهرامعأأ حوأرتت غوديإأ ةنبلمب تأراطإأ7 ،ةبانعب ينطولأ كردلل ثاحبأ’أ ةليضصف رضصانع ضسمأأ فقوأأ
.تقؤوملأ ضسبحلأ مهنم4 عضضو عم ،ةيمومعلأ لأومأÓل يعرضشلأ ريغ لوأدتلأ مهت نع ،ةنضس65و13 نيب

ةيروهمجلا ليكو صسمأا رمأا
يف ةيرضضخألا ةمكحم ىدل
ةيئاضضقلا ةيطبضضلا ،ةر˘يو˘ب˘لا

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ىو˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
فورظلا ديدحتل قيقحت حتفب
ةافو ىلإا تدأا يتلا بابضسألاو
نم ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف با˘ضش
ينب ة˘ير˘ق ن˘م رد˘ح˘ن˘ي هر˘م˘ع
برغ ةيرداق˘لا ةر˘ئاد˘ب د˘نا˘ع˘م
هحارج˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م
لوأا ةل˘ي˘ل ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا د˘ع˘ب
ة˘˘غر˘˘ف˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘م˘˘˘ب صسمأا
ةاي˘ح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.ةيرضضخألا ةيدلبل ةعباتلا

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بضسحو
صصاخضشأا لقن دقف ،ةرفوتملا
وحن يناث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف با˘ضش
ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘˘ضسا
اباضصم هيلع رثع ،ةيرضضخألا

ةداح ةلآاب برضضلا راثآا هيلعو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةا˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
ارثأاتم يفوت ثيح ،ةيرضضخألا

.هتاباضصإا ةروطخب
ي˘لوأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف د˘˘ع˘˘بو

باضشب قلع˘ت˘ي ر˘مألا نأا ن˘ي˘ب˘ت
ةنضس02 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي
دناعم ين˘ب ة˘ير˘ق ن˘م رد˘ح˘ن˘ي
ر˘ق˘م بر˘غ ة˘يردا˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
˘مÓ˘عإا د˘ع˘بو ،ةر˘يو˘ب˘لا ة˘يلو
ةثداحلاب ةيرو˘ه˘م˘ح˘لا ل˘ي˘كو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ر˘ماوأا ى˘ط˘عأا
فورظلاو باب˘ضسألا د˘يد˘ح˘ت˘ل
امك باضشلا ةافو˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
.افنآا انركذ
لخأد ينيتضسةثج لاضشتنأ

تيدقات ةيدلبب رئب
حابضص تلخدت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ةد˘˘˘حو˘˘˘لا تا˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘˘ضسإا صسمأا
ي˘ف صصير˘خأا جر˘ب ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةثج لاضشتنا لجأا نم ،ةريوبلا

ريغ رئب ءام حطضس ىلع تفط
(ع.د) و˘عد˘م˘ل˘ل دو˘ع˘ت ،ي˘ن˘ب˘م
،ةنضس86 رمعلا نم غلبي يذلا

.مايأا ذنم ادوقفم ناك
ب.ليبن

تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘ضسلا صسمأا تجر˘˘˘فأا
ن˘ع ،ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
يف هطروت هبتضشملا يرئازجلا

ةلجم رقم مامأا نعطلا ةيلمع
يف ق˘با˘ضسلا «ود˘ب˘يإا ي˘لرا˘ضش»
تمت ثيح ،صسمأا لوأا صسيراب
فرتعا نأا دعب ،هتحاضس ةئربت
نع فضشكو هبنذب يناتضسكاب
.هعفاود

ة˘˘لا˘˘كو صسمأا تل˘˘ق˘˘نو اذ˘˘ه
ردا˘ضصم ن˘ع «صسر˘˘ب صسنار˘˘ف»
نأا اهديكأات ،قيقحتلا نم ةبيرق
وهو ،يضسيئرلا هي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا

نا˘ت˘ضسكا˘ب ي˘ف دو˘لو˘˘م با˘˘ضش
رقأا ،اماع81 رمعلا نم غلبي
ا˘م رر˘بو مو˘ج˘ه˘لا ه˘با˘˘كترا˘˘ب
ي˘لرا˘ضش» ر˘ضشن ةدا˘عإا˘ب ه˘ل˘ع˘˘ف
ا˘˘˘مو˘˘˘ضسر ار˘˘˘خؤو˘˘˘م «ود˘˘˘ب˘˘˘˘يإا

دمحم يب˘ن˘ل˘ل ة˘يرو˘تا˘كيرا˘ك
ىلإا ةلاكولا تراضشأاو ،(صص)
اضسنرف لضصو موجهلا ذفنم نأا
ناك امد˘ن˘ع تاو˘ن˘ضس3 ل˘ب˘ق
ةللد يأا رهظي ملو ،ارضصاق
ن˘ضس ه˘غو˘ل˘ب ى˘ت˘ح فر˘ط˘ت˘ل˘˘ل
.دضشرلا

م.ةÒضصن

ةيضسنوت˘لا ة˘طر˘ضشلا تف˘قوأا
يرئازج ،تامامحلا نيمضسايب
نيياكوكلا نم ةيمك هتزوحب
ةدا˘مو ةرّد˘خ˘˘م˘˘لا صصار˘˘قألاو
.(ةلطز) يدنهلا بنقلا

كييازوم ةعاذإا صسمأا تدافأا
ةيمومعلا ةباينلا نأا ،ةضصاخلا
ينعملا لزن˘م صشي˘ت˘ف˘ت˘ب تنذأا

يلام غلبم زجح نكمأاف رمألاب
امك ،رانيد فلآا صسمخلا زهاني
نم ينعملاب ظافتحلاب تنذأا
صصارقأا كÓهتضساو كضسم لجأا

كضسمو بيرهتلا ةينب ةردخم
داو˘˘م ج˘˘يور˘˘تو كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘ضساو
.ةردخم اهنوك يف هبتضشي

خ.رضصان

اهليجأات بلطت عافدلا ةئيه
ةيفلخ ىلع قحل خيرات ىلإا
ةكعو ىلإا يني˘ل˘ي˘ضس صضر˘ع˘ت

ةيحضص
ربمتبضس03 مو˘ي ل˘ضصف˘˘ي

ءا˘˘˘ضضق صسل˘˘˘ج˘˘˘م ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ضضق ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘م˘˘˘ضصا˘˘˘ع˘˘˘لا
اه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي ي˘ت˘لا «كا˘فو˘ضس»
ءارزو ةد˘عو ،ي˘م˘لو˘˘ع دار˘˘م
دمحأا مهضسأار ىلعو ،نيقباضس
لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ،ى˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘يوأا
.قبضسألا

عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه صسمأا تمد˘˘ق˘˘ت
ةضسلج صسيئرل بلطب ،يملوع
ةيضضقلا ليجأاتل ،ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
ىلع اذهو قحل خيرات ىلإا

بي˘˘ق˘˘ن صضر˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ
ى˘لإا ،ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘ضس ن˘ي˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا

.ةيحضص ةكعو
د˘ق ،ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تنا˘˘كو اذ˘˘ه

تا˘بو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘˘ت تضسم˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ضضق ي˘ف ذ˘فا˘ن˘˘لا صسب˘˘ح˘˘لا
تحوارت ،تارا˘ي˘ضسلا بي˘كر˘ت
تامارغو ةنضس31و51 نيب
نويلمو نينويلم ن˘ي˘ب ة˘ي˘لا˘م
تضسمتلا امك ،يرئازج رانيد
كÓمأا ةرداضصم ،اضضيأا ةباينلا

ةرتفلا ديدحتو نيمهتملا لك
تاونضس01 اهتد˘م ة˘ي˘ن˘مألا
رد˘ي˘خو دار˘م ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ضشل˘˘ل

.يملوع
ب.نيرضسن

ىيحيوأأ دمحأأ مهزربأأ نيقباضس ءأرزو ةدعو يملوع دأرم اهيف عباتي

ربمتبسس03 موي «كافوسس» ةيسضق يف لسصفلا

ةاي◊أ ةقطنÃ ةيمومعلأ ةغرفŸأ لخدÃ هيلع Ìع

باسش ةافو لوح يئاسضق قيق– حتف
ةريوبلا ‘ ةيرسضخألاب

هعفأود نع فضشكو هبنذب Êاتضسكاب فÎعأ نأأ دعب هتحاضس ةئÈت ت“

شسيراب موجه ‘ هب هبتسشŸا يرئاز÷ا ليبسس ءÓخإا

رانيد ف’آأ ضسمÿأ زهاني ›ام غلبم هتزوحب طبضض

شسنوت ‘ Úياكوكلا جوري يرئازج فيقوت

مهبرأوق بÓقنأ دعب أوقرغ نيرخآأ3 ثثج لاضشتنأ

ةرتفلا يف اسصخسش557 «ةقرح» ةلواحم اوطبحأا لحاوسسلا شسرح
يراجلا ربمتبسس52 ىلإا02 نم

اهيف أوناك يتلأ ةقضشلل نمأ’أ حلاضصم ةمهأدم بقع Úضسبلتم أوطبضض

ةبانع ‘ Úباسش Úب فافز لفح ةماقإا ددسصب اوناك Úيلثم فيقوت

دعب يلك للضشب بيضصأأ ةيحضضلأ
ةثداحلأ

هتجوز بيرق نعطي لهك
هكوكسش ببسسب ةديلبلا يف
هعم ةقÓع ىلع اهنأا
بيرق نعط ىلع لهك مدقأأ

ىلع تانعط ةدعب هتجوز
نم ةقرفتم ءاحنأأ ىوتضسم

هكوكضش ببضسب ،همضسج
عم ةقÓع ىلع هsنأأ هضسجأوهو
،هتلاخ ةنبأ يه يتلأ هتجوز
هل تبsبضس يتلأ تانعطلأ يهو
ةايحلأ ىدم امئأد Óلضش
يضسرك ىلع ةيلفضسلأ هفأرطأاب
ةميرجلأ ليضصافت.كرحتم
ضسلجم اهيف رظنيضس يتلأ

تايانجلأ مضسق ،ةديلبلأ ءاضضق
ربوتكأأ80 خيراتل دوعت ،ابيرق
ناك نيأأ8102
أدجأوتم«م.ب«ةيحضضلأ

ىقتلإاف ،ةديلبلاب هsدج لزنمب
نبإأ جوز وه يذلأ مهتملاب

،تيبلأ ضسفنب ميقملأو هتلاخ
هلوزن لبقو رأذنإأ قباضس نودو
دحأأ ةقفرب ةرايضسلأ نم
ةدع هل هيجوتب ماق هئاقدضصأأ

ءاحنأاب ةقرفتم تانعط
ىأأرم مامأأ ،همضسج نم ةقرفتم
أذوليل ،نأريجلأ يقاب نم
ىلإأ هلقن مت ةيحضضلأ ؛رأرفلاب
هل تيرجأأ نيأأ ىفضشتضسملأ

هثوكمو ةيحأرج ةيلمع
نم ديزأ’ ضشاعنإ’أ ةفرغب
تاباضصإ’أ نأأ ’إأ ؛عوبضسأأ
اهل ضضرعت يتلأ ةريطخلأ
ىوتضسم ىلع ةقاعإأ هل تبsبضس
يضسرك هتدعقأأ نيلجرلأ

حلاضصم ؛ةايحلأ ىدم كرحتم
تفقوأأ ةثداحلأ دعبو نمأ’أ
كانه نأأ حرضص يذلأ لعافلأ

نيبو هنيب ميدق فÓخ
دوجوب هكوكضشل ةيحضضلأ

مغرو ،هتجوز عم ةقÓع
نم ديدعلأ يف ةيحضضلأ راكنإأ
نم هتقيقضش اهنأأ تأرملأ
اهعم ىsبرت دقو ةعاضضرلأ

مهتملأ نأأ ’إأ ؛لزنملأ ضسفنب
كوكضشلأ كلت ىلع ّرضصأأ

دحلأ هب لضصو نيأأ ضسجأوهلأو
هعنم امك لتقلاب هديدهت ىلإأ

نوك هّدج لزنم لوخد نم
خيراتبو ؛هيف ميقت هتجوز
مقتنيل ةضصرفلأ زهتنإأ ةعقأولأ

’واحم هنعطب ةيحضضلأ نم
اجن هنأأ ’إأ هحور قاهزإأ

نكل توملأ نم ةبوجعأاب
.ةايحلأ ىدم ةيدضسج ةقاعإاب

داعضس بوبق

صسر˘˘˘ح تاد˘˘˘حو تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةدتمملا ةرتفلا يف لحاوضسلا

ربمتبضس52 ى˘˘˘لإا02 ن˘˘˘م
ةقرفتم تايلمع يف ،يراجلا
ن˘م ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
اضصخضش557 ذاقنإاو صضارتعا

ريغ ةقيرط˘ب را˘ح˘بإلا او˘لوا˘ح
.ةيعرضش

عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘ضضوأا
صسمأا اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا
،هنم ةخضسن «مÓضسلا» تملضست
ءلؤو˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا

حلاضصملا فرط نم «ةقارحلا»
،ةيرحبلا تاوقل˘ل ة˘ضصت˘خ˘م˘لا
نيرخآا3 ثثج لاضشتنا مت اميف
.مهبراوق بÓقنا دعب اوقرغ

تايلمعلا نأا ،ركذلاب ريدج
ثحب˘لا قراوز ا˘ه˘تذ˘ف˘ن ي˘ت˘لا

ىلع ةعزوم تناك ،ذاقنإلاو
،ىطضسولا ةير˘ح˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘لا
043 تذقنأاو تضضرتعا يتلا

ةهجاولا ،يعرضش ريغ ارجاهم
م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
،«اقارح»343 ذاقنإاو صضارتعا

ةيقرضشلا ةيرحبلا ة˘ه˘جاو˘لا˘بو
27 ذا˘ق˘نإاو صضار˘ت˘عا م˘˘ت ن˘˘يأا

.يعرضش ريغ ارجاهم
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا تزر˘˘بأاو اذ˘˘ه

تÓخدتلا هذه نأا ،ةيركضسعلا
اهلذبت يت˘لا دو˘ه˘ج˘لا صسكع˘ت
را˘طإا ي˘ف ة˘ير˘ح˘ب˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا
يف اهما˘ه˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت

ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضسل ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا صضر˘˘˘ع
ظا˘ف˘ح˘لاو ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘نا˘˘ضسنإلا

.نينطاوملا ةمÓضس ىلع
ط.ةراضص

،صسمأا لوأا ءا˘˘˘˘ضسم تف˘˘˘˘˘قوأا
11 يرضضحلا نمألا حلاضصم
نم ةعومجم ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ةماقإا ددضصب اوناك ن˘ي˘ي˘ل˘ث˘م˘لا

،ن˘ي˘˘با˘˘ضش ن˘˘ي˘˘ب فا˘˘فز ل˘˘ف˘˘ح
دايتقا مت ثيح ،ققضشلا ىدحإاب

نمب ةقضشلا لخاد ناك نم لك
ة˘ي˘ق˘ي˘ضسو˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا م˘ه˘˘ي˘˘ف

طضشنت تناك يتلا «تاريقف»
.فافزلا

ضش.ضسابع

فلضشلأ يف لايتح’أو بضصنلأ اياضضق يف ضضبقلاب أرمأأ11 لحم مهتم فيقوت

لخاد نم ةقرسسلا ةيسضقب اطروت ةباسشو باسش فيقوت
يقاوبلا مأا يف نكسسم

نمأا حلاضصم صسمأا تنكمت
فيقوت نم ،يقاوبلا مأا ةيلو
ي˘˘ف ا˘˘طرو˘˘ت ة˘˘˘با˘˘˘ضشو با˘˘˘ضش
ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ضسلا ة˘˘ي˘˘˘ضضق
دعب تمت ةلمع يف ،نكضسم
ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر ىو˘˘كضش

ةنيدمب نئاكلا لزنملا بحاضص
م˘ت ه˘نأا ا˘ه˘ي˘ف د˘كأا ،ة˘نا˘ي˘˘كضسم
ةيلام غلا˘ب˘م ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘ضسلا

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
رضصا˘ن˘ع تر˘ضشا˘ب.ةيبنجألاو
تا˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘ضشلا

،ة˘ي˘ضضق˘لا ي˘˘ف تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
د˘يد˘ح˘ت ن˘ع تر˘ف˘ضسأا ي˘˘ت˘˘لاو
قلعتيو ،امهيف هبتضشملا ةيوه

نم ناغلبي ةباضشو باضشب رمألا
م˘ت ،ة˘ن˘ضس92و72 ر˘م˘ع˘لا
ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘ضسلا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ة˘˘ل˘˘ضصاو˘˘م˘˘بو ،ة˘˘نا˘˘ي˘˘كضسم˘˘˘ب
م˘ت ة˘ي˘ضضق˘لا ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
د˘جاو˘ت نا˘كم ى˘لإا ل˘˘ضصو˘˘ت˘˘لا
دع˘بو ،ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
لماك ربع هنع ثاحبألا ميمعت
هفي˘قو˘ت م˘ت ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
ةياجب ةيلو يف يضشيت ةنيدمب
تا˘قور˘ضسم˘لا عا˘جر˘ت˘ضسا ع˘م ،
ةلمعلاب يلام غلبم يف ةلثمم
ى˘ل˘عو.ة˘ي˘ب˘ن˘جألاو ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

زاجنإا مت ،هركذ قبضس ام ءوضض
ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا د˘ضض ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م

ليكو مامأا هبجومب امدق امهيف
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

ن˘م ة˘قر˘ضسلا ن˘ع ة˘˘نا˘˘ي˘˘كضسم
اه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ن˘˘كضسم ل˘˘خاد
نمأا حلاضصم صسمأا لوأا تنكمت
دح عضضو نم ،فلضشلا ةيلو
ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ي صصخ˘˘ضش طا˘˘ضشن˘˘ل
ارمأا11 لحم ةنضس23 رمعلا
ةدع يف هطروت ءارج صضبقلاب
بضصن˘˘˘˘لا صصخ˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ضضق
رادضصإا بنا˘ج ى˘لإا لا˘ي˘ت˘حلاو
م˘ت ثي˘ح ،د˘ي˘˘ضصر نود كي˘˘ضش
تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
.ةيئاضضقلا

ل.حلاضص / للد نيمأا
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جرخي يتلا ىلولا ةرملا يه تضسيل
ةبلاطملل نويليئارضسا نورهاظتم اهب
ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسلا ءارزو˘لا صسي˘ئر ل˘ي˘حر˘˘ب
نم براه˘لا و˘هو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب
ع˘˘ضضوو هدو˘˘جو Ó˘˘غ˘˘ت˘˘ضسم ن˘˘ج˘˘ضسلا

رتضستلا لجا نم ءارزو صسيئرك همكح
هقحÓي يتلا همئارج نم ةلضسلضس ىلع
ماما لوثملاب بلاطملاو نوناقلا اهيلع
لواحي هنكلو ،يل˘ي˘ئار˘ضسلا ءا˘ضضق˘لا
بورهلل ةيوتل˘م˘لا تاو˘ط˘خ˘لا عا˘ب˘تا

امم ،ةلادعلا ذيفنتو ءاضضقلا هجو نم
هتقحÓمب ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسلا عرا˘ضشلا ع˘فد
تارهاظ˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘ضسل˘ضس لÓ˘خ ن˘م
ةبلاطم˘ل˘ل ا˘ي˘عو˘ب˘ضسا ق˘ل˘ط˘ن˘ت ي˘ت˘لاو
ه˘تا˘ضسرا˘م˘م˘ل د˘ح ع˘ضضوو ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب
فارعلا ل˘كل ة˘ي˘فا˘ن˘م˘لاو ة˘ئ˘طا˘خ˘لا
.ةلادعلاو ةينوناقلا

ل˘خاد˘لا ي˘ف تار˘ها˘ظ˘م˘˘لا ل˘˘ضصاو˘˘تو
تايارلا كارح اهدوقي يتلا يليئارضسلا
ن˘ي˘م˘ي˘لا ن˘م ءا˘ضضعأا م˘ضضتو ءادو˘ضسلا

صسيئر ةلاقتضساب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،را˘ضسي˘لاو
همهتت يذلا وهاينتن نيماينب ةموكحلا
يضشفت لظ يف ةرادلا ءوضسو داضسفلاب

نييليئارضسإلا فلآا لضصاوو ،انوروك
ةماقإل يمضسرلا ر˘ق˘م˘لا ما˘مأا ر˘ها˘ظ˘ت˘لا

ةيليئارضسإلا لÓتحلا ةموكح صسيئر
ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ،صسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف
ةموكح˘لا ن˘ع ه˘ل˘ي˘حرو ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘ضسا˘ب

م˘غر˘ب تار˘ها˘ظ˘م˘لا تل˘ضصاو˘ت ثي˘˘ح
ة˘مو˘كح˘لا ه˘ضضر˘ف˘˘ت يذ˘˘لا قÓ˘˘غإلا
صسوريف راضشتنا نم دحلل ةيليئارضسإلا

. دجتضسملا انوروك
نأا ةيليئارضسا ةفيحضص عقاوم تركذو
هليحر˘ب بلا˘ط˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘م˘لا هذ˘ه
ةجوم قÓطنا ذنم41 مقرلا لمحت
رارمتضسل ةضضفارلا ،ةيلاحلا جاجتحلا
يف مكاحي امنيب مكحلا يف وهاينتن
تا˘قا˘ف˘خإا ل˘ظ ي˘فو ،دا˘˘ضسف تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
صسوريف ةمزأا عم لماعتلا يف هتموكح
ة˘يدا˘ضصت˘قلا ا˘ه˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو ا˘˘نورو˘˘ك

نأا ىلإا ةف˘ي˘ح˘ضصلا ع˘قاو˘م˘لا ترا˘ضشأاو
دهضش ةيراضسيق ةنيدم يف وهاينتن لزنم
003 وحن اهيف كراضش هدضض ةرهاظت
تار˘˘˘˘ضشع ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ضضإا صصخ˘˘˘˘˘ضش
قر˘ط تا˘ع˘طا˘ق˘ت د˘ن˘ع تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

ةلود ءاحنأا عيمج يف روضسجو ةيضسيئر
ة˘كرا˘˘ضشم تد˘˘ه˘˘ضش ثي˘˘ح لÓ˘˘ت˘˘حلا
ى˘ل˘ع ة˘طر˘ضشلا تضضر˘˘فو تار˘˘ضشع˘˘لا
،ةيقاولا تامامكلا ءادترا نيرهاظتملا
ي˘ف ا˘ه˘تاو˘ق د˘جاو˘ت ن˘م تزز˘ع ا˘م˘ي˘ف
ىلإا ةيدؤوملا عراوضشلا تقلغأاو ،صسدقلا

. رورملا ةكرح مامأا صسيراب ناديم
حئارضشو تائف نم نورهاظتملا ءاجو
ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف ع˘فر˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘˘نا˘˘كضس
،اه˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا تارا˘ع˘ضشلا ة˘عو˘م˘ج˘م
صساضسألا راعضشلا لوح ماجضسناب نكلو
كانه تناكف «وهاينتنب ةحاطإلا» وهو
ع˘˘ئÓ˘˘ط م˘˘ضضت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ن˘يذ˘لا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن د˘ضض ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘˘م˘˘لا
ةميخ اوماقأاو تاونضس3 ذنم اوقلطنا

ءادو˘ضسلا مÓ˘˘عألا او˘˘ع˘˘فرو ما˘˘ضصت˘˘عا
داضسفلاب مهتمل نكمي ل» ناونع تحت
ةعومجمو «ةموكح صسيئر نوكي نأا
ر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘ضصأا م˘˘˘ضضت ىر˘˘˘خأا

نوبلاطي نيذلا ة˘ضصا˘خ˘لا ح˘لا˘ضصم˘لاو
نع ةمجانلا مهرئاضسخ نع تاضضيوعتب
را˘ضشت˘نا ذ˘ن˘˘م رو˘˘ه˘˘ضش ةد˘˘ع قÓ˘˘غإلا
نينانفلا ةعومجمو ،انوروك صسوريف
نيذلا نفلاو ةفا˘ق˘ث˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو
صسرام علطم ذنم لمع Óب نوضسلجي
مÓضسلا ىوق كانهو ،يضضاملا (راذآا)
نرقلا ةقفضص د˘ضض نور˘ها˘ظ˘ت˘ي ن˘يذ˘لا

تار˘ها˘ظ˘م ي˘˘فو ،م˘˘ضضلا ط˘˘ط˘˘خ˘˘مو
ن˘ع باو˘ن م˘˘ضضنا ر˘˘ي˘˘خلا عو˘˘ب˘˘ضسلا
،ةيبرعلا بازحأÓل «ةكرتضشملا ةمئاقلا»
ة˘ي˘بر˘ع˘لا صسد˘ق˘لا ن˘م نور˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘مو
نيلوؤوضسملا ةبقاعمب نوبلاطي ةلتحملا
باضشلا لتق نع لÓتحلا ةطرضش يف
مهتم وهاينتنو . قÓح دايإا قوعملا
ة˘نا˘ي˘خو لاو˘مألا صسÓ˘ت˘خاو دا˘ضسف˘لا˘ب

حبضصيل اياضضقلا نم ةلضسلضس يف ةقثلا
خيرات يف ديحولا ءارزولا صسيئر كلذب
ءانثأا هماهتا متي يذلا لÓتحلا ةلود
و˘ها˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ه˘˘جاو˘˘يو ه˘˘ت˘˘يلو ةر˘˘ت˘˘ف
ةمزأا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ءو˘ضسب تا˘ما˘ه˘تا

فلآا د˘ق˘ف ي˘ف بب˘ضست ا˘م˘م ا˘نورو˘ك
ىلإا ةفاضضإا ،مهفئاظو نييليئارضسإلا
اياضضق3 يف تاماهتا هجاوي كلذ
تا˘˘˘ضسل˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لوأا تأاد˘˘˘˘بو ،دا˘˘˘˘ضسف
.يضضاملا رايأا/ويام يف هتمكاحم
ة˘مزألا صسكع˘ت تار˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘˘ه نإا
يتلاو وهاينتن اههجاوي يتلا ةريبكلا

يف اهنكلو هب حيطت نا نكمملا نم
ة˘˘مزألا ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘ت ه˘˘ضسف˘˘˘ن تقو˘˘˘لا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ا˘ه˘ضشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا
داضسفلا روضصو يليئارضسلا يضسايضسلا
ةضسرامم وا هباقر يا نود ةرضشتنملا
مدع ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد
ن˘ع رد˘ضصي ا˘مو نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل مار˘˘ت˘˘حا
.ةيئاضضقلا تاضسضسؤوملا

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا مÓع’ا ريفسس / ةودقلا يرسس  : ملقب

! ميجنتلاو كلفلا ملع نيب

ميجنتلا ةفارخو كلفلا ملع نيب ةقÓع كانه له
صسا˘ن˘لا ط˘ل˘خ˘ي اذا˘م˘ل ....؟نور˘ي˘ث˘كلا د˘ق˘ت˘ع˘ي ا˘م˘ك
ام ....؟ميجنتلاو كلفلا ملع نيب قرفلا ام ....؟امهنيب
؟ميجنتلا نم كلفلا ءاملعو عرضشلا لهأا فقوم
ايجولونكتلا رضصع يف صشيعن انحبضصأا نحن اه
يف اهمدختضسن ةلئاه تاروطت نم اهب امو ةثيدحلا
يف نيريثك اًضسانأا دجن مث ،ةايحلا يحانم ىتضش
لب ،ميجنتلاو كلفلا ملع نيب نوطلخي انعمتجم
كل˘ف˘لا م˘لا˘ع نو˘˘ف˘˘ضصي م˘˘ه˘˘نأا كلذ ن˘˘م ى˘˘هدألاو
يكلف ملاع ىلع مهدحأا فرعتي امنيحف ،مجنملاب
،مويلا كظح) ـب قلعتت ةلئضسأاب اًعيرضس ردابي هدجت
.....ملعك كلفلا ىضسنيو (كلذ ىلإا امو جاربألاو
ميجنتلا ةفارخو كلفلا ملع ىلع رثكأا فرعتن اولاعت
 .امهنيب قرفلاو
كلذ وه «يمونورتضسأا» هيمضسن يذلاو ،كلفلا ملع
ن˘م يو˘ح˘ي ا˘مو نو˘كلا ي˘ف ثح˘ب˘ي يذ˘لا م˘ل˘˘ع˘˘لا

،بكاوكلاو ،موج˘ن˘لا˘ك ة˘يوا˘م˘ضس مار˘جأاو تار˘ج˘م

دمتعت ةيملع ةقيرطب كزاينلاو ،بهضشلاو ،مدtضسلاو
،ةيضضايرلاو ةيئايزيفلا نيناوقلاو تايرظنلا ىلع
˘مار˘جألا كل˘ت د˘ضصر˘ب ا˘ًضضيأا نو˘˘ي˘˘كل˘˘ف˘˘لا مو˘˘ق˘˘يو
ةيئايزيفلا صصئاضصخ˘لا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘يوا˘م˘ضسلا

نيناوق ةضسارد ىلإا ةفاضضإا ،مرج لكل ةيئايميكلاو
 .ةفلتخملا اهتارادم يف مارجألا كلتل ةكرحلا
وهف «يجولورتضسا» هيلع قلطي يذلاو ،ميجنتلا امأا
ىلع موقي هنأل ،صضعبلا يعدي امك اًملع صسيل
،ءامضسلا يف بكاوكلاو موجنلا عقاومب للدتضسلا
موج˘ن˘لا كل˘ت ع˘قاو˘م ن˘ي˘ب نو˘م˘ج˘ن˘م˘لا ط˘بر˘ي م˘ث
بح نم هريضصمو ناضسنإلا كولضس نيبو بكاوكلاو
نظي اذهبو ،كلذ ىلإا امو رفضسو ءاقضشو هداعضسو
ددحت˘ي هر˘ي˘ضصمو نا˘ضسنإلا كو˘ل˘ضس نأا نو˘م˘ج˘ن˘م˘لا
ءامضسلا يف ةدوجوملا بكاوكلاو موجنلا عقاومب
ةيملعلا تايرظنلل عضضخي ل وهو ،هتدلو تقو
دق يتلا تاؤوبنتلل عضضخي لب ،نورق ذنم ةتبثملا
 .تارم ئطخُتو ةرم بيضصت

نيب طلخي صسانلا نم ريثكلا دجن ،انتاعمتجم يفو
ةفاقثلا فعضضل كلذ عجريو ،ميجنتلاو كلفلا ملع
زييمتلا مدع ىلإا ةفاضضإا ،صسانلا ءلؤوه ىدل ةيكلفلا
 .رامقأاو بكاوكو موجن نم انلوح رودي ام نيب
ميدق ىلإا كلفلا ملعب ميجنتلا ةملك ةقÓع عجرتو
يف فرع ام لوأا اًميدق ناضسنإلا نإا ثيح ؛نامزلا
موجنلا نيب زيمي ل ناكو ،موجنلا يه ءامضسلا

قلطي ناكو ،ةيوامضسلا مارجألا يقابو بكاوكلاو
تذخأا انه نمو ،اًمجن ءامضسلا يف مرج يأا ىلع
نويرضصملاو نويلبابلا رب˘ت˘ع˘يو  .م˘ي˘ج˘ن˘ت˘لا ة˘م˘ل˘ك
مهداقتعل كلذو ،ميجنتلا فرع نم لوأا قيرغإلاو
ثراوك ببضستو ءام˘ضسلا ي˘ف ع˘م˘ج˘ت˘ت مو˘ج˘ن˘لا نأا
اوبنجتي يكل اهل اودجضسو اهودبعف ،صسانلا يذؤوت
حبضصأا دÓيملا نم رضشع نماثلا نرقلا يفو  .اهرضش
كلتل نودضصتي عرضشلا ءاملع بناجب كلفلا ءاملع
قيرط نع ةيكلفلا ةفاقثلا رضشنب كلذو ،ةيلمعلا
صشروو ،ةيب˘يرد˘ت˘لا تارود˘لاو ،ة˘ي˘كل˘ف˘لا را˘ب˘خألا

مايقلا ىلإا ةفاضضإا ،ةيكلفلا تارضضاحملاو ،لمعلا
نم ةيوامضسلا مارجأÓل يلمعلا دضصرلل تÓحرب
 .ةيئوضضلاو ةيئيبلا تاثولملا نع ةديعبلا نكامألا

فكلا ةءارق لثم ميجنتلا هبضشت ىرخأا رومأا كانهو
ىلع اًضضيأا اهدام˘ت˘عل كلذو ،ا˘هر˘ي˘غو نا˘ج˘ن˘ف˘لاو
رهاوظلا صضعبب هكولضسو ناضسنإلا ريضصم طبر
لا˘كضشأا وأا ،ف˘كلا طو˘ط˘خ لاو˘طأا˘ك ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

كلفلا ملع ،اًماتخو  .ناجنفلا يف ةوهقلا بضساور
ةيضضايرو ةيئايز˘ي˘ف تا˘ير˘ظ˘نو ن˘ي˘ناو˘ق˘ل ع˘ضضخ˘ي
قلعتي ام لك ريضسفتو ةضساردل «نورق ذنم ةتبثم»
ميجنتلا امأا ،ةحيحضص ةيملع ةضسارد انلوح نوكلاب
لو ،تايرظن وأا نيناوق ةيأل عضضخي لو ينظ وهف
درجم وهف ،ةيضساضسألا مولعلا نم xيأا ىلع دمتعي

ئطختو اًنيح بي˘ضصت د˘ق ن˘ظو ن˘ي˘م˘خ˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
هيلع هللا ىلضص ميركلا لوضسرلا قدضصو ،اًنايحأا

«اوقدضص ولو نومجنملا بذك» :لاق نيح ملضسو
.ملضسو هيلع هللا ىلضص هللا لوضسر قدضص
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؟ ناطيسشلا نم ًةنطيسش رثكأا اهنأا مأا .. ناطيسشلا يه ةيلودلا ةسسايسسلا له

،ِناطيضشلا ِلَثَمَك» :ةيلودلا ةضسايضسلا
لاق ،َرفك اsملف ،ْرفكا ِناضسنإÓل َلاق ْذِإا
sبر َهللا ُفاخأا ينإا َكنم ٌءيِرب ينإا ،95مقر ،رضشحلا ةرو˘ضس) «ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
نأا قر˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘م ،ًا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط (.61ةيآلا
لك ًابيرقت تبثت «ةيلودلا ةضسايضسلا»
نم ًةيناطيضشو ًةنطيضش رثكأا اهنأا موي
:لاق ناطيضشلا ،لقألا ىلع .ناطيضشلا
sبر َهللا ُفاخأا ينإا ،َكنم ٌءيرب ينإا» ،«ةيلودلا ةضسايضسلا» نأا َدْيَب «نيملاعلا

«رفكلاب» مهرمأات نمل كلذ ُلوقت ل
يدبُت لو (اورمديو اولتقي نأاب) يأا

uبر ن˘م ‐ ا˘ن˘ل ُر˘ه˘ظ˘َي ا˘م˘˘ك ‐ ًا˘˘فو˘˘خ اهنأاب اه˘ف˘ضصو ن˘م كلذ˘ل .ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
.ًاريثك غلابي مل «ربكألا ناطيضشلا»
تار˘˘˘˘كذ˘˘˘˘م تأار˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘نأا ر˘˘˘˘˘كذأا
(OMEM) تانينامثلا فضصتنم يف
˘مر˘ح ،نار˘يإا و˘نا˘ب˘ه˘ضش (ا˘ب˘˘يد حر˘˘ف˘˘ل)
دمحم) يناريإلا هاضشلا ‐روطاربمإلا

كلم» اهانعمو ،رِهَمايرآا يولهب اضضر
درو ام نع ثيدحلا لبق (.«كولملا
ه˘نإا لو˘ق˘لا دوأا ،تار˘كذ˘م˘لا كل˘ت ي˘ف

نأا ة˘ع˘ئا˘ضشلا تا˘ير˘ظ˘ن˘لا ن˘م ًا˘˘ع˘˘ب˘˘ط
ما˘كح ن˘م ن˘ي˘ع˘sن˘ضصم˘لا د˘حأا (ها˘ضشلا)
صسي˘ل ثد˘ح˘يو ثد˘ح اذ˘˘هو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
قر˘˘˘˘˘ضشلا وأا نار˘˘˘˘˘يإا ي˘˘˘˘˘˘ف بضسح˘˘˘˘˘˘ف
يتلا ريراقتلا ريضشت ام ًابلاغ .طضسوألا

نم) ءلؤوه لثم نع ًارخؤوم ترهظ
ةداقلا (نيقباضسلا) كئلوأاو (نييلاحلا
ىلإا تارباخملا فرغ يف نيعّنضصملا

.اندلو وهyob ruo s’eh» ةرابع
لعفي ْنأا «ةيلودلا ةضسايضسلا» هرمأات
ق˘˘ح˘˘ضسي ،ر˘˘ضضخأا ءو˘˘ضضب ءا˘˘ضشي ا˘˘˘م
ٍمدب لتقي ،فضسعتي ،ملظي ،هيضضراعم
ظفاحي نأا ؟اذام لباقم،ربجتي ،دراب

ةرورضضلابو ًاعطقو اهحلاضصم ىلع
نا˘ك اذإا «ل˘ي˘ئار˘ضسإا» ح˘لا˘ضصم ى˘ل˘˘ع
نم وأا طضسوألا قرضشلا نم (مكاحلا)
دÓ˘ب˘لا د˘حأا ن˘م وأا ي˘بر˘ع˘لا م˘لا˘˘ع˘˘لا
.ةيمÓضسإلا
ةرئاطلا انبكر نأا دعب (ابيد حرف) لوقت
ُهاضشلا نيع دقو ،دلوألاو (هاضشلا)و انأا
،ةمزأا ءارزو صسيئر (رايتْخَب روبْهضش)

ا˘˘˘ن˘˘˘كردأاو ها˘˘˘ضشلا كردأا ،9791 ما˘˘˘ع
نأاو ،نار˘يإل دو˘ع˘ن ن˘ل ا˘ن˘نأا ًا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
تأار نأا دعب اهتاذ «ةيلودلا ةضسايضسلا»
عراو˘˘ضش ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘˘لا تار˘˘˘ضشع
صضف˘ت˘ن˘ت ىر˘خألا ند˘م˘لاو (نار˘ه˘˘ط)

.ه˘ن˘م ا˘˘ه˘˘يد˘˘ي تضضف˘˘ن (ها˘˘ضشلا) د˘˘ضض
تلاق «ةيلودلا ةضسايضسلا» رخآا ًىنعمب
(هاضشلا) رود نأل ،«كنم ُءيرب ينإا» هل
«ةيلودلا ةضسايضسلا» تأاتراو ىهتنا دق
طقف ،اهل َرعاضشم لو َبلق ل يتلا

يتأات نأا ،طقف اهحلاضصمو اهحلاضصم

.ىرخأا ًةبعل مهعم أادبتل نيرخآا ماوقأاب
اهل لاق هاضشلا نأا (ابيد حرف) لمكتو
نأا ُبضسحأا تنك» :ةرئاطلا نتم ىلع
نأل .«sي˘ف تو˘م˘ي ي˘نار˘˘يإلا بع˘˘ضشلا
هuضصوخ ريراقت يف قثي ناك لجرلا

هل نولقني نيذلا ةئيضسلا ةناطبلا نم
هل نوروضصيو عراضشلا صضبن صسكع
ثدح امك ،مامتلا مامت ءيضش لك نأا

ل˘˘˘ك ع˘˘˘م ثد˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ضسو ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘يو
ه˘ضسف˘ن ف˘ل˘كي م˘ل .ن˘ي˘يرو˘تا˘ت˘˘كيد˘˘لا

لزَع لب ةقيقحلا نع يرحتلا ةنوؤوم
ه˘جر˘ب ي˘ف ه˘ضصاو˘خ ه˘لز˘ع وأا ه˘˘ضسف˘˘ن
ةداعك مهح˘لا˘ضصم ي˘ضشم˘ت˘ل ي˘جا˘ع˘لا

لك يف ةنفعتملا ةناطبلا دارفأا لك
لإا نورظني ل نيذلا ،ناكمو نامز
مهتدضصرأا خاف˘ت˘ناو م˘ه˘ح˘لا˘ضصم ى˘لإا
بعضشلاو م˘كا˘ح˘لا بهذ˘ي˘لو ة˘ي˘لا˘م˘لا

نورداق مهنأل ميحجلا ىلإا نطولاو
نم نارئفلاو ناذرجلاك رارفلا ىلع
اكيرمأاو ابوروأا ىلإا ةقراغلا ةنيفضسلا

(ابيد حرف) نأا ةبارغلا نم .امهريغو
ةظحللا نزحو اهطابحإاو اهرهق نم
ةضسايضسلا نإا» :نيز˘ح˘لا ه˘ل˘ضشل˘ل تلا˘ق
،تيليوتلا قروك َكْتمدختضسا ةيلودلا
.«تايافنلا قودنضص يف كب تمر مث
بطلل ًاضسرادو ًار˘ضضا˘ح˘م يرا˘ب˘ت˘عا˘ب
ُلاخإاscitamosohcysP يليمكتلا

رداو˘˘˘ب ى˘˘˘لوأا˘˘˘ب بي˘˘˘ضصُأا (ها˘˘˘˘ضشلا) نأا
كلذ د˘ع˘ب ه˘ب تا˘م يذ˘لا) نا˘˘طر˘˘ضسلا
راو˘ح˘لا بب˘ضسب (ةر˘ها˘ق˘لا ي˘ف ة˘˘ن˘˘ضسب
نتم ىلع همرح نيبو هنيب راد يذلا
نوكت نأا ةرور˘ضضلا˘ب صسي˘ل .ةر˘ئا˘ط˘لا
لود ىدحإا نم جرخت يتلا ريراقتلا
ة˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘ضص «ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا»
نوكت دقو ،اهنم ءازجأا يف وأا لماكلاب

،ةقدلا صضعب اهضصقنت ،ْنكل ةحيحضص
ن˘م تم˘ل˘ع˘ت.ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لاو در˘˘ضسلا ي˘˘ف
تملعت ام نيب نم ‐ يملعلا ثحبلا

ريراق˘ت˘لا كل˘ت ل˘ث˘م لوا˘ن˘تأا نأا ‐ه˘ن˘م
اه˘ط˘برأاو ،ا˘ه˘ل˘ل˘حأا ،ظ˘ف˘ح˘ت˘لا ن˘ي˘ع˘ب
.يتاجاتنتضسا مدقأا مث اهنيعب ثادحأاب
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘لود˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘˘م
ام ٍةلود نع ريطخ ريرقت ،اهيلع ُتعلطا
لاثم درجم وه و) يبرعلا ملاعلا يف
م˘ت ن˘ي˘ق˘با˘ضسو ن˘ي˘ي˘لا˘ح بر˘ع ما˘كح˘ل
بغرأا لو بحأا لو ُديرأا ل (.مهعينضصت
نم ًاريثك نأل هدلب وأا «مكاحلا» ركذ يف
ه˘ب˘ح ى˘ل˘ع تأا˘ضشن ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا لا˘˘ي˘˘جألا

ة˘ضسا˘ي˘ضسلا» د˘ضض هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ه˘مار˘ت˘حاو
،د˘حأا ر˘عا˘ضشم يذؤوُأا ل ي˘كل.«ة˘ي˘لود˘لا
ي˘ن˘طو˘لا م˘ي˘عز˘لا نإا ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘لا لو˘˘ق˘˘ي
:لاق يبرعلا دلبلا كلذ يف يقيقحلا
لإا نوكي نل (هتيضسنج ركذ) لورتبلا
(.ًاضضيأا بعضشلا ةيضسنج ركذ و) بعضشلل

كلذ قُري مل ،يلودلا ريرقتلا بضسح
كلذ نأا تنقيأاو «ةيلودلا ةضسايضسلل»
لو ي˘ق˘ي˘ق˘ح ي˘مو˘ق ي˘بر˘ع م˘ي˘˘عز˘˘لا

ًاضصخضش تر˘مأا˘ف ،ه˘ت˘موا˘ضسم˘ل لا˘ج˘م
،دلبلا كلذل (ميعزلا دعب اميف حبضصأا)
ميعزلا كلذ لايتغل ةقرف لكضشي نأاب
يذلا يناطيضشلا اهقطنمب هل تلاق يأا

يأا «رفكأا» :ناطي˘ضشلا tز˘ب˘ي ا˘ن˘ل˘ق ا˘م˘ك
.هلتقف هلتقا

مي˘عز˘لا و˘ه ل˘تا˘ق˘لا ح˘ب˘ضصأا ا˘مد˘ن˘عو
ديرت ام ةيلودلا ةضسايضسلا هنم تذخأاو
امك هل تلاق ،vايلكو ًامامت هتفsضشنو
هتكرتو «َكنم ُءيرب ينإا» هاضشلل تلاق
.ةريثك ةلثمألاو ،هفتح ىقلي ًاديحو
ن˘˘مو بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘م لا˘˘˘ي˘˘˘جأا تضشا˘˘˘ع
ريثك قئاقح نع نيبsيغم نيملضسملا

امك ،ةروضصلا دعت مل نآلا .ةداقلا نم
ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ضسو بب˘˘ضسب تنا˘˘˘ك
ي˘ئا˘ضضف˘لا زا˘ف˘ل˘˘ت˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

.تامولعملا محازتو
ىلإا فطضصي نأا مكاحلا ىلع كلذل

ول ىتح هتمأا اياضضقو هبعضش بناج
ي˘˘ه˘˘ن˘˘ُي ،ط˘˘ق˘˘ف ا˘˘ن˘˘ه .ا˘˘ه˘˘˘نود تا˘˘˘م
هبع˘ضشو ه˘بر ل˘ي˘ب˘ضس ي˘ف ُهدا˘ه˘ضشت˘ضسا

sلعلو ،فuرضشم لكضشب هرود هنطوو ٌلاثم زيزع˘لاد˘ب˘ع ن˘ب ل˘ضصي˘ف كل˘م˘لا
.كلذ ىلع

ةيرطقلا قرسشلا ةديرج / ليهلا يلع د.أا : ملقب
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ةفاقثلا لاجر رابك نم دحاو بقانم راكذتسسا هلÓخ مت
عامتجلا ملع يف شصتخملاو خرؤوملل رثؤوم ميركت

ةنيطنسسقب يسسادرم ديجملا دبع

 :دكؤوت رئازجلا ةي’و
فورظلا يف ةيمومعلا تاعامتجلا ميظنت

ةيئاقو ريبادتل عسضخي ةنهارلا

دادح كلام ةفاقثلا راد تنضضتحا
مضسارم ةنيطنضسق˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق˘ب

خرؤوم˘ل˘ل ر˘ثؤو˘م ي˘م˘ير˘كت ل˘ف˘ح
عامت˘جلا م˘ل˘ع ي˘ف صصت˘خ˘م˘لاو
مت ،يضسادرم ديجملا دبع لحارلا

نم دحاو بقانم راكذتضسا هلÓخ
.ةفاقثلا لاجر رابك
ترداب يذلا لفحلا اذه نكمو
ةفاقثلل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ه˘ب
ن˘م ل˘حار˘لا برا˘˘قأا و ءا˘˘قد˘˘ضصأا
هت˘يؤورو ي˘ضسادر˘م ن˘ع ثيد˘ح˘لا
ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا لو˘˘ح «ةد˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا»
.لبقتضسملاو رضضاحلاو
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع رو˘ضسي˘فور˘ب˘لا دا˘˘ضشأاو
ق˘˘با˘˘ضسلا صسي˘˘ئر˘˘لا لا˘˘خ˘˘ل˘˘خو˘˘ب
مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماجل
خرؤو˘م˘لا لا˘ضصخ˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ضسإلا

،عامتجلا مل˘ع ي˘ف صصت˘خ˘م˘لاو
د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع» نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م
تاذ خيرات بتك فلأا يضسادرم
يتلا هترظن تلمح ةردان ةيعون
امود زيكرتلا اهلÓخ نم لضضف
اديعب تلظ يتلا ثادحألا ىلع
.«ءوضضلا ةرئاد نع
لجر ديجم ناك دقل» فاضضأاو
ناك هنكل ردان ءاكذ وذ ةفاقث

Ó˘جر صصو˘ضصخ˘لا ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع
.«نيرخآÓل اضسمحتمو ايقيقح
يلع جر˘خ˘م˘لا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م هو˘نو
«د˘ي˘ج˘م ة˘حار˘ضص»ب يوا˘ضسي˘ع
فر˘عأا ا˘نأا» ر˘ثأا˘ت ل˘كب ا˘˘ف˘˘ي˘˘ضضم
ةنضس54 براقي ام ذنم ديجم
ىلع ا˘ع˘م ل˘م˘ع˘ن ا˘ن˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ح˘ف
و ربعي ناك ويرانيضس عورضشم
د˘ق˘ل ،دو˘ي˘ق نود بت˘كيو ر˘كف˘˘ي

و هرا˘˘كفأا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ط نا˘˘ك
هيدل ناك» هنأاب فضشكو.«هتاباتك
.«ةفرعملا لقنو ةكراضشم فغضش
دحأا وهو وباقع دمحم راضشأا اميف
ةني˘ط˘ن˘ضسق˘ب ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘ضصلا مد˘قأا

نأا˘ب ي˘ضسادر˘م ل˘حار˘لا ق˘يد˘ضصو
.«ايقيقح افقثم ناك ديجم»
يف ديجم تفرع دقل» لضصاوو
نا˘ك د˘ق˘ل ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضصك5691
فرع˘يو ة˘ن˘ه˘م˘لا هذ˘ه˘ب ا˘فو˘غ˘ضش
نمل هتيويحو هتجهب لقني فيك
ي˘لاو دا˘ضشأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.«هلوح

ظيفحلا دب˘ع د˘م˘حأا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق
يذ˘لا ل˘جر˘˘لا كلذ»ب ي˘˘ضسا˘˘ضس
هتافلؤو˘م د˘يد˘ع لÓ˘خ ن˘م ىر˘ثأا

ةضضايرلاو نف˘لاو خ˘يرا˘ت˘لا لو˘ح
نأاب ادكؤوم ،«ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا

يذ˘لا» ي˘ضسادر˘م د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ءيضش لك لبق هدلبو هتنيدم بحأا
ع˘˘ضضخأا ف˘˘ق˘˘ث˘˘م لوأا ل˘˘ظ˘˘ي˘˘˘ضس
يرئازج˘لا ي˘ق˘ي˘ضسو˘م˘لا ثار˘ت˘لا
«.ةيخيراتلا تاقيقحتلل يرثلا

ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه» نأا˘˘˘˘ب فدرأاو
ي˘تأا˘ي ي˘ضسادر˘˘م˘˘ل ي˘˘م˘˘ير˘˘كت˘˘لا
ىلع لمعلا ةرورضضب انريكذتل
ي˘ف ل˘حار˘لا لا˘م˘عأا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا
امل ار˘يد˘ق˘ت ي˘ع˘ما˘ج˘لا ط˘ضسو˘لا
.«خيراتلاو ركفلل همدق
م˘ير˘م د˘ي˘ق˘ف˘لا ة˘ن˘با تقر˘˘ط˘˘تو
رضشن راد ةبحاضص يهو يضسادرم
بحلا»ل ةفاقثلل ةقباضس ةريزوو
فرا˘ع˘م˘لاو ةا˘ي˘ح˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

د˘ب˘ع ز˘ي˘م يذ˘لا ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لاو
ر˘خآا ى˘˘لإا ي˘˘ضسادر˘˘م د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
تاذ تفرتعاو.«هتايح تاظحل
هبح» نأاب ىضسأا لكب ةثدحتملا
رخآا ىلإا اجهوت˘م ل˘ظ ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل
ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي نا˘ك د˘ق˘˘ف صسف˘˘ن

ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا ه˘ب˘ت˘˘ك
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ب˘˘ت˘˘ك
را˘كفأا ه˘يد˘ل تنا˘كو ي˘˘ح˘˘ضصلا

،ركذلاب ريدج.«هضسأار يف ةريثك
د˘ب˘ع ل˘حار˘لا رو˘ضسي˘فور˘ب˘˘لا نأا
بتا˘ك و˘ه ي˘ضسادر˘م د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

و عامتجلا ملع يف صصتخمو
لو˘˘ح بت˘˘ك ةد˘˘ع ف˘˘لأا خرؤو˘˘˘م
برحو ةنيطنضسق ةنيدم خيرات
ا˘م˘ي˘ضسل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ى˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ضسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صسو˘˘˘˘ما˘˘˘˘ق»
«ةني˘ط˘ن˘ضسق˘ب ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ضسو˘م˘لاو
«رئازجلاب ةيضسائرلا ةفيظولا»و
ة˘˘˘ت˘˘˘قؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا»و
ةدهع ،ةيرئازجلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
‐8591 ربمتبضس91) ةيخيرات
ربمفون»و «(2691 صسطضسغأا3
بر˘ح ى˘لإا در˘م˘ت˘لا ن˘م4591
ةعلق ةنيطنضسق»و «لÓ˘ق˘ت˘ضسلا
.«راوثلا

م.ةزمح

نأا ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يلو تد˘˘˘كأا
ةيمومعلا تاعامتجلا ميظنت
ة˘ن˘˘هار˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
تاءار˘جإاو ر˘ي˘باد˘ت»ـل ع˘ضضخ˘˘ي
لو˘كو˘تور˘ب ن˘˘م˘˘ضض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
ةيامح نمضضي صصاخ يحضص
ةباضصإلا رطخ نم نيكراضشملا
د˘ج˘ت˘ضسم˘لا ا˘نورو˘كضسور˘ي˘ف˘˘ب
.«(91‐ ديفوك)
ادر ةيلولا حلاضصم نايب ءاجو
نم عمجت˘لا بز˘ح نا˘ي˘ب ى˘ل˘ع
،ةيطارق˘م˘يد˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ل˘جأا

ىلع هلÓخ نم «ددن» يذلاو
˘مد˘ع˘ب ة˘يلو˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم يار
ميظنت بل˘ط ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م
دا˘ق˘ع˘نل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
صسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ةرود˘˘لا
خيراتب اهدقع عمزملا ينطولا

قدنفب0202 ربم˘ت˘ب˘ضس52
ي˘لاوا˘ط˘ضسا ة˘يد˘ل˘ب˘ب صضا˘ير˘لا
.«ةدلارزل ةيرادلا ةعطاقملاب

ة˘يلو˘لا ح˘لا˘˘ضصم تح˘˘ضضوأاو
ه˘ب مد˘ق˘˘ت يذ˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا«نأا˘˘ب
ا˘م ة˘كرا˘ضشم ن˘م˘ضضت بز˘ح˘لا
ن˘ي˘ضسم˘˘خو نا˘˘ت˘˘ئا˘˘م برا˘˘ق˘˘ي
باضستحا نود صصخضش (052)
ةيمÓعإلا ةيطغتلاب نيفلكملا

نكمي ل ةعاق ىوتضسم ىلع
يتئام نم رثكأا بعوتضست نأا
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب اذ˘˘خأا صصخ˘˘ضش (002)
ةيزارتحلا ري˘باد˘ت˘لا را˘ب˘ت˘علا
نم ةياقو˘ل˘ل ا˘هذا˘خ˘تا بجاو˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ضشف˘˘˘ت
ى˘˘˘لا ىدأا ا˘˘˘م˘˘˘˘م (91‐ديفوك)

داقعناب حير˘ضصت˘لا لو˘ب˘ق مد˘ع
.» يمومعلا عامتجلا اذه
ا˘ه˘نأا ،ح˘لا˘ضصم˘لا تاذ تر˘˘كذو
ةضساردو لابقتضسا يف ةرمتضسم»
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جا بل˘˘ط يأا
ةيئاقولا ريبادتلاب ديقتلا ةطيرضش
.«ةمزÓلا ةيحضصلا

م.ةزمح

ةي’ولاب لÓغتسسإ’ا زيح دجوت يتلا عبرأ’ا تاطحملا نم جرخت

ةيادرغب يحÓفلا يقسسلا شضارغأل ةافسصملا ةلمعتسسملا هايملا مادختسسا ةداعإا لوح ةسسارد

دعأا يتلا ةضساردلا هذه روحمتتو
لوح ،اهب صصاخلا طورضشلا رتفد
ةلمعتضسملا هايملا مادختضسا ةداعإا
ن˘˘م جر˘˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةا˘˘ف˘˘ضصم˘˘˘لا
زيح دجوت يتلا عبرألا تاطحملا
ةرار˘ق˘لا) ة˘يلو˘لا˘ب لÓ˘غ˘˘ت˘˘ضسإلا

يداو لهضس و ةعينملا و نايربو
يف ايلاح فرضصت يتلاو ،(بازيم
ه˘ب حر˘ضص ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا

.راونلوب بيبح
راطإا يف ةضساردلا هذه جردنتو
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا

يحضصلا فرضصلا هايم ةجلاعمو
ةيئيب ةضسايضس ةيقرت ىلإا ةفداهلاو
ةفلكتب هايملا داضصتقاو ةمادتضسم
، جد نو˘ي˘ل˘˘م06 اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م
ي˘ف ة˘ضسارد˘لا هذ˘˘ه م˘˘ها˘˘ضست˘˘ضسو
ه˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ا˘˘˘م عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘ضسا

لك يف بعكم رتم000.001
نا˘ير˘˘بو ةرار˘˘ق˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ن˘˘م
يتلا فطعلا ةيدلب و ةعينملاو
باز˘ي˘م يداو˘ل اذ˘˘ف˘˘ن˘˘م ل˘˘كضشت
ةياضض يهو تايدلب عبرأا مضضي)
ةرو˘ن˘بو ة˘يادر˘˘غو ةو˘˘ح˘˘ضض ن˘˘ب
. (فطعلاو
ةقط˘ن˘م ة˘يادر˘غ ة˘يلو ر˘ب˘ت˘ع˘تو
نم ةليوط ةدملو تناع ةلحاق
هايم˘لا نأا كلذ ،ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘لا˘كضشإا
د˘ن˘ع ف˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ضس ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا
تا˘ي˘طا˘ي˘˘ت˘˘حإلا ا˘˘ه˘˘عا˘˘جر˘˘ت˘˘ضسا
مدختضست تناك يتلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
طر˘ف˘م ل˘كضشبو نآلا ة˘يا˘غ ى˘لإا
املثم ،ةيحÓفلا قطانملا ير يف
.عاطقلا ريدم حرضش
نإا˘˘˘ف كلذ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ضضإلا˘˘˘˘بو
عبرألا تاط˘ح˘م˘لا˘ب تا˘ب˘ضسر˘ت˘لا
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ضصت˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةطضساوب اي˘ع˘ي˘ب˘ط ة˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسم˘لا

رضصانع ىلع يو˘ت˘ح˘ت ة˘يو˘ه˘ت˘لا
ةيوضضع داوم لكضش ىلع ةماه
. يعارزلا لاجملل ةديفم دج
نم عونلا اذه مادختضسا مهاضسيو
هايملا نيمثت يف ةيئاملا دراوملا
ةد˘م˘ضسألا ر˘ي˘فو˘تو ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ا˘ق˘فو ،ة˘ي˘تا˘ف˘ضسو˘ف˘لاو ة˘ي˘توزألا
نييعارز نيضسدنهم تاحورضشل
.ةيادرغ ةعماجب
ي˘ف عور˘ضشم˘لا اذ˘ه ح˘م˘ضسي˘˘ضسو
ة˘ي˘ئا˘م دراو˘م ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا
راتكه000.2 نم ديزأا يقضسل
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ضضارألا ن˘˘˘˘˘م
يحضصلا فرضصلا هايم مادختضساب
يتلا ريياعم˘ل˘ل ا˘ق˘فو ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا

ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم اهتددح
ة˘عارز˘لاو ة˘يذ˘غألا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
ادا˘ن˘ت˘ضسا ،ها˘ي˘م˘لا نأا˘˘ضشب (وا˘˘ف˘˘لا)
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م ي˘˘فو.ثدحتملل
يحضصلا فرضصلا هايم ةيفضصتب
ةربخ تبضستكا ،ةيادرغ ةيلو نإاف
يف اميضس اجذو˘م˘ن ا˘ه˘ن˘م تل˘ع˘ج
قوفي يلام غلبمب زاجنإلا لاجم

تاطح˘م ع˘برأل جد را˘ي˘ل˘م4.6
ةل˘م˘ع˘ت˘ضسم˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل

لك يف ةيوهتلا ةطضساوب ايعيبط
رتم006.4)فطعلا تايدلب نم
رتم000.41) نا˘ير˘بو (بع˘كم
رتم000.03)ةعينملاو ( بعكم
.(000.51) ةرارقلاو (بعكم
تآا˘ضشن˘م ةد˘ع م˘ي˘م˘˘ضصت ىر˘˘جو
عضساو قاطن ىلع ةيئيب و ةركتبم
فر˘ضصلا ها˘ي˘م ج˘لا˘ع˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب
نود ا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا

داوم لامعتضسا وأا تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م
˘ما˘˘ظ˘˘ن لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘ي˘˘ك
ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘ضسا ةدا˘عإاو ،بي˘ضسر˘ت˘لا
رفوتت ثي˘ح ،ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘ق˘ضسل˘ل

ليلاحت ربخم ىلع ةطحم لك
تار˘ضشؤو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م صسا˘˘ي˘˘ق˘˘ل
دعبو لبق هايملا ةدوجب ةقلعتملا
.ةجلاعملا

تاضسارد كانه نأا راونلب  فاضضأاو
ةيفضصت تاطحم زاجنإل ىرخأا
ربع ،ايعيبط ةلمع˘ت˘ضسم˘لا ها˘ي˘م˘لا

يضساح) ةيلولاب ق˘طا˘ن˘م صسم˘خ

ة˘نا˘ف˘لزو ةرو˘ضصن˘م˘لاو ل˘ح˘˘ف˘˘ل
ىلإا اريضشم ،( ةرونوبو بضسبضسو
.ابيرق قلطنتضس اهلاغضشأا نأا

هذ˘˘˘ه زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ن˘˘˘م ى˘˘˘خو˘˘˘ت˘˘˘يو
تايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تا˘ط˘ح˘م˘لا
را˘طإلا ن˘ي˘˘ضسح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘يلو˘˘لا
نييلح˘م˘لا نا˘كضسل˘ل ي˘ضشي˘ع˘م˘لا

معدو ةئيبلا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو
ةيعامتجإلاو ةيداضصتقإلا ةيمنتلا
.قطانملا هذهب
ةيمومعلا تاطلضسلا تنبت دقو
هايملا دراوم يف مكحتلل ةضسايضس
ديدع زاجنإا قيرط نع ةيفوجلا
لكايهو ة˘ي˘ئا˘م تا˘ناز˘خو را˘بآلا
ىلإا ةفاضضإلابو .هايم˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘ل
نع هايملا تاياف˘ن م˘ج˘ح ل˘ي˘ل˘ق˘ت

عا˘جر˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل ة˘˘كب˘˘ضش ق˘˘ير˘˘ط
تآاضشنملا هذه نإا˘ف ،ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لاو
ىدحإا نم دحلا يف اضضيأا مهاضست
ددهت يتلا ةيضسيئرلا تÓكضشملا
لامعتضسإلا يف ةلثمتملاو ةيلولا

يقضس اميضس هايملل ينÓقعلا ريغ
.ةيفيضصلا ةيعارزلا ليضصاحملا

ي˘ح˘ضصلا ل˘ف˘كت˘لا را˘طإا ي˘ف
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيلولا˘ب  ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
فار˘ضشإا تح˘تو ،ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا

نا˘كضسلاو ة˘ح˘ضصلا ة˘ير˘يد˘˘م
تط˘˘ح ،نا˘˘ضسم˘˘ل˘˘˘ت ة˘˘˘يلو˘˘˘ل
ةضصضصختملا ةيبطلا ةلفاقلا
ة˘˘ع˘˘با˘˘ضسلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘˘ط ي˘˘˘ف
ة˘ضسضسؤو˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيراوجلا ةحضصلل ةيمومعلا
ةي˘ع˘م˘ج ة˘م˘ها˘ضسم˘ب ود˘ب˘ضسب

ةيدلبب اهلاحر ةيريخلا ثيغ
ةضسردم˘ب ط˘ب˘ضضلا˘بو رو˘ق˘لا
ثيح ،دوليم يفيرضش ديهضشلا
صضيرم642 صصح˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ت

ىر˘ق ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م اوءا˘˘ج
ي˘ف رو˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب ر˘ضشاد˘˘مو
ةحاتملا تاضصضصختلا عيمج
ة˘ي˘˘م˘˘ك ع˘˘م˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإا

مت ةدئاف˘ل مد˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ىضضرملا ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت
.ودبضس ىفضشتضسمب نيميقملا
م˘ير˘كت م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،ةرا˘˘ضشإÓ˘˘ل
فر˘ضشم˘لا ي˘ح˘ضصلا م˘قا˘ط˘˘لا

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيدلبل ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
تق˘˘˘ل ةردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لارو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ندل ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘نا˘ضسح˘ت˘ضسإا

ىر˘˘ق˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا نا˘˘˘كضس
نأاو ا˘م˘ي˘ضسل ا˘ه˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تلازل ة˘يد˘ل˘ب˘لا
لاج˘م ي˘ف ةدد˘ع˘ت˘م صصئا˘ق˘ن
.ةحضصلا

نياعت ةيئ’ولا ةنجللا
ةيتكسسلا عيراسشملا

يسشمرلا ةرئادب
ةيناديملا تاجرخلل ةلضصاوم
ةري˘تو ة˘ب˘قار˘م ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا
ع˘يرا˘ضشم˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا لا˘˘غ˘˘ضشأا
تماق ،ةيلولا ربع ةينكضسلا
تاجر˘خ˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

يضشمرلا ةرئاد ى˘لإا ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ةينكضسلا عيراضشملا ةعباتمل
ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإلا د˘˘ي˘˘ق
ي˘ن˘ب ،لو˘ح˘ف˘لا) تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
.( يضشمرلاو صسوضسراو
د˘ع˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا نإا˘ف ةرا˘ضشإÓ˘˘ل
تضصلخ ةيناديملا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا
:ةيلاتلا جئاتنلا ىلإا
:صسو˘˘ضسراو ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
يمومع نكضس05 عورضشم
رو˘˘ط ي˘˘˘ف (LPL) يرا˘ج˘يإا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘تإلا
امأا ،اهفرعت يت˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
عور˘˘˘˘˘˘˘ضشم صصو˘˘˘˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘˘˘˘ب

023 ة˘˘˘ضشه˘˘˘لا تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كضسلا
مدقت ىدم ةنياعم مت نكضس
لإا يقب امو تانكضسلا زاجنإا
.ةيجراخلا ةئيهتلا مامتإا
نإا˘ف ي˘ضشمر˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ا˘˘مأا

نكضس005 ي˘˘˘عور˘˘˘˘ضشم
و (LPL) يراجيإا ي˘مو˘م˘ع
عيب˘لا ة˘غ˘ي˘ضصب ن˘كضس004
فو˘˘ضس (LDAA) راج˘يإلا˘ب
ءاهتنإلا دع˘ب ا˘ه˘م˘ي˘ل˘ضست م˘ت˘ي
.ةيجراخلا لاغضشألا نم
05 عور˘ضشم صصو˘ضصخ˘ب ا˘˘مأا
يرا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘كضس
(LPL) مت ،لو˘ح˘ف˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةر˘ي˘تو مد˘ق˘ت ىد˘م ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
مام˘تإا لإا ي˘ق˘ب ا˘مو لا˘غ˘ضشألا
ه˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لا
ةنياعملا هذه يتأات .تانكضسلا

مدق˘ت ىد˘م ة˘فر˘ع˘م ل˘جأا ن˘م
هذ˘ه ءا˘ه˘نإل لا˘غ˘ضشألا ةر˘ي˘˘تو
تح˘ت ا˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو تا˘˘ن˘˘كضسلا
هذه .اهب نيديفتضسملا فرضصت
ل˘ضصاو˘ت˘ت فو˘ضس ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
فوقولل ىرخأا رئاود صسمتل

ع˘يرا˘ضشم˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
تا˘يد˘ل˘بو ند˘م˘ب ة˘يو˘م˘ن˘˘ت˘˘لا
 .ةيلولا

صشاتيلتوب ع

صس.نيريسس

  طاوغأ’اب لظلا قطانم ةيمنت
ةدئافل ةيومنت عيراسشم

قاقبسس ةيدلبب ةدوبت ةقطنم
ةيومنت عيراسشم ةدع تسصسصخ

ةفنسصملا ةدوبت ةقطنم ةدئافل
قاقبسس ةيدلبب ةعقاولا لظ ةقطنم
،طاوغأ’ا ةي’وب ولفآا ةرئادب

. ةي’ولا يلوؤوسسم ىدل ملع امبسسح
03 ديوزت راطإ’ا اذه يف متيسسو

ةقطنملا هذهب ةنطاق ةلئاع
لح ةباثمب ةيسسمسش حاولأاب
ةنايسصلا نامسض عم «يلاجعتسسإا»
يفو ليجسست نيح ىلإا ، ةيرودلا
يعاطق عورسشم ةبيرق لاجآا
قفو ،ةيفيرلا ءابرهكلاب طبرلل
ةيلمع تجردأا امك.ردسصملا تاذ
قوفي لوطب يفير كلسسم ةئيهتل
قيرطلاب هطبرو رتم000.2
ةقطنملا تاذ طبري يذلا يلاحلا

نيب طبارلا ينطولا قيرطلاب
امم ،صضيبلاو طاوغأ’ا يتي’و
تانحاسشلا لوخدب حمسسيسس
ةيحÓفلا يسضارأ’ا ىلإا تارايسسلاو
نوسسرامي نيذلا ةقطنملا ناكسسل
امب ،مانغأ’ا يعرو ةحÓفلا اسساسسأا

مهتاجتنم قيوسست نمسضي
يلاو حسضوأا املثم ،ةيحÓفلا
لÓخ يعدارب رداقلا دبع ةي’ولا

. ةقطنملل دقفت ةرايز
هذه ناكسس ةدئافل اسضيأا لجسسو
نازخ عم رئب عورسشم ةقطنملا

صضوح ىلإا ةفاسضإا ،برسشلل هجوم
وهو ،مانغأ’ا ءاورإ’ صصسصخم ريبك
ايلام افÓغ هل دسصر يذلا عورسشملا

بسسح ، جد نويلم21 ةميقب
.هتاذ لوؤوسسملا

ك.لامك

ةيئانلا قطانملا ينطاومب يحسصلا لفكتلا راطإا يف
ناسسملتب ودبسس ةرئادقب روقلا ةيدلب ريواودو ىرقب اسضيرم642 شصحفت ةيبط ةلفاق

ةي’وب يحÓفلا يقسسلا صضارغأ’ ةافسصملا ةلمعتسسملا هايملا مادختسسا ةداعا عيجسشتل ةسسارد قÓطا ابيرق متيسس
.ةيئاملا دراوملا ةيريدم يلوؤوسسم ىدل ديفتسسا امبسسح ،ةيادرغ
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 ةسسسسؤوملا لخاد لاسصتلاو مÓعإلا ةيلخ ليعفت ةرورسض
ةنهارلا ةيحسصلا فورظلا يف ةيعماجلا ةرسسألا دارفأا نيب
لومار دلاخ روضسيفوربلا زsكر
يلع2 ةديل˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م
ةيمهأا ىلع ،نورفعلاب يضسينول
ف˘ي˘ث˘كتو لا˘˘ضصتلا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
نيب ةضسضسؤوملا لخاد لضصاوتلا

،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘ضسألا دار˘فأا ل˘˘ك
ةي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا ي˘ف ة˘ضصا˘خ
ةعباتمو لضصاوت جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا
ة˘˘ن˘˘ضسلا ءا˘˘ه˘˘نإا فد˘˘ه˘˘ب ر˘˘ب˘˘˘كأا
قفو0202‐9102 ةيعماج˘لا
.رطضسملا جمانربلا

ة˘ي˘ل˘خ بي˘ضصن˘ت صشما˘ه ى˘ل˘عو
،ةع˘ما˘ج˘ل˘ل لا˘ضصتلاو مÓ˘علا
يت˘لا لا˘ع˘ف˘لا رود˘لا ى˘ل˘ع هsو˘ن
ةرضسألا ةقفارمب ةيلخ˘لا ه˘ب˘ع˘ل˘ت
ىلع لوضصحلا ي˘ف ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
قيرط نع ةيمضسرلا ةمولعملا
،ةعماجلل ينورت˘كلإلا ع˘قو˘م˘لا
ةي˘كو˘ب˘ضسيا˘ف˘لا تا˘ح˘ف˘ضصلا وأا
ادكؤوم ،ةعماجلل ايمضسر ةعباتلا
ةيروضضحلا ةضساردلا ةدوع نأا
رطضسملا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘فو تم˘ت
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ة˘ن˘ضسلا ءا˘˘ه˘˘نإل ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
0202‐9102 ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

‐0202 ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘˘خد˘˘لاو
نأا ر˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ضشأاو ،1202
ايرو˘ضضح ة˘ضسارد˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا
˘مر˘ضصن˘م˘لا تب˘ضسلا ن˘م ءاد˘ت˘با

ةياقولا تاءار˘جإا مار˘ت˘حا˘ب نا˘ك
يف ءاوضس ،يعامتجلا دعابتلاو
ي˘ف وأا تا˘جرد˘˘م˘˘لاو ما˘˘ضسقألا
لجأا نم اذهو ،يعماجلا يحلا

ل˘كل ة˘˘م˘˘لا˘˘ضس ةدو˘˘ع نا˘˘م˘˘ضض
.ةعماجلا يف نيلعافلا

ح˘م˘ضسي ،ل˘ضصت˘م قا˘ي˘ضس ي˘˘فو
ةدو˘ع˘ل ر˘ط˘˘ضسم˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
ثي˘ح ،ل˘حار˘م ى˘ل˘ع ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
2 ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج تل˘ب˘ق˘ت˘ضسا

ة˘ن˘ضسلا ة˘ب˘ل˘ط ي˘ضسي˘نو˘ل ي˘ل˘ع
ة˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ضسلاو ى˘˘˘لوألا
ىلإا ربمتبضس91 نم صسناضسيل
ةعجارملا لجأا نم ربوتكأا10
ل˘˘ي˘˘ضصح˘˘ت وأا ،ة˘˘يرو˘˘˘ضضح˘˘˘لا
صسورد˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا

يف ةدوجوملا تار˘ضضا˘ح˘م˘لاو
ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘ضضرألا
،اهيلع لو˘ضصح˘لا ن˘م بلا˘ط˘لا

30 نم ةرتفلا تضصضصخ امك
تاناحتمل ر˘بو˘ت˘كأا80 ى˘˘˘لإا
ن˘˘˘يذ˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا
ةدو˘ع بق˘تر˘يو ،ن˘ي˘يو˘ت˘ضسم˘˘لا

صسناضسيل ةيناث˘لا ة˘ن˘ضسلا ة˘ب˘ل˘ط
ءادتبا رت˘ضسا˘م ى˘لوألا ة˘ن˘ضسلاو
ربوتكأا22 ىلإا ربوتكأا01 نم
،ةيروضضحلا ةعجار˘م˘لا فد˘ه˘ب
ةيداعلا ةرود˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ما ا˘مأا
نوكتضس ني˘يو˘ت˘ضسم˘لا ن˘يذ˘ه˘ل
امأا ،ربوت˘كأا92 ى˘لإا42 ن˘م
ةرودلا تاناح˘ت˘ما صصو˘ضصخ˘ب
ىلع نو˘كت˘ضس ،ة˘ي˘كارد˘ت˘ضسلا

،ربوتكأا13 نم ءادتبا نيتلحرم
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ىر˘˘ج˘˘ت ثي˘˘˘ح
ة˘ن˘ضسلا ة˘ب˘ل˘ط˘ل ة˘ي˘كارد˘ت˘ضسلا
ةثلاث˘لا ة˘ن˘ضسلا ة˘ب˘ل˘طو ى˘لوألا
5 ىلإا ربوتكأا13 نم صسناضسيل
تاناحت˘ملا د˘ق˘ع˘تو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن
ة˘ن˘ضسلا ة˘ب˘ل˘ط˘ل ة˘ي˘كارد˘ت˘ضسلا
ة˘˘ن˘˘ضسلاو صسنا˘˘ضسي˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
21و7 نيب ام رتضسام ىلوألا
نو˘˘كت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
‐81 نيب ام ةيئاهنلا تلوادملا

تاذ فا˘˘˘ضضأاو.ربمفون91
رطضسملا جمانربلا نأا ثدحتملا
تاركذم تاضشقانم صصوضصخب
2 ر˘ت˘ضسا˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل جر˘خ˘˘ت˘˘لا
ءاو˘ضس ن˘ي˘ت˘غ˘ي˘ضصلا˘ب ر˘˘م˘˘ت˘˘ضست

لم˘ع˘لا عا˘ضضخإا˘ب وأا ا˘يرو˘ضضح
ةضشقانملا ةنجل لبق نم مييقتلل
،ربمتبضس رهضش ةياهن ةياغ ىلإا

ةب˘ل˘ط˘ل حا˘م˘ضسلا ر˘م˘ت˘ضسي ا˘م˘ك
ة˘ضشقا˘ن˘م˘لا د˘ق˘ع˘ب هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
تاءارجإا مارتحا عم ةيروضضحلا
ذنم اذهو ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو د˘عا˘ب˘ت˘لا
توأا32 موي ةضساردلا فانئتضسا
ىلإا ةبلطلا ةفاك ايعاد ،طرافلا
ر˘ط˘ضسم˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا

تاعاقلا يف عيزوتلا لوادجو
.تاجردملاو

داعسس بوبق

رادجلا قوف زفقلل نورطسضي تابلاطلاو ةبلطلا
لباقملا قيرطلا ىلإا لوسصولل يتنمسسإ’ا

قيرطلا ىوتسسم ىلع نيلجارلل ربعم زاجنإاب ةبلاطملا
لجيجب تسسوسسات ةعماج لخدم مامأا34 ينطولا

بط˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط ي˘˘˘كت˘˘˘ضشي
تضسوضساتب يناثلا يعماجلا

ناكضسلا اذكو لجيج ةيلو
ةاذا˘ح˘م˘˘ب نو˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
،34 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ني˘ل˘جار˘ل˘ل ذ˘ف˘ن˘م با˘ي˘غ ن˘م
ربجي امم ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
زفقلا ىلع تابلاطلاو ةبلطلا
نم يتن˘م˘ضسإلا راد˘ج˘لا قو˘ف
ق˘ير˘ط˘لا ي˘لإا لو˘ضصو˘لا ل˘جأا
فقوم يف بوكرلل لباقملا
نأاو ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ،تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘˘لا
امو عيرضسو ينطو قيرطلا
ي˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘ط˘خ ن˘م ه˘ل˘كضشي

ناكضسلاو ةبلطلا ةايح ىلع
م˘˘˘˘غرو ،ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ضصب
ن˘˘م ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا ىوا˘˘كضشلا
نم ةي˘بÓ˘ط˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
نيلجارلل ربع˘م ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا
قيرطلا عطقب ةبلطلل حمضسي
نآلا دحل نكل ،ةنمآا ةفضصب

ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ل راد تلازل
ر˘مألا ذ˘خأا م˘ت˘ي م˘لو ا˘ه˘˘لا˘˘ح
ةبلط˘لا نأاو ة˘ضصا˘خ ة˘يد˘ج˘ب
ة˘ه˘ج˘لا˘ب نو˘ن˘ط˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
نوجرخي ةيلو˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘ضشلا

ي˘ل˘ف˘ضسلا با˘ب˘لا ن˘م م˘ه˘ل˘ك
نود˘˘ج˘˘ي ن˘˘يأا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
زفقلا رطخل ةضضرع مهضسفنأا
ي˘ت˘ن˘˘م˘˘ضسإلا راد˘˘ج˘˘لا قو˘˘ف
ثا˘نإÓ˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘ضصا˘خو
اجرح ندجي نيأا تابجحتملا

،هزا˘˘ي˘˘ت˘˘جإا ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘ضصو
نم انايحأا ةيرخضسلا طضسو
تار˘فا˘˘ضصو ةرا˘˘م˘˘لا صضع˘˘ب
مهربجي ام وهو ناجهتضسإلا
تا˘˘ئ˘˘م ي˘˘ضشم˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘حأا
عطق لجأا نم تارتموليكلا

ح˘ب˘ضصأا يذ˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا اذ˘˘ه
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح ار˘˘ط˘˘خ
.نينطاوملاو ةبلطلا
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 نطاوملل يسشيعŸا راطإ’ا نسسحتل نكسسلا فلÃ مامته’ا لجأا نم

 دوه÷ا ةفعاسضم ¤إا رئاودلا ءاسسؤور وعدي شسادرموب ةيلو ›او
يذلا نكسسلا فلمب مامته’ا لجا نم لذبت ةريبك دوهج كانه نأا ،«نتايحي ىيحي» صسادرموب ةي’و يلاو دكأا

.تاهيلاسشلا ينطاق ناكسسإا ةداعإا نم اءدب ،رئاودلا ءاسسؤور نم ةسصاخ ةعباتمو ةيانع بلطتي

جماربلا ةيعضضو ،يلاولا زربأاو
عاطق معدت ثيحب ةيناكضسلا
ليجضستب9102 لÓخ نكضسلا

معدلا راطإا يف  ةدحو007
نكضسلا جمانرب غلبيل يفيرلا

ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كضس  ةد˘˘˘حو969.59
13 ةياغ ىلإا غيضصلا فلتخمب
تلثم˘ت د˘قو9102 رب˘م˘ضسيد
،ةيناكضسلا جمارب فلتخم يف
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ن˘كضسلا ا˘ه˘˘ن˘˘م
ا˘˘ه˘˘ب غ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘يلا

تا˘˘ن˘˘كضسلا دد˘˘˘ع06113
9102 ة˘ن˘ضس  لÓ˘خ ةز˘ج˘ن˘م˘لا
ةدحو4778 كا˘ن˘ه ن˘ي˘ح ي˘ف
،زا˘ج˘نلا رو˘˘ط ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘كضس
تا˘˘˘ن˘˘˘كضسلا ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ضص ي˘˘˘فو
تغلب ةيمهاضستلا ةي˘عا˘م˘ت˘جلا
6637 ة˘ي˘نا˘كضسلا ةر˘ي˘˘ظ˘˘ح˘˘لا

ع˘يرا˘ضشم˘لا ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘تو
ا˘مأا ،ةد˘حو3155  ةز˘ج˘ن˘م˘لا
دقف معدملا يوقرتلا نكضسلا
زجنأا ةيناكضس ةدحو0114 غلب
ج˘ما˘نر˘ب ي˘فو4601 ا˘ه˘ن˘˘م
دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘˘كضسلا
9102 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضسل تاد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا

33891 اه˘ن˘م ز˘ج˘نأا22942
ن˘كضسلا ة˘غ˘ي˘˘ضص ي˘˘فو ةد˘˘حو
ليجضست مت يمومعلا يوقرتلا

مت دقو ،ةينكضس ةدحو3311

ىلع  ةدحو962 اهنم زاجنا
463 زا˘˘ج˘˘نإل ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘ت نأا

رو˘˘ط ي˘˘ف ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘˘لا ةد˘˘˘حو
ن˘كضسلا صصو˘ضصخ˘ب زا˘˘ج˘˘نإلا
دد˘ع غ˘˘ل˘˘ب را˘˘ج˘˘يإلا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كضسلا تاد˘˘˘حو˘˘˘لا

0055 اهب زجنأا هدحو51851
ةينكضس ةدحو0084و ةدحو
ا˘ي˘لا˘م˘جإاو .زا˘ج˘نلا رو˘ط ي˘˘ف
ةيناكضسلا تاد˘حو˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب

96959 ةيلولا ىوتضسم ىلع
93336 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ز˘˘ج˘˘نأا ةد˘˘حو
33022 تيقب نيح يف ةدحو
زاجنلا ديق يف ةيناكضس ةدحو
يف ةق˘ل˘ط˘ن˘م ر˘ي˘غ79501و
ع˘قو˘ت˘يو .غ˘ي˘˘ضصلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ن˘م دد˘˘ع مÓ˘˘ت˘˘ضساو قÓ˘˘ط˘˘نا
0202 ةنضس لÓخ عيراضشملا
ةي˘نا˘كضسلا غ˘ي˘ضصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
مÓت˘ضسا بق˘تر˘م˘لا ن˘م ثي˘ح˘ب

ةنضسلا هذه لÓخ ةدحو8119
زاجنا يف  قÓطنا عقوت عم
ةيناكضس ةدحو3168 يلاوح
ن˘كضسلا ي˘ف ي˘ه ة˘ب˘ضسن ر˘ب˘˘كأا
8102 ةنضسل معدملا يوقرتلا
ةدحو0801 ا˘˘هدد˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب
،ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ا˘˘˘˘ضضيأاو
ةدحو9531 يلاوح  قلطنتضس
نم ديدعلا ربع يفيرلا ءانبلل
.صسادرموب ةيلو تايدلب

 نيمأاةريسصن

ةيدلب لامع مظن اميف
ةيجاجتحا ةفقو ةجوت

 ةي’ولا رقم مامأا
يبطلا هبسش لامع

شساقوأا ةيدلبل
عربتلل ةلمح نومظني

 ةنيدمب مدلاب
ةياجبب يسشيت

ةيدلبل يبطلا هبسش لامع مدقأا
ىلع ةياجب ةي’وب صساقوأا

مدلاب عربتلل ةلمح ميظنت
ةيحسصلا تاسسسسؤوملا ةدئافل
ليجسست دعب اذهو ،ةي’ولاب
ربع مدلا تايمك يف داح صصقن

ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوملا ديدع
وعدت ددسصلا اذه يفو ،ةي’ولاب
«ماهسس»  ةلمحلا هذه ىلع ةمئاقلا

عربتلل ةميحرلا بولقلا يوذ
،ىسضرملا ذاقنإا فدهب مدلاب
نأا نكمي مد ةرطق نأا ةربتعم
ثعبتو ىسضرملل ةايحلا ديعت
.ةاناعملا نع اديعب لمأ’ا مهيف
لامع مظن ،رياغم قايسس يفو
ةيجاجتحا ةفقو ةجوت ةيدلب
كلذو ةياجب ةي’و رقم مامأا
مهتاقحتسسم ديدسستب ةبلاطملل
ةقلعتملاو ةرخأاتملا ةيلاملا

ةحنمو ةيرهسشلا مهبتاورب
يلاو لبقتسسا دقو ،ةيدودرملا

صسيئر روسضحب هبتكم يف ةياجب
،نيجتحملا نع نيلثمم ةرئادلا

يسضقت تامهافت ىلإا اولسصوتو
ةيدلب لامع تاقحتسسم ةيوسستب
ىلعو ،لجاعلا بيرقلا يف ةجوت
هدكأا ام بسسح لامعلا ررق هرثإا

نع Óثمم   يسسيسسح لامج
ةيلحملا ةفاحسصلل لامعلا

ىلإا ةدوعلاو مهطاسشن فانئتسساب
ةيداع ةروسصب مهلمع بسصانم
 .مويلا نم ةيادب

ت . ك

اطع نازيلغ ةيلولا يلاو دكأا
ةرور˘ضض ى˘ل˘ع ،ي˘تلو˘م ه˘ل˘لا
ةيجراخلا ةئيهتلا لامعأا مامتإا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تا˘ن˘كضسلا ط˘برو
اهعيزو˘ت ل˘جا ن˘م تا˘كب˘ضشلا

اذه ءاج دقو ،اهيقحتضسم ىلع
هتداق يتلا ةرايزلا صشماه ىلع
يداو ةر˘ئاد˘ل عو˘ب˘ضسألا ر˘خاوأا
ةيدلبب نياعو دقفت نيأا ويهرا

زاجنا ةضشرو ةرئادلا ةمضصاع
ةد˘˘˘حو فلآا30 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
يتلاو ىراضشلا يحب ةينكضس
ة˘ضصح ا˘ه˘ن˘م ع˘يزو˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي
لÓخ002و003 ،005
ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘يألا

ى˘ل˘ع ع˘ل˘˘طا ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو
ة˘ضصا˘خ ة˘ل˘ج˘ضسم˘لا صصئا˘ق˘ن˘لا
ءارضضخلا تاحاضسملاو ةئيهتلا

ن˘˘م تا˘˘كب˘˘ضشلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
،ي˘˘ح˘˘ضصلا فر˘˘ضصلا تاو˘˘ن˘˘ق
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ،زا˘˘غ˘˘لا ،ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
تلا˘˘˘˘˘˘˘˘ضصتإلاو بور˘˘˘˘˘˘˘˘ضشلا

ةرفوتملا تامولعملا بضسحبو
058 نم رثكا عيزوت متيضس هنا

ط˘م˘ن˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘كضس ةد˘˘حو
ةيدل˘ب˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا يرا˘ج˘يلا

ي˘ح˘ب ة˘ن˘ئا˘كلاو و˘ي˘هرا يداو
د˘ع˘ب ةر˘ضشا˘ب˘م اذ˘˘هو ىرا˘˘ضشلا
فلتخمب طبرلا لاغضشا ءاهنا
،ةيجراخلا ةئيهتلاو تاكبضشلا

د˘ق˘ف˘ت م˘ت ي˘˘ح˘˘لا صسف˘˘ن ي˘˘فو
ةددعتم ةدايع زاجنا عورضشم
عور˘ضشم˘˘لا و˘˘هو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
لا˘غ˘ضشألا ه˘ب تق˘ل˘˘ط˘˘نا يذ˘˘لا
هل دضصرو0202 ربوتكأا رهضش

رايلم91ب ردق يلام فÓغ
ى˘لإا ع˘م˘ت˘˘ضسا ا˘˘م˘˘ك م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ضس
ي˘˘ح ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م تلا˘˘˘غ˘˘˘ضشنا
صصقن يف ةلث˘م˘ت˘م˘لا ىرا˘ضشلا
،بور˘˘ضشلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا
مت د˘ق˘ف م˘ل˘ع˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘لا ،ن˘مألا
زا˘ج˘نل ة˘ضسارد ي˘˘ف عور˘˘ضشلا

ي˘لاو ير˘ضضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ر˘ق˘م
ة˘ضصخر ح˘ن˘م˘ب مز˘ت˘لا ة˘يلو˘لا
ير˘ضضح˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل لÓ˘غ˘ت˘ضسا
يح)كلذ بل˘ط˘ب مد˘ق˘ت˘ي ن˘م˘ل
.( ويهرأا يداو ةيدلبب ةراضشلا
ةيلولا يلاو لقنت كلذ دعب
د˘ق˘ف˘ت˘ل فÓ˘ح˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘لإا
نكضسم09 ينكضسلا عمجملا
نيديفتضسملا مئاو˘ق ةر˘ه˘ضشم˘لا

يطار˘ضش ي˘ح˘ب ،ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ن˘م
صصئاقنلا كرادت˘ل ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
تاكبضشلا فلتخمب ةدوجوملا
يف نيديفتضسملا ناكضسإا دضصق

ىلع حلأا انهو ةنضسح فورظ
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا ما˘˘˘م˘˘˘تإا ةرور˘˘˘ضض
ع˘م˘ج˘م˘لا ط˘برو ة˘ب˘جرا˘˘خ˘˘لا
تاكب˘ضشلا ع˘ي˘م˘ج˘ب ي˘ن˘كضسلا

نيديف˘ت˘ضسم˘ل˘ل ى˘ن˘ضست˘ي ى˘ت˘ح
صسفن يفو مهتانكضس مÓتضسا
ة˘يلو˘لا ي˘لاو ع˘ل˘طا ،قا˘ي˘ضسلا

ةدا˘ي˘ع زا˘ج˘نا عور˘ضشم ى˘˘ل˘˘ع
فÓح˘ل˘ب تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
لا˘غ˘ضشألا ه˘ب تف˘قو˘˘ت يذ˘˘لاو
ةرفو مدع ببضسب ماعلا ةبارقل
تكل˘ه˘ت˘ضسا ا˘مد˘ع˘ب ة˘لو˘ي˘ضسلا
ميتنضس راي˘ل˘م22 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ر˘ه˘ضشألا لا˘غ˘ضشألا ف˘نأا˘ت˘ضست˘ل
اطع يلاولا حنم دقو ةيضضاملا

ة˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘تلو˘˘م ه˘˘ل˘˘لا
80 ةلهم زا˘ج˘نإلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
اهميلضستل رثكألا ى˘ل˘ع ر˘ه˘ضشأا

ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘ضسلا ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘هو
ة˘يد˘ل˘ب ي˘ن˘طاو˘م تلا˘˘غ˘˘ضشنا
قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ضصا˘خ فÓ˘ح˘ل
بع˘ل˘م˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ،ن˘˘كضسلا˘˘ب
ة˘قا˘ط˘ب داد˘عإا˘ب بل˘ط يد˘ل˘ب˘لا
ثيح يضسردملا لقنلا ،ةينقت
مل يت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأا
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح ن˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘ضست
ريفوتب دعو ا˘ن˘هو ي˘ضسرد˘م˘لا

،ي˘ضسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح
ةرا˘˘˘˘نإلا ماد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘نا ل˘˘˘˘˘كضشم
ىل˘ع ءا˘ي˘حأا ةد˘ع˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ءان˘ب˘لاو صسيدا˘ب ن˘ب ي˘ح رار˘غ
ي˘˘˘طار˘˘˘ضش ي˘˘˘حو ز˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘˘لا

،ي˘ضسنا˘يد ي˘حو ردا˘˘ق˘˘لاد˘˘ب˘˘ع
ة˘غر˘ف˘م˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا
ةنحاضش ءانتقا متيضس ةيمومعلا
اهيمرل ةيلزنملا تايافنلا عفرل
ةعمج˘لا يداو˘ب مدر˘لا ز˘كر˘م˘ب
ةندامحلا ةرئادل ايرادإا ةعباتلا

ة˘غر˘ف˘م˘لا قÓ˘غإا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو
ةفطاطخ˘لا راود˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ارخؤوم راودلا ناكضس لبق نم
تارارج اوعنمو اوجتحا نيذلا

وحن رورملا ةيدلبلا تانحاضشو
ةدجاوتملا ةيمومعلا ةغرفملا
راثآلا ىلع اجا˘ج˘ت˘حا راود˘لا˘ب
ءارج مهب تقحل يتلا ةيبلضسلا

ق˘ل˘ع˘ت ءاو˘ضس ي˘مر˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
را˘˘ضشت˘˘ناو ح˘˘ئاور˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مألا
.اهريغو ناديدلاو ناذرجلا

بويأا.صس

تاكبسشلا فلتخÃ تانكسسلا طبرو ةيجراÿا ةئيهتلا لاغسشأا ما“إا ةرورسض ىلع دكأا
ويهرا يداوو فÓ◊ يتيدلبب عيراسشم ةدع دنع فقي نازيلغ ›او
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0225106102 PENA 0202ربمتبشس72مÓشسلا

راهصشإا
ةركشسب ةيلو
للروأا ةرئاد
يليلما ةيدلب

813480552704890 :يليلما ةيدلبل يئابجلا مقرلا
يف خرؤؤملا742–51 مقر يشسائرلا مؤشسرملا نم56 :ةداملل اقبط
تاشضيؤفتو ةيمؤمعلا تاقفشصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا61/90/5102
ماعلا قفرملا

ي˘ل˘ي˘ل˘ما ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر د˘˘ي˘˘شسلا ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي
10/0202 مقر حؤت˘ف˘م˘لا ي˘ن˘طؤ˘لا سضور˘ع˘لا بل˘ط ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا

:يلاتلاب ةقلعتملا41/50/0202 خيراتب

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

1745106102 PENA 0202ربمتبشس72مÓشسلا

راردأا ةيلو
ليغؤنف ةرئاد
طيطنمت ةيدلب
232610941105890 :يئابجلا فيرعتلا مقر

ىودــــج مدـــع نÓـــعإا
742/51 :م˘قر ي˘شسا˘ئر˘لا مؤ˘شسر˘م˘لا ن˘م28و04 ةداملا ماك˘حأل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا5102/90/61 ي˘˘˘ف خرؤؤ˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةيدلبل يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر نلعي .ماعلا قفرملا تاشضيؤفتو
عم حؤتفملا سضورعلا بلط يف نيكراششملا نيدهاعتملا ةفاك طيطنمت
«مÓشسلا » ةينطؤلا دئارجلاب رداشصلا30/0202 مقر ايند تاردق طارتششا

ةكبشش طبر : ـب قلعتملا52/60/0202 خيراتب «éiréglA’d ohcE’L»و
مدع .ةيدلبلل ريخألا بشصملا ةانق عم ميدقلا رشصقلل يحشصلا فرشصلا

 .طورششلا رتفدل سضرع يا ةقباطم مدعل ارظن ريخألا اذه ىودج

:ةظحÓم
يف خرؤؤملا742–51 مقر يشسائرلا مؤشسرملا نــم28 ةداـملل اـقبط
ميظنت نمشضتملا5102–90–61 ل قفاؤملا6341 ماع ةجحلا يذ
يف نيبغارلا ناكمإاب ،ماعلا قفرملا تاشضيؤفتو ةيمؤمعلا تاقفشصلا
بتكمب لاشصتلا مهشضورع مييقتل ةلشصفملا جئاتنلا ىلع عÓطلا
لوألا مؤيلا نم ءادتبا مايأا30 ةثÓث هاشصقأا لجا يف تاقفشصلا
تقؤؤملا حنملا نÓعا رششنل
ايباتك انعط اؤمدقي نأا رايتخلا اذه ىلع جتحي دهعتم لكل نكميو
لجأا يف يليلما ةيدلبل سضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل ماما
.نÓعإلا اذهل رششن مؤي لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا01 هاشصقأا

ةيلمعلا مشسإا

ةعباتمو ةشسارد
ربعم زاجناو
يداؤل ،يئام

يدجلا
زاجنإلا :ةشصح –

دهعتملا

تاشساردلا تاكرشش
ةينفلا لامعألا زاجنإاو

–ةنتاب– قرششلل
TSE-ORES
دمحم ةنيمح -

 – ماع ريدم سسيئر

يئابجلا مقرلا

285602220508990

(جد) غلبملا

جد00.303.975.08

لاجآلا

رهششأا01

طيقنتلا

ن38

تاظحÓملا

لهؤؤم



ابوروأا لاطبأا يرود ملح
ويسستل نم يوارعسشلا برقي
ولليد يرييروك’’ ةفيحضص تفضشك
يوارعضش نافيت˘ضس نأا˘ب ’’ترو˘ب˘ضس
ق˘با˘ضسلا ي˘لا˘ط˘يإلا ا˘مور م˘جا˘˘ه˘˘م
او˘ه˘ن˘ي˘ضش يا˘ه˘غ˘ن˘ضش يدا˘ن بعلو
ةدوعلا يف بغري يلاحلا ينيضصلا
ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م و˘˘ي˘˘ضشت˘˘لا˘˘كل˘˘˘ل
.ةيبوروألا ءاوجأÓل
دق يوارعضشلا نأاب ريراقتلا تراضشأاو
ع˘م و˘ل˘ي˘مرو˘ف ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ىر˘˘جأا

هد˘ي˘ع˘ي˘ضس يذ˘لا و˘ي˘ضستل ي˘˘لوؤو˘˘ضسم
اًضضيأا ثدحتو ةيلاط˘يإلا ة˘م˘ضصا˘ع˘ل˘ل
.صسوتنفوي عم
ة˘كرا˘ضشم˘لا ي˘ف يوار˘ع˘ضشلا بغر˘يو
ةدوعلا ديريو ابوروأا لاطبأا يرودب
ة˘لو˘ط˘ب تبر˘ت˘قا ثي˘ح و˘ي˘ضشت˘لا˘˘كل˘˘ل
هحنمو اهتياهن نم ينيضصلا يرودلا
ىتح لقألا ىلع ةدوعلاب نذإلا هيدان
م˘ضض ي˘ف و˘ي˘˘ضستل بغر˘˘يو.رياربف
عم اًناجم ةراعإلا ليبضس ىلع بعÓلا
4 يلامجإاب ه˘ب˘تار ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ماز˘ت˘للا

.رهضشأا4 ةدمل وروي نييÓم

..يداملا لباقملا ببسسب
ىلإا زينيترام ةدوع

ةدقعم ينابسسإلا يرودلا
لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا تا˘˘˘ب

،زينيترام يفاخ
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف بعل
خي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
ى˘لإا ،ي˘نا˘م˘˘لألا

هقيرف فو˘ف˘ضص
كيتلتأا ق˘با˘ضسلا
اًر˘˘مأا ،وا˘˘ب˘˘ل˘˘ي˘˘ب
ي˘˘˘ف اًد˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘م
،ةيلاحلا ةرت˘ف˘لا
ن˘م ةر˘ت˘ف د˘˘ع˘˘ب
.تاضضوافملا
تامدخ ىلع لضصح خينويم نرياب

كيتلتأا فوفضص نم زينيترام يفاخ
عفد لباقم2102 فيضص يف وابليب
6 رور˘م د˘ع˘بو ،ورو˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م04
ةدو˘ع˘لا ي˘ف بعÓ˘لا بغر˘ي ،م˘ضساو˘م
ةفيحضص بضسحبو.صسيمام ناضس ىلإا
تاضضوافم نإاف ،ةي˘نا˘ب˘ضسإلا «ا˘كرا˘م»
خينويم نرياب عم وابليب كيتلتأا يدان
زينيترام يفاخ ةدوع نأاضشب تدقعت
.ينابضسإلا يرودلا ىلإا

ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ن˘ي˘ب تا˘ضضوا˘ف˘˘م د˘˘ع˘˘بو
ةريخألا ةرتفلا لÓخ وابليب كيتلتاو
ىلإا ىرخأا ةرم بعÓلا ةدوع لجأا نم
اًد˘ق˘ع˘م ر˘مألا ح˘ب˘ضصأا ،صسي˘ما˘م نا˘ضس
.يلاملا بناجلا ببضسب
ةداع˘ت˘ضسا ي˘نا˘ب˘ضسإلا يدا˘ن˘لا بغر˘يو
ةقفضص يف ،يدام لباقم نود هبعل
بعÓلا حنمل ططخي امك ،رح لاقتنا

.صضفخنم يونضس بترم
امدعب لاقتنلا قيعت ةيلاملا طورضشلا

ةدو˘ع˘ل˘ل ا˘ًضسم˘ح˘ت˘م بعÓ˘˘لا تل˘˘ع˘˘ج
لطب هنأاو ةضصاخ ،ينابضسإلا يرودلل
صسأاكب زوفلا يف نرياب عم ةياورلا
فده هليجضست دعب يبوروألا ربوضسلا
ع˘ئا˘ضضلا ن˘م لد˘ب تقو˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا
.ةيليبضشإا مامأا

تركذف ،خينويم نرياب بناج نمو
كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ف˘˘قو˘˘م نأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
لباقم نود بعÓلا ىلع لوضصحلاب
ىو˘ت˘ضسم˘لا بب˘˘ضسب م˘˘هأا˘˘جا˘˘ف ،يدا˘˘م
.طضسولا بعل همدقي يذلا زيمملا

،خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب و˘˘لو˘˘ئ˘˘ضسم ر˘˘ب˘˘خأاو
ةديدج صضورع نع ثحبلاب ،زينيترام
نم لقأا لبقو ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ
قو˘˘ضس ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘ضسأا
.ةيفيضصلا تلاقتنلا
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يتاف وسسنأا ليحرل ةنولسشرب هسضفر يذلا يفارخلا شضرعلا ليسصافت
ةنول˘ضشر˘ب يدا˘ن و˘لو˘ئ˘ضسم صضفر
يلختلل اًريبك ا˘ًضضر˘ع ي˘نا˘ب˘ضسإلا

،يتاف وضسنأا ،دعاضصلا همجن نع
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ضصلا تÓ˘˘ق˘˘ت˘˘˘نلا لÓ˘˘˘خ
لثمي بعÓلا نأا دكؤويل ،ةيراجلا

.يدانلا لبقتضسم
ي˘تا˘ف د˘ي˘ق رر˘ق ة˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘ب نا˘˘كو
فوفضص نمضض اًماع81 ـلا بحاضص
هدقع رييغت يلاتلابو ،لوألا قيرفلا
طر˘ضشلا ة˘م˘ي˘ق ل˘˘ضصوو ا˘˘ًي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت
،وروي نوي˘ل˘م004 ى˘لإا ي˘ئاز˘ج˘لا

يف22 مقر صصيمق يدتري نأا ىلع
.ديدجلا مضسوملا

نإا˘ف «ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘˘ضص بضسح˘˘بو
اًضضرع اوضضفر ةنولضشرب يلوئضسم
يخروخ ،يتاف لامعأا ليكو همدق
ةبهوملا ليحرل يدانلا ىلإا ،زيدنيم
،وروي نويلم051 لباقم ةباضشلا

ىلإا ةفاضضإلا˘ب تبا˘ث نو˘ي˘ل˘م521
.تاريغتم ىرخأا نويلم52
مت صضرعلا نأا ةفيحضصلا تركذو
فرعي نأا نود ،ةيادبلا نم هضضفر
نع ىرخأا لي˘ضصا˘ف˘ت يأا ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب
.زيدنيم لبق نم مدقملا صضرعلا

هنأا فحضصلا تدكأا ،ارتلجنإا نمو
بناج نم ريبك مامتها كانه ناك

لو˘ضصح˘ل˘ل د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘ضسضشنا˘˘م
نيطايضشلا مدقي دقو ،يتاف ىلع
ن˘م لاو˘مألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘م˘ح˘لا
فلخ عجارت نأا دعب همضض لجأا

يتيضس رتضسضشنام لثم ه˘ي˘ضسفا˘ن˘م
.يضسليضشتو لوبرفيلو
صضفري يتلا ةيناثلا ةرملا كلت دعتو
لجأا نم ةريثك اًلاومأا ةنولضشرب اهيف

اًضضرع ىقلتو قبضسف ،يتاف ليحر
،هضضفرو وروي نويلم001 ةميقب
بعل ا˘˘نار˘˘غوÓ˘˘ب˘˘لا هر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ذإا
.هلوح هعورضشم ينبيو ،لبقتضسملا

ر .ق ^

نترام قبا˘ضسلا لا˘ن˘ضسرأا ع˘فاد˘م د˘كأا
أاطخأا دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘ضسضشنا˘م نأا ،نو˘ي˘ك
غنيلوم˘ضس صسير˘ك ه˘ع˘فاد˘م ع˘ي˘ب ي˘ف
ىر˘خأا ة˘ضصر˘ف ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ي نأا بج˘˘يو
،لوألا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ضسف˘˘ن تا˘˘ب˘˘ثإل
ىلع لوضصحلا دتيانوي لواحي ثيح
لجأا نم لاملا نم نكمم ردق ربكأا
ةحجانلا هتراعإا ةرتف دعب غنيلومضس
.يضضاملا مضسوملا امور يف
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا نأا ح˘ضضاو˘لا ن˘م
ط˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف صسي˘˘ل يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا
ةي˘لا˘ح˘لا ر˘يا˘ضشلو˘ضس را˘نو˘غ ي˘لوأا

تحت قيرف عم بردتي ناك هنأل
.اًرخؤوم اًماع32
غني˘لو˘م˘ضس نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي نو˘ي˘ك ن˘كل
عا˘فد ي˘ف ل˘ضضفأا اًرا˘ي˘خ نو˘˘كي˘˘ضس
،فو˘لد˘ن˘ي˘ل رو˘ت˘كي˘ف ن˘م د˘ت˘يا˘نو˘ي
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ي˘خألا ى˘ق˘ل˘ت ا˘مد˘ع˘ب
‐3 ةراضسخلا يف هئادأل تاداقتنلا

لوأا يف صسلاب لاتضسيرك مامأا1
يرود˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م
.مضسوملا اذه زاتمملا
نكي مل يديوضسلا نإا نويك لوقي
حجن يذلا ردقلاب امور يف حجنيل
رعضشأا’’ :قلع ثي˘ح غ˘ن˘ي˘لو˘م˘ضس ه˘ي˘ف
غنيلومضس صسيرك حنم بجي هنأا طقف

فولدنيل ىل˘ع ةر˘ظ˘ن ي˘ق˘لأا ،ة˘ضصر˘ف
بعل ا˘م˘بر غ˘ن˘ي˘لو˘م˘ضس نأا ر˘ع˘˘ضشأاو
رارق ذاختا مت هنأا ودبي نكلو ،لضضفأا
.’’لعفلاب هترداغمب
نأا ن˘˘م اًد˘˘كأا˘˘ت˘˘م تضسل’’ :فا˘˘ضضأا
ىلإا باهذلا هناكمإاب ناك فولدنيل
ماق يتلا ةقيرطلاب ءادألاو امور
Óك ىلإا انرظن اذإا ،غنيلومضس اهب

صصقن كانهف ،ام˘هد˘حو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ي˘ف ة˘كر˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
ع˘ضضو ح˘ضضو˘˘ي ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا
كنأا مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ج˘˘ن˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ضس
.’’ةعلضس درجم بعÓك
نولواحي يلاحلا تقولا يف’’ :عبات

عم د˘قا˘ع˘ت˘لا نو˘لوا˘ح˘ي ثي˘ح ،هدر˘ط
هنإا ، دنومترود نم وضشناضس نوداج

بعÓب هلاد˘ب˘ت˘ضسا م˘ت˘ي بعل در˘ج˘م
،تلاقتنلا ةرتف يهتنت امدنعو رخا
ى˘لإا دو˘ع˘˘ي نأا بج˘˘ي حا˘˘ت˘˘م نا˘˘ك اذإا
.’’بردملا ريكفت
يلاحلا تقولا يف نكل’’ :لضصاوو
ى˘لإا ،ف˘ضسؤو˘م ر˘مأا و˘˘هو بع˘˘ل˘˘ي ن˘˘ل

م˘ه˘نأا ود˘ب˘ي يذ˘لا ز˘نو˘ج ل˘ي˘ف بنا˘ج
.’’ءلؤوه دحأا غنيلومضس ،هنع اولخت
برد˘م ل˘˘ئ˘˘ُضس ،كلذ نو˘˘ضضغ ي˘˘ف
ريا˘ضشلو˘ضس را˘نو˘ج ي˘لوأا د˘ت˘يا˘نو˘ي

ةديدجلا تادقاعتلا تاناكمإا نع
ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضصلا هر˘˘م˘˘تؤو˘˘م ي˘˘˘ف
.ةعمجلا موي ةارابملا
هز˘ي˘كر˘ت نإا لا˘ق ي˘˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا ن˘˘كل
ى˘لإا ه˘˘ت˘˘ل˘˘حر ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ضشب بضصن˘˘ي
تارم تلق ام˘ك’’ :ق˘ل˘ع˘م ،نو˘ت˘يار˘ب

،نيبعÓلا نم اًدج قثاو انأا ، ةديدع
،اًيجراخو اًيلخاد ،ام ءيضش ثدح اذإا
.’’مكربخنضس
كنكمي ل ،مدقلا ةرك يف’’ :راضشأاو
يل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ن˘كل ،ر˘ي˘ث˘كلا ع˘قو˘ت
،نضسحتلا ىل˘ع ط˘ق˘ف ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘ن
ةارابملا ىلع طقف بضصني يزيكرت
ةقيرط يأاب ريكفتلا يننكمي لو
يف طاقن ثÓث ىلإا جاتحن ،ىرخأا

.’’ةارابملا هذه

هبعل عيب نم دتيانوي رتسسسشنام رذحي لانسسرأا ةروطسسأا

مجنو مجاهم صشتيفوي اكول صشيعي
نم ةدحاو ينابضسإلا ديردم لاير
ه˘˘تر˘˘ي˘˘ضسم ي˘˘ف تار˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا أاو˘˘˘ضسأا
ةفاح ىلع دجاوتي ثيح ،ةيوركلا
يذلا يكلملا يدانلا يف ةيواهلا
ةرتف لÓخ بعاsلل جرخم نع ثحبي
.ةيلاحلا ةيفيضصلا تلاقتنلا

لوقت ةينا˘ب˘ضسإلا ’’صسآا’’ ة˘ف˘ي˘ح˘ضص
عم ةلكضشم كلتمي ديردم لاير نإا

بحاضص يبرضصلا يلودلا همجاهم
همامضضنا نم ماع دعب اًماع22ـلا
ن˘م ا˘ًمدا˘ق ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘كضشت ى˘˘لإا
ينا˘م˘لألا ترو˘ف˘كنار˘ف تخار˘ت˘ن˘يإا

يتلا72ـلا فاد˘هألا˘˘ب ا˘˘ًمو˘˘عد˘˘م
،91‐8102 م˘ضسو˘م ي˘ف ا˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘ضس
نيفده لجضس يغنيريملا عم هنكل

يف اهبع˘ل ة˘ق˘ي˘قد608 ي˘ف ط˘ق˘˘ف
.لوألا همضسوم
ة˘يد˘يرد˘م˘لا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا تر˘˘كذو
تضسي˘ل فاد˘هألا ة˘ل˘ق نأا ةر˘ي˘ه˘˘ضشلا
لخد لب ،صشت˘ي˘فو˘ي ة˘ل˘كضشم ط˘ق˘ف
مضسوملا لاوط ةيفاضضإا لكاضشم يف
نيز يضسنرفلا هبردم ةقث هتدقفأا
ءوضضلا يطعُأا يذلاو ،ناديز نيدلا
،صضيبألا قيرفلا صسيضسأاتل رضضخألا

اًنومضضم اًليدب صشتيفوي ىري لو
.ةميزنبل
71 ي˘ف ’’صسآا’’ تن˘ل˘عأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
نأا يرا˘˘ج˘˘لا لو˘˘ل˘˘يأا/ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘ضس
مدقت˘ي لارو˘يا˘م ا˘خرو˘ب ي˘نا˘ب˘ضسإلا

ناديز تارايخ يف صشتيفوي ىلع
ا˘ياو˘ن تر˘˘ه˘˘ظ ثي˘˘ح ،مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا˘˘ب

نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ح˘˘ضضاو برد˘˘م˘˘لا
يف فده ليجضستل ةجاحب قيرفلا

اتيونأا يف داديضسوضس لاير ةهجاوم
يرود˘˘لا ن˘˘م ى˘˘لوألا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
باضشلا يئانثلا كرضش˘ُي˘ل ي˘نا˘ب˘ضسإلا
باضسح ىلع ’’صسا˘ب˘يرأاو ن˘فرا˘م’’
يف بغري مل هنأا ةجحب صشتيفوي
يف نكل ،يططخلا لكضشلا رييغت
.يبرضصلاب عنتقم ريغ وه ةقيقحلا

ديردم لاير ةرادإا لعج رمألا اذه
صشتيفوي جورخل ةضصرف نع ثحبت

يف ةكراضشملل ةراعإلا ليبضس ىلع
نا˘كم ي˘ف رار˘م˘ت˘ضسا˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا
،هضسفنب هتق˘ث ه˘لÓ˘خ ن˘م د˘ي˘ع˘ت˘ضسي

م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا نأا ةرادإلا ىر˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
طقف جات˘ح˘ي ا˘ًما˘ع22ـلا بحا˘˘ضص

لضضفأا ةداعتضسا لجأا نم قئاقدلل
.هنم ةخضسن
عم اًثيدح دانيز ىرجأا ،ةياهنلا يف
ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘ح˘˘˘ضصن صشت˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ي
ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘ضس ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا˘˘ب
ة˘كرا˘ضشم˘ل˘ل ة˘ضصر˘ف ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل
 ىلإا ةدوعلاو
أا˘ضصق˘فوو ،ة˘يز˘ها˘ج ر˘ث˘كأا ق˘ير˘ف˘˘لا
نإا˘˘˘ف ،’’يإا فإا ي˘˘˘˘غ’’ ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو˘˘˘˘ل
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف بغر˘ي ي˘˘بر˘˘ضصلا
تخار˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يإا ،ق˘˘˘با˘˘˘ضسلا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف
يناملألا يدانلا نكل ،تروفكنارف
عم دقاعتلاب ريبك لكضشب متهم ريغ
امم ،فيضصلا اذه ’’9’’ مقر بعل
ثحبلا لضصاوي ديردم لاير لعجي

.همجاهمل ةهجو نع

ديردم لاير يف ةيواهلا ةفاح ىلع ششتيفوي
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قافول ينفلا مقاطلا لح
ةعمجلا ة˘ي˘ضشع ف˘ي˘ط˘ضس
طبضضلابو ةبانع ةنيدمب
اذهو ير˘ب˘ضص قد˘ن˘ف ي˘ف
عو˘˘˘˘ضضخ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م
ي˘ح˘ضصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘˘ل
صسمأا ل˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ن˘˘ع ار˘˘خأا˘˘ت˘˘م ي˘˘كو˘˘كلا

صضع˘˘ب بب˘˘ضسب ه˘˘م˘˘قا˘˘˘ط
اذ˘ه ة˘ضصا˘خ˘لا فور˘˘ظ˘˘لا

عرضشي نأا رظتنملا نمو
ع˘˘م دا˘˘ج˘˘لا ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘˘ف
ن˘˘م اءد˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كضشت˘˘˘لا
ه˘˘ناو ة˘˘ضصا˘˘خ ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا
لك عضضول ادهاج ىعضسي

ي˘ف ةر˘˘ي˘˘غ˘˘ضصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ح˘لا˘ضص
بناو˘ج˘لا ن˘ي˘ضسح˘ت ل˘˘جا
ةضصاخ ةين˘ف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا

رار˘كت د˘˘ير˘˘ي ل˘˘كلا نأاو
ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإلا راو˘˘˘ضشم˘˘˘لا
م˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
.يضضاملا

ةجوخ عم تاسضوافملا
يكوكلاو تفقوت
رودم ءاقبإا بلطي

ي˘ف قا˘فو˘لا ةرادإا تق˘ف˘˘خأا
صسراحلا عم ا˘ه˘تا˘ضضوا˘ف˘م
بضسحو ثي˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘خ
قراو˘ف نا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
يتلا يه ةيلاملا بناوجلا

دا˘˘˘ح˘˘˘تا صسرا˘˘˘ح تل˘˘˘ع˘˘˘˘ج
عيقو˘ت˘لا صضفر˘ي ة˘يوا˘ضشلا

رقم رداغي هلعج ام وهو
ةرادإلاف يلاتلا˘بو ق˘ير˘ف˘لا
ةيقرت رايخ ىلع رقتضستضس
ىلإا نوكيل فيدرلا صسراح
،صساعدو ةيرياضضخ بناج
برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأا ر˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘ي
بلاط يكو˘كلا ي˘ضسنو˘ت˘لا

ي˘ف رود˘م بعÓ˘لا ءا˘ق˘بإا˘ب
رظتنملا نم ثيح قيرفلا
ي˘˘˘˘˘˘˘ف ةرادإلا عر˘˘˘˘˘˘˘ضشت نأا
يقاب امأا ،هل ةوعدلا هيجوت
د˘˘˘كأا د˘˘˘ق˘˘˘ف بضصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا ثيرتلا ىلع صشتوكلا

يلاحلا دادعتلا ةيؤور نيح
د˘يد˘ح˘ت م˘ث ن˘مو يدا˘ن˘˘ل˘˘ل
. هضصئاقن

صشامر ماسشه

عوبسسأ’ا فسصتنم هلمع يف عرسشي صشيعي

عيسضي نديزوبياو ةمزألا جارفنا نورظتني «براقعلا»

ةليلم نيع ةيعمج

ءاثÓثلا فيطسس يف نورظتنمو ةبانعب همقاطو يكوكلا

فيطسس قافو
رودمب ظافتح’ا وحن

ىمادقلا روجأا صضفخل ىعسست ةرادإ’ا

موجهلا معد ىلع رسصيو هتابادتنا لسصاوي ششيعرق

تنانجات عافد

نيتلحرم ىلإا تاريسضحتلا مسسق ةلوزقوب

ةركسسب داحتل اينف اريدم ايمسسر وحوح

ةركسسب داحتا

هيف قير˘ف˘لا ير˘ج˘ي˘ضس يذ˘لا بكر˘م˘لا˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف د˘فو ر˘ه˘ب˘نا
يدانلل حمضستضس يتلا تازيهجتلا ةفاك ىلع هرفوتل كلذو هتاريضضحت
ينفلا مقاطلا لمع دقو اذه ةلوطبلا فانئتضسا دعومل اديج ريضضحتلاب

ةضضيرعلا طوطخلا ميدقتب صسمأا اماق ثيح اديج ةبيتكلا زيهجت ىلع
نا ركذي ازهاج عيمجلا نوكي ىتح قيرفلا هيرجيضس يذلا صصبرتلل
هل حمضسي ىتح نيمضسق ىلا ةعومجملا ميضسقت ررق اضشاب بردملا
. ةريغضصو ةريبك لك يف هقفاريضس دارضش ناو ةضصاخ اديج لمعلاب

ةربخلا كلتمي يروحم عفادم نامسض ىلع رسصي رسصان نب
ناو ةضصاخ يفلخلا طخلل يفاضضإا ميعدت نع رضصان نب صسيئرلا ثحبيو اذه
ام وهو رخا يروحمب ةبيتكلا ميعدت ةرورضض ىلع دكا دق ناك اضشاب ينقتلا

ةبيبضش عفادم ةروضص يف رضصانعلا صضعب فلخ ةريبك يعاضسملا لعج
ةدوع حرتقم ىقلت امك كاكحوب ةليلم نيع عفادم اذكو يدوخ ةدكيكضس
نم ةدافتضسلا يف صشتوكلا لمأاي قاروأا يهو يضسنوتلا يرودلا نم يليلخ
. يدانلا نابضشو بياع بناج ىلا نوكيل مهدحا تامدخ

صشامر ماسشه

ةيلام˘لا ة˘مزألا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
عا˘فد ق˘ير˘ف ا˘ه˘ضشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا
صسي˘˘ئر˘˘لا نا لإا تنا˘˘˘ن˘˘˘جا˘˘˘ت
ىلع رضصي صشيعرق رهاطلا

يت˘لا تا˘باد˘ت˘نلا ة˘ل˘ضصاو˘م
قيرفلا معد ىلع ةرداق اهاري
ماق يتلا ءامضسألا نيب نمو
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ضضب صسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
د˘˘ج˘˘ن ةر˘˘ي˘˘خألا تا˘˘عا˘˘˘ضسلا
نم بيجن حبار نب مجاهملا
نب اذكو ياد نيضسح رضصن

روث ينب بابضش نم ىضسيع
ة˘ي˘مو˘ج˘˘ه˘˘لا قاروألا ي˘˘هو
مجاهم عانقإا يف صسيئرلا قفخا ثيح رخآا ميعدت ىلإا ةجاح يف ىقبت يتلا

. ةيواضشلا داحتا يف عقو يذلاو ينوباضص نوركف نيع
يسضقنملا مسسوملا يبع’ عم اهتاسضوافم رسشابت ةرادإ’ا

يف ةمداقلا تاعاضسلا لÓخ صشيعرق صسيئرلا عرضشيضس ىرخأا ةهج نم
رضشابتضس ثيح ةريخألا ةنوآلا لÓخ مهحيرضستب بردملا ماق نم ةضضوافم
اميضسل قافتا ةيضضرأا ىلا لوضصولا دضصق مهعم لضصاوتلا يف ةرادإلا
ةرتف لÓخ مهروجا صضيفختب صصاخلا يحضصلا لوكوتوربلا صصوضصخب
رضصانع لج ناو اميضسل روجألا يقاب اذكو انوروك ءابو ببضسب فقوتلا
. طقف روجأا ةثÓث هتميق ام ىلع تلضصحت يضضاملا مضسوملا

صشامر ماسشه

«كوملا» تيب يف ةجسض ريثي ةغيمد
ةنيطنسسق ةيدولوم

صسي˘˘˘ئر تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘ضصت تثد˘˘˘˘حأا
ةريبك ةجضض ةنيطنضسق ةيدولوم
قلعت ام ةضصاخ كوملا طيحم يف
ىلع عمجا نيا ةيضضايرلا ةكرضشلاب

اذ˘ه را˘ضسم˘لا ح˘ي˘ح˘˘ضصت ةرور˘˘ضض
تا˘فر˘ضصت د˘ق˘ت˘ن˘ي صسي˘ئر˘لا حارو
هنا دكا ثيح لفون يغير بعÓلا

نكلو ءاقبل˘ل ةد˘ي˘ج ة˘م˘ي˘ق ه˘ح˘ن˘م
مج˘ن ى˘لا لا˘ق˘ت˘نلا را˘ت˘خا ر˘ي˘خألا

دبع صسيئرلا دعو دقو اذه ةرقم
لكب ةلوطبلا بعلب ةغيمد قحلا
عم فدهلا ددحي نا ىلع ةيحيرا

. تاءاقللاو تلوجلا رورم
 ةعانق نع كوملا يف تيسضمأا» :بويأا تاحرف

«يدانلا حلاسصل يتربخ ريخسستل ىعسسأاو
صضمغم عقو هنا ةنيطنضسق ةيدولومل ديدجلا دئاقلا بويأا تاحرف دكأا
عناضص دكا دقو اذه كلذب هعنقا صسيئرلا نا امب «كوملا» يف نينيعلا
ةعانق نع ناك كوملا يف يعيقوت » : لاق ثيح هثيدح لمجم يف باعلألا

ىلا ىعضسأاضس ثيح يتيب ماما انه اناو ةغيمد صسيئرلا عم تقفتا ثيح
ةيعون تابادتناب ماق صسيئرلا نا دقتعا ةعومجملا حلاضصل يتربخ فيظوت
.» ةلوطبلا يف اديج قلطنن ىتح ىوتضسملا يف تاريضضحت ءارجا ىنمتن

صشامر ماسشه

يروحم عفادم نع ثحبت ةرادإ’ا

«لوغناتسس ميج اوكا» بكرÃ اورهبنا ةرڤم وبعل

ةرڤم مجن

ة˘ي˘ع˘م˘ج قا˘ضشع ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
ةمزألا جارفنا ةليلم نيع
نأاو ةضصاخ ربضصلا غرافب
ى˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ضسي ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
بايغ لظ يف لوهجملا

فرط نم ةيمضسر لولح
ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا

ىقبت دوعولا ناو ةضصاخ
امب ةقرو ىلع ربح درجم
نم ةرظتنملا ةوطخلا نا
د˘ع˘ب د˘ضسج˘˘ت م˘˘ل ي˘˘لاو˘˘لا

اذ˘ه ع˘قاو˘˘لا صضرا ى˘˘ل˘˘ع
نا را˘˘ضصنألا ى˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘يو
قيرفلا ةي˘ع˘ضضو ح˘ح˘ضصت
ىلع لمعي ى˘ت˘ح ا˘ع˘ير˘ضس
نا امب تابادتنلا قيقحت
نور˘يا˘ط˘˘ت˘˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
لع˘لو ر˘خلا و˘ل˘ت د˘حاو˘لا
ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا نا˘˘ك م˘˘˘هر˘˘˘خا
. نديزوبيا رضسيلا

طرتسشاو قفتا صشيعي
لمعلا يف عورسشلا

عوبسسأ’ا اذه فسصتنم

صضع˘˘˘˘ب ترا˘˘˘˘ضشاو اذ˘˘˘˘ه
ءا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘لا ردا˘˘ضصم˘˘لا
ةيعمجل ريضسملا م˘قا˘ط˘لا

بردملا عم ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع

قرطتلا مت ثيح صشيعي
يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو ى˘˘˘لا

ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا ة˘˘ضشقا˘˘ن˘˘مو
يف هتلعج يتلاو رومألا
ثاد˘˘حا رر˘˘ق˘˘˘ي ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
نيلوؤوضسملا ع˘م قا˘ف˘تلا

ةرورضض ىلع رضصا امك
لÓ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘مزلا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نا

عو˘˘˘ب˘˘˘ضسألا ف˘˘˘ضصت˘˘˘ن˘˘˘˘م
ر˘ضشا˘ب˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
نامضض ةمهم يف قيرفلا
لبقملا مضسوملا ةب˘ي˘كر˘ت
ترر˘ق ةرادإلا نا ر˘˘كذ˘˘ي
مث نمو دو˘عو˘لا را˘ظ˘ت˘نا
نويد ةيوضست ىلع لمعلا

لبق مضسوملا اذه يبعل
ي˘ف ي˘م˘ضسر˘لا قÓ˘ط˘نلا

ى˘ع˘˘ضست ن˘˘م ة˘˘ضضوا˘˘ف˘˘م
. ةيعمجلل مهبلجل

صشامر ماسشه

امامتها ةركضسب داحتا ةرادإا يلوت
تائفلل ةلبقم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك
ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘˘ب تما˘˘ق ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘ضشلا
ينف ريدمك وحوح ريمضس بردملا
لك عضضو ىلع اهلÓخ نم لمعيضس
هناو اميضسل يدانلا حلاضصل هتربخ
بهاو˘م˘لا فا˘ضشت˘كا ه˘ن˘˘ع فور˘˘ع˘˘م
لمعيضس ين˘ق˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،ة˘با˘ضشلا

تائ˘ف˘لا ل˘كل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ر˘طألا ة˘ق˘فر
ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم ع˘˘ضضو˘˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘ضسي˘˘˘ضسو
ة˘ضصا˘خ را˘ب˘ت˘عا ل˘ك قو˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا

ا˘يد˘ج ر˘كف˘ت ى˘ضسي˘ع ن˘˘ب ةرادإا نأاو
ةضصاخ نابضشلا عم رامثتضسلا يف
فر˘ع˘ي م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأاو
ءانبأا نم رضصا˘ن˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ د˘جاو˘ت
. ةركضسب ةنيدم

نيتلحرم ىلإا لمعلا جمانرب مسسق ةلوزقوب
ىلوأ’ا ةرتفلا حاجنإا ىلع رسصيو

ةرادإلا ترضشاب نأا دعبو ىرخأا ةهج نم
ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ي˘ضشع لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا رو˘˘مأا
تاريضضحتلا ةرضشابمل ةبيتكلا تعراضس
مضسق ثي˘ح ة˘لو˘ط˘ب˘لا د˘عو˘م˘ل ة˘يد˘ج˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ة˘لوز˘قو˘ب تقؤو˘م˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
نوكتضس ىلوألاف نيتلحرم ىلإا لمعلا
ةيناثلاو يرفيف81 بعلمو ةباغلا نيب
يف ةريبك ة˘ب˘ضسن˘ب ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ير˘ج˘ي˘ضس
قيرفلا قاضشع رظت˘ن˘يو اذ˘ه ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
يذ˘لاو مدا˘ق˘لا برد˘م˘ل˘ل ةرادإلا نÓ˘عإا
اذكو يميلضسلا يضسنوتلا نيب نوكيضس
. دودغز رينم

صشامر ماسشه
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زكرملاب ،صسمأا تدقعنا
بكرمب ةفاحضصلل يلودلا

ةيعمجلا ةي˘ل˘يو˘ج ة˘ضسم˘خ
داح˘تÓ˘ل ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا
ة˘˘حا˘˘ب˘˘ضسل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
عومجم نم03 روضضحب
قداضصو اذه ،اوضضع74
نيريرقتلا ىلع روضضحلا
ة˘ن˘ضسل ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ي˘˘بدألا

اذ˘كو عا˘م˘جإلا˘ب8102
يلاملاو يبدألا نيريرقتلا
تفرع امك ،9102 ةنضسل
ةءارق˘لا كلذ˘ك ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

عا˘م˘جإلا˘˘ب ة˘˘قدا˘˘ضصم˘˘لاو
ل˘م˘ع˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.0202 مضسومل

مي˘كح د˘م˘ح˘م قر˘ط˘تو
ةيداحتلا صسي˘ئر ودا˘غو˘ب
يف ةحا˘ب˘ضسل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ى˘لإا ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ه˘ت˘م˘ل˘ك
نأا اهزربأا طاقنلا ديدعلا

ىلع ةضصيرح تناك هتئيه
لÓ˘خ ا˘ه˘تا˘ق˘ف˘ن د˘˘ي˘˘ضشر˘˘ت
8102/9102 ي˘˘م˘˘ضسو˘˘م
نزاو˘˘˘ت˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإل اذ˘˘˘˘هو
ة˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسلا ل˘˘˘˘كي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
.ةيرئازجلا

هثيدح وداغوب لضصاوو
نم ديدج ليج زورب نأاب
ى˘˘ل˘˘ع لد˘˘ي ن˘˘ي˘˘حا˘˘ب˘˘ضسلا
،نيوكتلل ةيولوألا ءاطعإا

ة˘حا˘ب˘ضسلا نأاو ا˘ضصو˘˘ضصخ
ر˘ب˘كأا تفر˘ع ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ماقرأا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘ضصح
ةينطوو ة˘ي˘بر˘ع ة˘ي˘ضسا˘ي˘ق
 .9102 مضسوم لÓخ

هب صصخ حيرضصت يفو
دمحم ربع «مÓضسلا» ةانق
صسي˘˘ئر ودا˘˘غو˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘كح
ماتلا ها˘ضضر ن˘ع ة˘ط˘بار˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ل
ي˘ف ه˘ت˘يدا˘ح˘تل ة˘يدا˘˘ع˘˘لا

ن˘˘˘˘عو ،ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج فور˘˘˘˘ظ
تا˘طا˘˘ضشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘ضسا
نأا د˘˘˘˘˘كأا ة˘˘˘˘˘˘ضضا˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘لا
ايلعف تقلطنا تابيردتلا
جوف˘لا ةدو˘ع را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف

تا˘˘طا˘˘ضشن˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
˘˘ما˘˘يألا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا
.ةمداقلا ةليلقلا

تايلاعف صشما˘ه ى˘ل˘عو
توفي مل ةماعلا ةيعمجلا
صسي˘ئر˘لا كرا˘ب˘ي˘ضش د˘م˘˘حأا
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘˘ضسلا
ة˘˘حا˘˘ب˘˘ضسل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لكاضشم حر˘ط˘ل ة˘ضصر˘ف˘لا
يتلا ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘بار˘لا
تم˘˘˘˘ضص ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت

رمألا قلعتي امل اضصوضصخ
يفو ،ةيبونجلا تايلولاب
بحاضص دكأا قايضسلا صسفن

ةطبار صسيئر ديمحلا دبع
ة˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘نألا نأا نار˘˘˘˘˘˘˘هو

اطغضض فرعت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
هنأاو حباضسم˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك
متي نأا لوقعملا ريغ نم
تا˘ضسفا˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا
ي˘ف ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لاو ة˘يرا˘ق˘˘لا

.عونلا اذه نم حباضسم
ددضش هتملك ماتخ يفو

ى˘˘ل˘˘ع ودا˘˘˘غو˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘كح
دو˘ه˘ج ر˘˘فا˘˘ضضت ةرور˘˘ضض
ءا˘˘˘˘˘˘ضضعألا ن˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘ك
لكو تاط˘بار˘لا ءا˘ضسؤورو
ة˘حا˘ب˘ضسلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘م
ءا˘ط˘عإا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘˘ت˘˘لاو
.لايجألا نيوكتل ةضصرفلا

بعÓلا يجيعن ءايركز عم دقاعتلا قابضس يضسنوتلا يقيرفإلا يدانلا لخدل.ع
ي˘ت˘ن˘ضسي˘ف ل˘ي˘ج يدا˘ن ى˘لإا ودارا˘ب يدا˘ن ن˘م را˘ع˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
.يلاغتربلا

مجاهم نع ثحبي يقيرفإلا يدانلا نأا ةيضسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفضشكو
نوعضضي مهلعج ام جيوتتلا ةضصنمل يدانلا ةدايقو قرافلا ةعانضص ىلع رداق
ناو اميضسل موجهلا معدل مهتركفم يف قباضسلا ةينطولا ةلوطبلا فاده
.جيوتتلا ةضصنم ىلإا ةدوعلل يضسفانت قيرف ءانب ىلع رضصي يضسنوتلا قيرفلا

ةينطولا ةلوطبلا نع اديعب ةديدج ةبرجت ىلع يجيعن رضصي ،هبناج نم
كراضش امدعب ،ةيلاغتربلا ةلوطبلا يف هضسفن صضرف يف لضشف هنأاو اميضسل
نإاف هيلعو ،ةمضساح تاريرمت3 مدقو اديحو افده لجضس ةارابم02 يف
نم هراوضشم ثعبل اديج نوكيضس يضسنوتلا يقيرفإلا يدانلا يف عيقوتلا

.ديدج
مضسومل يجيعن ةراعإل ىعضسي يقيرفإلا يدانلا نأا هتاذ ردضصملا فاضضأاو

 .وداراب ةرادإا ديب ريخألاو لوألا رارقلا نوكي نأا ىلع ،ءارضشلا رايخ عم دحاو
ب.م.يرسسيإا

 «كابلا» ديب Òخأ’او لوأ’ا رارقلا

 يسسنوتلا يقيرفإلا رادار ىلع يجيعن

 وداراب يدان

ةريبكلا هتداعضس نع رئازجلا ةيدولوم قيرفل ديدجلا بعÓلا ودعضس يلبن ربع
.هدقع فيرضشتل كلمي ام لك ميدقت ىلع مزاع هنأا احضضوم ديمعلا يف عيقوتلاب

تعقو دقل» :Óئاق قيرفلل يمضسرلا قيبطتلل تاحيرضصت يف ودعضس حضضوأاو
لك ىلع انقفتاو قيرفلا صسيئرب تلضصتا ثيح ،رئازجلا ةيدولوم يف نيمضسوم
لمحو ةفاضضإلا مدقأا هللا ءاضش ناو ّيف اهوعضضو يتلا ةقثلاب ديعضس انأاو ،ءيضش
.«باقلألا دضصحو ةفاضضإلا ميدقت يفدهو يل ريبك فرضش ةيدولوملا ناولأا

ناو قبضس هنا ودعضس دكأا ،ةعومجملا عم هجامدنا لوح لاؤوضس ىلع هدر يفو
نيبعÓلا ةفاك فرعي هنا امك ،ةنضس12 نم لقأا فنضص يف ةيدولوملا ناولأا لمح
فيدرلا فنضص يف رئازجلا ةيدولوم ناولأا تلمح نأاو يل قبضس دقل» :درطتضساو
 .«Óهضس ةعومجملا يف يجامدنا لعجي ام اذهو نيبعÓلا ةيبلاغ فرعا يننأا امك

 «مهداعسسإا ىلع لمعنسسو انعم فوقولا مهيلعو راسصنأ’ا ركسشأا»
ةيدولوملا راضصنأل ركضشلاب قباضسلا لئابقلا ةبيبضش قيرف بعل مدقتو اذه

ةضصرفلا لغتضسيل ،يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم ىلع اريثك هب اوبحر امدعب
:لاقو ،جيوتتلا ةضصنمل يدانلا ةدايقل ةعومجملا عم فوقولا مهنم بلطو
يف انعم فوقولا مهيلعو هب ينوضصخ يذلا بيحرتلا ىلع راضصنألا ركضشأا»
.«جيوتتلا ةضصنم وحن يدانلا ةدايقل ءارضضلاو ءارضسلا

ءامضسألا ديدع زيغن ليبن كÓتما لظ يف ةدوجوملا ةضسفانملا صصخي اميفو
.قيرفلل ةريبك ةدئاف حنميضسو ،هفيخي ل اذه نا ودعضس دكأا

ب.م.يرسسيإا

 ةرواسسلا ةبيبسش
 راسشبب توأا02 بعلمب لوأ’ا هسصبرت يرجي قيرفلا

 يناث شصبرت ءارجإا وحنو لسصاوتت «روسسنلا» تاريسضحت
02 بعلم يف ةرواضسلا ةبيبضش يدانل يريضضحتلا ركضسعملا لضصاوتي

ىلع لوعي يذلاو ليغيا نايزم بردملا ةدايق تحت كلذو راضشب يف توأا
ةقÓطنا ليجضست لجأا نم ناث صصبرت ةجمرب لÓخ نم ديجلا دادعتضسلا
وبعل اهب ىلدأا يتلا تاحيرضصتلا يفو.ديدجلا مضسوملا نم ةيادب ةيوق
ىدم نع اوربع ثيح ةيبيردتلا ةضصحلا ةياهن دعب ةرضشابم ةرواضسلا قيرف
لجأا نم ريبك لمعب نوموقي مهنأا نيدكؤوم صصبرتلا فورظ نع مهاضضر
فيلخ لاقو ،ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا ليبق ةروضص لضضفأا يف ريضضحتلا

يف رمت تابيرد˘ت˘لا »:تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا صصو˘ضصخ˘ب «رو˘ضسن˘لا» بعل ناور˘م
ةيادب ليبق ةديج˘لا تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ز˘كر˘ن نآلا ن˘ح˘نو ة˘ن˘ضسح فور˘ظ
هضصبرت ءاهنإا نم برتقي راضشب ةنيدم لثمم نأا مولعملا نمو اذه .«ةلوطبلا
اعابتإا ةقلغم باوبأا فلخ ناك يذلاو قيرفلا لقعم يف ناك يذلا لوألا
نمو اذه ،ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو لبق نم نلعملا يحضصلا لوكوتربلل
.ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف يناث صصبرت يف لوخدلا رظتنملا

طيمز.ع

 يدانلا لوح فافتل’اب راسصنأ’ا بلاط

ةيدولوŸا ناولأا لمح › فرسش :ودعسس
 ينفيخت ل ةسسفانŸاو

 رئاز÷ا ةيدولوم

 ةمسصاعلا دا–ا

فدهتسسنو دعب قلغي ⁄ وتاكŸÒا :ىيحي Îنع
 يجÎلا بعل عم دقاعتلا

 قراÿا بعÓلاب صسيل ‘Óلا نإا لاق

 لئابقلا ةبيبسش
ينفلا مقاطلا
ةارابم جمÈي

فوقولل ةيقيبطت
 هيبعل ةيزهاج ىلع

ةبيبضش دادعت نوكيضس
ىلع دغلا ةحيبضص لئابقلا

ةارا˘ب˘م ءار˘جإا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م
ه˘ي˘ب˘عل ن˘ي˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
دادعتلا ءادأا ىلع فوقولل
يذلا ريب˘كلا ل˘م˘ع˘لا د˘ع˘ب

ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ه˘˘ل ع˘˘˘ضضخ
ي˘نا˘ث˘لاو لوألا صصبر˘˘ت˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘ي˘˘لا˘˘ح ما˘˘ق˘˘م˘˘لا

.مناغتضسم
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ضصلا تف˘˘˘ضشكو

ينفلا مقاطلا نأا ةيمضسرلا
يقي˘ب˘ط˘ت ءا˘ق˘ل ءار˘جإا رر˘ق
لجا نم هيبعل نيب عمجي
لك روط˘ت ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
لمعلا لظ يف نيبعÓلا
هل ع˘ضضخ˘ت يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
لÓ˘˘˘خ ،ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.يناثلا صصبرتلا

داد˘˘ع˘˘ت ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘يو اذ˘˘˘ه
ةو˘ق˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش
از˘ها˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نو˘˘كي˘˘ل

ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نل
ناو ا˘م˘˘ي˘˘ضسل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بع˘˘˘˘˘˘˘ل تدد˘˘˘˘˘˘˘˘ح ةرادإلا
با˘هذ˘لاو ى˘˘لوألا راودألا
ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
زر˘˘بأا ن˘˘م˘˘˘ضض ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘لا
 .ديدجلا مضسوملل فادهألا

ب.م.يرسسيإا

 لجيج بابسش

 «ةرمنلا»ـل اديدج ابردم ناديروب
ناديروب نيدلا رهز بردملا عم ايمضسر لجيج بابضش قيرف ةرادإا تقفتا

.ديدجلا مضسوملا يف يدانلل ةينفلا ةضضراعلا ىلع فارضشإÓل
نأا يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم ىلع يدانلل ةيمضسرلا ةحفضصلا تفضشكو

نينوللا باح˘ضصأل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا ي˘لو˘ت˘ل ناد˘يرو˘ب ع˘م تق˘ف˘تا ةرادإلا
تقو يف لجيج بابضش قيرف بيردت ناديروب ـل قبضسو ،صضيبألاو رضضخألا

.يراجلا فيضصلا يف يدانلل دوعيل ىضضم
ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com

ريدملا ىيحي رتنع جرخ
ةمضصاعلا داحتل يضضايرلا
ا˘م˘ي˘ف ة˘يو˘ق تا˘ح˘ير˘ضصت˘ب
نأا احضضوم ،يدانلا صصخي
.دعب قلغي مل وتاكريملا

يلودلا بعÓلا حضضوأاو
تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف ق˘˘با˘˘ضسلا

نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب صصخ
ءانبأا وتاكريم نأا يمومعلا
،دعب هتني مل «ةراطضسوضس»
ن˘م بعل كا˘˘ن˘˘ه نأا ثي˘˘ح
مضضنيضس يضسنوتلا يجرتلا
ل˘˘ضضف دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ا˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق
،هم˘ضسا ر˘كذ ن˘ع ظ˘ف˘ح˘ت˘لا

هنإا ىيحي رتنع لاقو اذه
نأا دعب نيبعÓلا لك فرعي
تايرابم نم ريثكلا دهاضش
ةقفر˘ب ي˘ضضا˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
اذه نأا دكأاو ،ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘ضس
ىلع رضصأا نم وه ريخألا

ةفيلخ نبو يمضساقلب مضض
،امهب هباجعا ىدبأا امدعب
ار˘˘˘ط˘˘˘ضسم نا˘˘˘ك نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ن˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘ضضمإلا
ي˘م˘ضسا˘ق˘ل˘ب ،ي˘ن˘ي˘ضسو˘ح˘ل˘ب
ى˘ل˘ع ر˘ق˘ت˘ضسا د˘ع˘ب ة˘ضشغو
نم هنأاو ،طقف ي˘م˘ضسا˘ق˘ل˘ب
ىلع مكحلا هناوأل قباضسلا

انك نا لا داحتلا وتاكريم

.مضسوملا ةياهن يف
ة˘ي˘ضضق ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘بو

يبيللا بعÓلا دقع خضسف
دئاق ح˘ضضوأا ي˘فÓ˘لا د˘يؤو˘م
يفÓلا نأا ا˘ق˘با˘ضس ر˘ضضخ˘لا
قرا˘˘خ˘˘لا بعÓ˘˘لا˘˘ب صسي˘˘ل
صسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘ضضيأا لا˘˘˘˘قو
بعل ي˘˘فÓ˘˘لا» قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا

يترظن بضسح نكل يراهم
ا˘مد˘˘ن˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘م بعل و˘˘ه
لو ط˘˘ق˘˘ف ةر˘˘كلا كل˘˘˘م˘˘˘ي
حضضوأاو ،ةرك نودب بعلي

بعÓ˘لا نأا ى˘ي˘ح˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع
نو˘كي نأا بج˘ي ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا
نيبعÓلا نم ريثكب لضضفأا
نأل هب ظافتحÓل نييلحملا
ط˘˘ق˘˘ف ح˘˘م˘˘ضسي نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا
بناجألا نيبعÓل نيتزاجاب
داحتلا ةرادا لضصي مل هنأاو
ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ن˘˘م صضر˘˘˘ع يأا
كلذل بعÓ˘لا صصو˘ضصخ˘ب
ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘مألا تر˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا
 .يضضارتلاب دقعلا خضسف

ب.ع
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ىلإا ينطولا بختنملا هجتي
بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م
ةارابملا يف ايدو يكيضسكملا
اهؤوارجإا ررقملا ةيناثلا ةيدولا
ر˘ه˘ضش ن˘م ر˘ضشع ثلا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف
.مداقلا ربوتكأا

و˘˘يد˘˘ي˘˘م» ع˘˘قو˘˘م ف˘˘˘ضشكو
نأا ي˘كي˘˘ضسكم˘˘لا «و˘˘ب˘˘م˘˘ي˘˘ي˘˘ت
ةركل ةيكيضسكم˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
عم قافتل تلضصوت دق مدقلا
ة˘يدو ةارا˘ب˘م ءار˘جإل «فا˘ف˘لا»
نأا لإا ،اد˘ن˘لو˘ه ـب ة˘ير˘ي˘ضضح˘ت
حنمت مل ةيدنلوهلا تاطلضسلا
تضضفرو ر˘˘˘˘ضضخألا ءو˘˘˘˘ضضلا
ةيدولا تا˘يرا˘ب˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا
،مايأا ذنم تابختنملاب ةضصاخلا
بر˘˘قألا ا˘˘ضسم˘˘ن˘˘لا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل

اذه يتأاي ،ةهجاوملا ناضضتحل
لا˘˘م˘˘ج هدارأا ا˘˘م صسكع ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
.نييقيرفإا نيبختنم ةهجاومب

ةيÒجينلا ةيدا–’ا
رسضÿا ةهجاوم دكؤوت

ة˘يدا˘ح˘˘تلا تد˘˘كأاو اذ˘˘ه
رب˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا

«رتيوت» يف يمضسرلا اهباضسح
لا˘م˘ج لا˘ب˘ضشأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘ع
ن˘م ع˘ضسا˘ت˘لا ي˘˘ف ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع مدا˘ق˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
كاج» بعلم يف ةارابملا ءارجإا
ىلع اضسمنلاب «انيرأا صسنامول
ف˘ضصن˘لاو ة˘ن˘ما˘˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘ضسلا

را˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا را˘˘˘ثأاو اذ˘˘˘ه ،ءا˘˘˘ضسم
ن˘ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لا ةر˘ي˘ح بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
هتعضسو ه˘م˘ج˘ح ر˘غ˘ضص بب˘ضسب
اذه نم ةارابمل ىقرت ل يتلا
نم ةارابملا ءارجإا مغر مجحلا
بع˘˘ل˘˘م نأا لإا رو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج نود
ريغ صضعبلا هربت˘عا ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا

ري˘ضضح˘ت˘لاو برد˘ت˘ل˘ل ح˘لا˘ضص
ءايحألا قرفب قيلي لو طقف
م˘ج˘ح˘ب بخ˘ت˘ن˘م˘ب كلا˘˘ب ا˘˘م˘˘ف

.رئازجلا
«فافلا» قرطت مدع

Òثي رسضÿا يتيدول
ت’ؤواسستلا

ل˘˘ي˘˘ضست ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةيورك ةئي˘ه ى˘ل˘عأا تا˘فر˘ضصت
ربحلا نم ريثكلا رئازجلا يف
نÓعإا يف مهؤوطابت دعب ةضصاخ
ي˘ت˘لا تا˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘م˘˘ضسأا
ى˘ت˘ح ا˘يدو ر˘ضضخ˘لا ه˘جاو˘ت˘ضس
يقلتل مÓعإلا لئاضسو رطضضت
قر˘ف˘لا تا˘يدا˘ح˘تا ن˘م ر˘ب˘خ˘لا

صضفر دعب اذه يتأاي ،ةضسفانملا
بتكملا و˘ضضع لو˘ل˘ه˘ب را˘م˘ع
ن˘˘ع ف˘˘˘ضشكلا ي˘˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
رضضخلل ةهجاوملا تابختنملا

مداقلا عوبضسألا ةياغ ىلإا ايدو
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت˘˘لا بضسح
ةليلقلا تاعاضسلا ي˘ف ا˘ه˘ق˘ل˘طأا
ةدود˘ع˘م ا˘ما˘يأا يأا ،ة˘ي˘ضضا˘م˘˘لا
،ى˘لوألا ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ب˘ق ط˘˘ق˘˘ف
قيلت ل تاجرخلا هذه ىقبتل
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا˘ب
لطب مجحب بخ˘ت˘ن˘م˘بو مد˘ق˘لا
.ايقيرفإا

ب.ع

بايغ دكؤوي صسين بردم
Óماك ارهسش لاطع

يوادوب»: اÒيف
«ايجيردت دوعي

يوادو˘ب ما˘ضشه بر˘ت˘˘ق˘˘ي
بعلو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ةدو˘ع˘لا ن˘م ي˘ضسنر˘ف˘لا صسي˘˘ن
يف ديدج نم ةضسفانملا ىلا
اميف ،ةلبقملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا
لاطع فضسوي هليمز بيغيضس
رخاوا ةياغ ىلا نيدايملا نع
.لبقملا ربوتكأا

كير˘˘تا˘˘ب ار˘˘ي˘˘ي˘˘ف ف˘˘˘ضشكو
يدا˘ن˘ل ي˘ضسنر˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
ابيرق تاب يوادوب نأا ،صسين
:در˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ضساو ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
دقل ،ايجيردت دوعي يوادوب»
ا˘م˘ك ،تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا ى˘˘لا دا˘˘ع
ع˘˘م صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي برد˘˘ت
هتكراضشم نكل ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ى˘ق˘ب˘ت˘ضس ودرو˘ب ةارا˘ب˘م ي˘˘ف
.«كضش لحم

ملا˘ع˘لا ل˘ط˘ب ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك
ف˘ضسو˘ي لا˘ط˘ع ن˘˘ع8991
م˘ج˘˘نو صسي˘˘ن ن˘˘م˘˘يأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ
:لا˘قو ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘م ي˘نا˘ع˘ي لا˘ط˘ع ف˘ضسو˘ي»
ذ˘خ˘ف˘لا ي˘ف ي˘ل˘˘ضضع قز˘˘م˘˘ت
بعÓملا نع هدعبيضس اذهو
.«رهضشلا براقت دق ةرتفل

صضرعت لاطع نإاف ةراضشإÓل
هقير˘ف ةارا˘ب˘م ي˘ف ة˘با˘ضصإÓ˘ل

يتلا ناضس صسيراب يدان دضض
ةعبارلا ةلوجلا نمضض لخدت
.يضسنرفلا يرودلا نم

جاحلب اضضر

مداقلا ربوتكأا شصبرت لÓخ ايÒجينو كيسسكŸا نوهجاوي ايقيرفإا لاطبأا
ءارسشلا رايخ عم ةراعإا صضرع مدق يلقسصلا يدانلارسضÿا يسسفانم ءامسسأا ركذ نع «فافلا» ظف– دعب

يلوبان يف ءاقبلل هجتيو يرايلاك شضرع شضفري شسانو
قيرفل دعاضصلا مجنلا يرئازجلا رئاطلا حانجلا صسانو مادأا صضفر

.يرايلاك يدان ىلإا يلاحلا وتاكريملا لÓخ لاقتنلا يلاطيإلا يلوبان
ايقيرفإا لطب نيب تاضضوافملا نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفضشكو

صضفر يذلا بعÓلا نم بلطب تفقوت دق يلقضصلا يدانلاو9102
.يلوبان عم راوضشملا ةلضصاوم ىلع رضصيو صضرعلا

رايخ عم ةراعإا صضرع تمدق يرايلاك ةرادإا نأا هتاذ ردضصملا فاضضأاو
ةركف صضفر بعÓلا نأا لإا ،قباضسلا ودروب يدان مجن عم دقاعتلل ءارضشلا
ناو اميضسل يدانلا يف ءاقبلل برقأا هلعجي ام ،اينيدرضس يف دجاوتلا
.مداقلا ربوتكأا5ـلا يف يهتني ايلاطيا يف وتاكريملا

ب.م.يرسسيإا
وروأا نويلم03 طرتسشت دروفتنيرب ةرادإا

ةمحر نب عم دقاعتلا ديري ماهلوف
ديعضس «غيلريميربلا» ةريظح ىلإا ديدجلا دفاولا ماهلوف يدان عضضو

يف يزيلجنلا دروفتنيرب يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةمحر نب
ةياهن طوقضسلا يدافتو ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن د˘ضصح˘ل ق˘ير˘ف˘لا م˘عد˘ل ه˘تر˘كف˘م
نأا ،صسمأا ةرداضص ةيزيلجنا ةيمÓعإا ريراقت تفضشكو.يراجلا مضسوملا
يف بغرت تناك يتلا ةيدنألا عجارت لÓغتضسل ىعضست ماهلوف ةرادإا
رفظلا لجأا نم صسلاب لاتضسريك يدان رارغ ىلع ةمحر نب عم دقاعتلا
يف قيرفلا هجاو ناو قبضس بعÓلا ناو اميضسل ةمحر نب تامدخب
.«فوأا يÓبلا» يف اذكو ىلوألا ةجردلا يرود يف يضضقنملا مضسوملا

صضرعلا ميدقتل ةدعتضسم ماهلوف ةرادإا نأا هتاذ ردضصملا فاضضأاو
.ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا عم دقاعتلل دروفتنيرب يدانل يمضسرلا

ب.م.يرسسيإا
ويسشتلاكلا نم ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف

ةوحسصلا ديكأاتل ينوتورك ةهجاوم يف رسصان نب
ةقفر يرئازجلا يلودلا رضصان نب ليعامضسإا مويلا ةيضسمأا نوكيضس

قيرف ةهجاومل ايربلاك ميلقإا ىلا لقنت عم دعوم ىلع نÓيم هيدان
تايرابملا يف ةميزهÓلا ةلضسلضس ةلضصاومو ةوحضصلا ديكأاتل ينوتورك
هتداعك ايضساضسأا يرئازجلا نوكي نأا رظتنملا نمو ،ةارابم51 ـب ةيمضسرلا
يتلا تاداقتنلا دعب اذه يتأاي ،يلويب ونافيتضس بردملا ةليكضشت يف

يناثلا ةارابملا طوضش يف هاوتضسم عجارت دعب ارخؤوم ايلاطيا يف هتلاط
حارج قيمعتل يرئازج˘لا ءا˘ق˘فر ى˘ع˘ضسي˘ضسو اذ˘ه ،«غ˘ي˘ل ا˘بورو˘ي˘لا» ن˘م
يف اهاقلت يتلا ىلوألا ةميزهلا دعب »أا يريضسلا» يف ديدجلا دعاضصلا

.فادهأا ةعبرأاب ىونج
ب.ع

ةهجاوملا يف ةكراسشملل حسشرم رسضخلا مجاهم

نرياب مامأا ةبعسص ةمهم يف مياهنفوهو ليسضوفلب
مياهنفوه بعلو يرئازجلا يلودلا ليضضوفلب قاحضسا فيضضتضسي

نم ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف خينويم نرياب يدان هقيرف ةقفر يناملألا
عم دعوم ىلع رضضخلا مجاهم نوكيضسو.زاتمملا يناملألا يرودلا

ىقبتو ،«يرافابلا» يدانلا لبقتضسي نيح مويلا ةريهظ ةبعضص ةمهم
ةباضصإا نم دئاع هنأا امب ،ةبعضص ايضساضسأا قباضسلا رتنلا بعل ةكراضشم
حنم مياهنيفوهلل ينفلا ريدملا لضضفيو.تقولا رورم عم لخدي نأا ىلع
يقيقحلا هاوتضسم ىلإا ةدوعلا لجأا نم رضضخلا مجاهمل يفاكلا تقولا
ثÓثلا طاقنلاب رفظلا نم نكمت دق مياهنيفوه نإاف ةراضشإÓلو.ايجيردت
.1 ـ3 ةجيتنـب نولوك دضض هتارابم ىهنأا ثيح ىلوألا ةلوجلا يف

         جاحلب اسضر
وزوتاغ تاباسسح جراخ يرئازجلا يئانثلا

ىونج ةهجاوم يف نايطايتحا مÓغو شسانو
امهقيرف ةقفر ملوغ يزوفو صسانو مدا يرئازجلا يئانثلا نوكيضس

ولواب ناضس بعلمب قرولا ىلع بعضص دحت مامأا مويلا ةيضسمأا يلوبان
ةارابملا يف ريخألا اذه زاف نأا دعب ةيوقلا هتقÓطنا دكأا يذلا ةونج مامأا
بضسح ءلدبلا ةكد يف نايرئازجلا ىقبيضسو اذه ،فادهأا ةعبرأاب ىلوألا
تارايخ نمضض لخدي ل ملوغ نأا تدكأا يتلا ةيلاطيلا فحضصلا
ريهظك يور لخدي نأا صضرتفملا نم يذلا وزوتاغ ورانيج ينقتلا
نم هنأا ثيح ةضضماغ صسانو ةيعضضو ىقبت ىرخأا ةهج نمو ،رضسيأا
بادتنا مدعل ةجيتن وزوتاغ نم بلطب يلوبان عم رمتضسي نأا لمتحملا
هئاقبو يرئازجلا حانجلاب ظفتحي يبونويترابلا قيرفلا لعج ام حانج يأا

.ونازولل ليدبك
ب.ع

 صشارحلا داحتا

بياعلا نم ةقثلا نوبحسسي نومهاسسملا
 «ءارفسصلا» رييسستل راوتكيريد نونيعيو
دمحم نم ايمضسر ةقثلا صشارحلا داحتا يف نومهاضسملا بحضس

يتلا ةيئانثتضسلا ةماعلا ةيعمجلا صشماه ىلع قيرفلا صسيئر بياعلا
دمحم صسيئرلا نم ةقثلا بحضس ىلع اوضضع11 ىضضمأاو.صسمأا تدقع
ءارفضصلا ةدايق يف ةيضضاملا تاونضسلا يف ريخألا لضشف امدعب بياعلا
،يناميلضسوب نم نوكم راوتكيريد نييعت مت نيح يف ،«ناملا ربل»
.صسيئر نييعت نيح ىلإا يدانلا رييضستل يدادغب ،ودعضس ،يرباك

ـل حامضسلل ةكرضشلا لام صسأار حتف ىلإا راوتكيريدلا ءاضضعأا ىعضسيو
.قيرفلا مهضسأا ةيبلاغ ءانتقاب «لاطفن»

ب.م.يرسسيإا
sport@essalamonline.com

داحت’ا بعلمب ةسصاخ ةهجاوم يف رسضخلا دئاق

رتسسيل ةهجاوم يف مويلا يتيسسلا دوقي زرحم

يسسنرفلا يرودلا نم5ـلا ةلوجلا راطإا يف

نوجيد مامأا تسسيرب دوقي ةلبقلبو نوجيد هجاوي روليد..شسنل يقÓي تاحرف

د˘ئا˘ق زر˘ح˘م صضا˘ير نو˘كي˘ضس
مجن ،يرئازجلا ينطولا بختنملا
د˘ئا˘قو ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م يدا˘˘ن
ةارابم مامأا يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يقÓي امدنع مويلا ةيوقو ةبعضص
ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسي˘ل ق˘˘با˘˘ضسلا ه˘˘يدا˘˘ن
ردضصتملاو ديج لكضشب قلطنملا
رظتنملا نمو ،نيتلوج لوأا يف
لوأل «رضضخلا» للدم لخدي نأا

يف يضساضسأاك مضسوملا اذه ةرم
بي˘˘˘ب برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كضشت

.لويدراوغ
ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كضشت نأا ر˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘ي

ةمورحم نوكتضس «نزضسيتيضسلا»
رمألا قلعتيو نيبعÓلا زربأا نم
ور˘يو˘غأا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ن˘م ل˘كب
افليضس ودرانريب يئانثلا كلذكو
.صسوضسيخ لايرباغو

برد˘˘م˘˘لا و˘˘˘ب˘˘˘عل ل˘˘˘خد˘˘˘يو
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ
ثي˘ح ن˘م ة˘ح˘ضضاو ة˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ضسأا˘˘ب

ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسلا تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘لا
ءا˘ق˘فر ر˘ضسخ˘ي م˘ل ذإا ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘˘لا
ثÓ˘ث ر˘خآا ي˘ف زر˘˘ح˘˘م م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
برد˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ع˘˘م تاو˘˘˘ن˘˘˘ضس
ةهجاوملا هذه نأا ريغ ،زرجدور
تاهجاو˘م˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م نو˘كت˘ضس
ق˘ير˘ف نأاو ا˘ضصو˘ضصخ ة˘ق˘˘با˘˘ضسلا
ديدجلا مضسوملا أادب يتيضس رتضسيل
نيتارابم عوم˘ج˘م ن˘م ن˘يزو˘ف˘ب
.ةلماك ةمÓعب

صشمه ’ويدراوغ» :يمولب
ىلإا لقتنا ولو زرحم

ديردم لاير وأا ةنولسشرب
«ايسساسسأا اناكم زجحيسس

د˘حا ي˘مو˘ل˘ب ر˘ضضخ˘˘ل ع˘˘فاد
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ر˘ي˘طا˘ضسأا
م˘ج˘ن زر˘ح˘م صضا˘ير ن˘˘ع ةو˘˘ق˘˘ب
بعل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘˘م
يذلا صشيمهتلا ةيفلخ ىلع ،ةوقب

عم9102 ايقيرفإا لطب هضشيعي
برد˘م˘لا ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع بضسب ،ه˘˘يدا˘˘ن
.لويدراوغ بيب ينابضسلا

ةيب˘هذ˘لا ةر˘كلا بحا˘ضص لا˘قو
يف3891 ة˘ن˘ضس ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
ا˘˘نأا» :ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘ضصت
دحا زرحم صضاير ربتعا ايضصخضش
ملاعلا يف نيبعل ةرضشع لضضفأا

ن˘كل ،ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘ضسلا لÓ˘˘خ
مزÓلا ريدقتلاب ظحي مل ريخألا

ه˘˘برد˘˘مو ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضسلا فر˘˘ط ن˘˘م
ريخألا اذه هيقبي نيأا ،لويدراوغ
م˘ظ˘ع˘˘م ي˘˘ف ءلد˘˘ب˘˘لا ة˘˘كد ي˘˘ف
ع˘ي˘ط˘ت˘ضسأا ل ا˘˘م اذ˘˘هو نا˘˘ي˘˘حألا
.«هباعيتضسا

:ةيرئازجلا ةروطضسألا فاضضأاو
ى˘لإا م˘˘ضضنا و˘˘ل زر˘˘ح˘˘م نأا ىرأا»

ةنولضشرب وا ديردم لاير فوفضص
رفظ˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘ل نا˘ي˘نا˘ب˘ضسإلا
.«عزانم نودبو ةيضساضسأا ةناكمب

جاحلب.ر/ل.ع

ينطولا ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا نو˘كت˘ضس
يضسنرفلا يرودلا يف ةطضشانلا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘م د˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
مات˘خ ي˘ف ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا
تا˘ضسفا˘ن˘م ن˘م ثلا˘ث˘لا مو˘˘ي˘˘لا
غي˘ل˘لا» ن˘م ة˘ضسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا

ن˘يد˘˘لا ن˘˘يز ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسيو  .«1
مجنو يرئازجلا يلودلا تاحرف
يدان هقيرف ةقفر يضسنرفلا مين

يرئازجلا ءاقفر حمطيو صسنل
مل يذلاو ءاقل˘لا طا˘ق˘ن˘ب زو˘ف˘لا
ذ˘˘ن˘˘م را˘˘ضصت˘˘نلا م˘˘ع˘˘˘ط قذ˘˘˘ي
لخديضس امي˘ف ،ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘لا

ققحملا زوفلاب ايضشتنم فيضضلا
فداهلاو ةيضضاملا ةلوجلا يف
ءاقل يف.ةيباجيا ةجيتن قيقحتل
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘لو˘ج˘لا تاذ ن˘م ر˘˘خآا
بختنملا م˘جا˘ه˘م رو˘ل˘يد يد˘نأا
يف ةبعضص ةهجاوم يرئازجلا
ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م ه˘يدا˘ن ع˘م ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
نيأا نوجيد فيضضملا ةاقÓمل
«رضضخلا» مجن قافر ثحبيضس
ا˘˘ي˘˘لاو˘˘ت ثلا˘˘ث˘˘لا زو˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ع
،تاراضصتنلا ةضسلضس ةلضصاومو
نو˘كت ن˘ل ة˘يرو˘مأا˘م˘لا نأا ر˘ي˘غ
يذلا نوجيد قيرف مامأا ةلهضس

لوأا قيقحتل هلقث لكب يمريضس
.م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ه˘˘˘ل را˘˘˘ضصت˘˘˘نا

ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب صسيرا˘˘ه نو˘˘كي˘˘ضسو
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ةاقÓم˘ل  د˘عو˘م ى˘ل˘ع تضسير˘ب
بعÓ˘˘˘˘˘لا يرو˘˘˘˘˘ن تيأا نا˘˘˘˘˘˘ير
«يجنأا» مجن يرئازج وكنارفلا

ي˘ف ر˘ي˘خألا اذ˘ه بع˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ءاقفر نوكيضس يتلا ةهجاوملا

نيب˘لا˘ط˘م «ر˘ضضخ˘لا» برا˘ح˘م
ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘ضصح ة˘˘ل˘˘ضصاو˘˘م˘˘ب
       .ةيباجيلا

قازرلا دبع طيمز



ةــــنصصرق

 ثدحي ⁄ ائيسش نأاكو
+å8 دÑاد† Eن©+ يو
6Ñÿÿÿåÿÿ©ÿÿد +ÿÿ0ر نÿÿمÿÿة
يÿÿÿÿلKدÿÿÿÿÿلا ÿÿÿÿÿœ<hلا
هMÿÿداKIÿÿ ،يرÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا
دروM°kíر+
ل; يDÿ ،ي~Iÿqÿõÿ©ÿلا
6Ñÿåÿلا يÿq°اv لاÜر(ا
ن&ا ن©0 يDÿ ل0ÿ©ÿرÿõÿل
ىõ> لمå- هMداI ةراد)ا

<ÿرEÿõÿلا ةÇÑÿíÿïÿة، Hÿا
MÿرDÿع Hÿ7'وÑÿارm +ïءا

صIÿÿÿÿÿ©Ä يداh Iÿÿÿÿÿÿ>ل
يرKد يDÿÿÿ قÿÿÿ+اÄÑÿÿÿلا
ىÿÿÿÿÿلK&لا ةÿÿÿÿÿ/ردÿÿÿÿÿÿلا
م6Ñوÿمÿل ةIÿqÿõÿ©ÿ~Mÿلا
.رMدï- لE&ا ىõ> ر1%ا

رسضخألا ءوسضلا ىلع اولسصحي ⁄

HåاIا ةا&IدMلا ةïÄÑاثلا مIملا يtkفر Hk8اوÑõا ام+ ة&I§مل م MtÇÑõل اوèاMلا ةõtâة <õلا ىÉÑءو
ةÜ+ارلا ى0k لK ةرا5ولا نåõ- ملK ،م6Ñوملا ةIÜœEل اm -tÄÑgار©ktÉÑلا فا°6Ñkcل ر1ÉÑ&لا

فÅÑè+ رó -°kâرíلا ن&اK ام©6Ñل رtgلا نH ر©ثòلا ùا6Ñ&ا اH وm KJاMgردkلا فا°6Ñkcا Mxرا- ن>
.دMدqلا م6Ñومõل ر©ktÉÑلا يKé DرÅÑلا

«ةيبابلا» راسصنأا
جرفلا نورظتني

ةMÿدوÿلوHÿ راIÇÑÿ&ا اMÿåÿõÿïÿ§ÿ ةرù Fÿgÿ©ÿاHÿ%ا
يÿkÿلا ةHÿاÿåÿلا ةÿåÿ©ÿمÿqÿلا ىÿõÿ> ةÿمÿÿåÿÿõÿلا
-ÿåÿïÿد <ÅÑÿ©ÿلا ةÿثÿœ.ÿءا، Hÿا ن/ÿا ل(Mÿqÿدا
ن&اK ة8Ñÿا1ÿ ة5Hÿ&لا جارIÿÿíÿÿاù Kوÿÿtÿÿõÿÿلا
يÿلK'وHÄÑÿ نÿ©ÿ+ ة8Ñÿõÿاÿÿtÿÿلا لFÿÿاÅÑÿÿمÿÿلا
وKJ ار©ثF مEاkí- ة5H&لا تåõ/ يدا°لا
ةMدÿgÿõÿلا صÿ©Ä(ر ىÿqÿ~ 0ÿkÿ> ي}ÿلا رHÿ&لا
-ÿÿوDÿÿ©ÿÿ0 قÅÑÿÿاIÿÿي <ÿ0 نÿõÿه +ÿمÿن&ا ا Fÿل
.«ة©+اgلا^ ر©©ÄÑ- دMر- فار:&لا

 ةسضماغ ةيعسضو

ص8وwÇÑ+ ة9ÑtاK ر©= روH&لا ùا~- ل
Hÿو<ÿ6ا دÑÿkÿcÿ°ÿلا فاÿgÿÜةلو K3لô لòنو
DÿÿرMÿÿق KDÿاó 6ÑÿÜÿ©ÿل ف Mÿمÿkÿõô 6Ñÿىو
د/اوMk ي}لاK يIÄÑوÿkلا يÿíÿ°ÿلا مEÿاÿÜÿلا

0ÿلاÿ©ÿا Dÿي <ÿ°ÿا+ÿة Mÿ{Fÿلا ن&ا رÿœ<g©ل ن
ث©0 م§-اHÄÑktï دMد/ نKرM°kâ اولا5
Mÿا&Hÿõÿنو Dÿي -ÿtÄÑÿ©ن K9Ñå©k§8ا1 مÑة
K8ا°> ل/ ن&اÑلا رíرó ىر1&لا -ï9اÑت
Kلÿÿلا وÿÿïÿõÿ©ÿل Hÿا ن&/ÿروJÿا Jÿ{ا KMÿgÿtث
دوï> صåÉ+ ىõ> قMرõíل ر©ÄÑملا مEاÜلا
-ÿمÿوMÿل /ÿدMÿةد -ÄÑÿمÿل حÿõÿ°يدا +k°í©Äص
Kلا ولïõ©ل H5&لا نHة.

 نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا

ق+اÄÑلا œ<hلا iاJولا دg> صHå©Å لIkïا
،هõلا ةم0ر ىل)ا ،ياد ن©0ÄÑ رIÇÑ قMرíل
KIÅÑÿرm Hÿwÿkÿõÿلا فÇÑÿíÿtÿاm <õى HاوEع
را1g&ا لï°+ ة8Ñاwلا ي>امk/لا ل8Ñاوkلا
ةرو8Ñÿÿ ةMÿÿرÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا ةرòÿÿÿلاK ةMÿÿÿرÿÿÿ°ÇÑÿÿÿلا
ن&ا لÿ~ K/ÿ> ىÿلوÿمÿلا نÿÿ©ÿÿ>اد ،†و0ÿÿرÿÿمÿÿõÿÿل
Mkè6او+ ¶دمÑم0ر عkه KMqåل Egر ¶رK9Ñة
Hر نMلا ص9اq°ا ،ة(Iل اõه Kا(Iار ه©ل)ا ا/åنو.
..هم0راK هل رí=ا م§õلا

 ةحرفم رابخأا

<õى JاHÅلا ص~Mلا ةراkíïدM5ول ةMلا رÜاEة
دg> ةMلولا يلاK دF&ا ةد6Ñò©ò ةMلK ىل)ا
«اداK6Ñÿÿ©òÿÿرÿÿلا^ ن&ا د6Ñÿÿÿåÿÿÿ©ÿÿÿ نÿÿÿ+ رداÿÿÿïÿÿÿلا
6ÑkمÉÑي <õى <ïا>ر دMة Hىد0)ا فر: ن
DرKé ^6ÑوIار:اö» ةدو/وملا Dملا ي°Üïة
يô DلK3 ةد6Ñò©ò يD ىرògلا ة©>ا°ÇÑلا
ر6ÑkgÅÑا ي}لا رwgلا وKJ ةHداïلا mا>اÄÑلا
ة5H&لاK ل ف©F ار©1 «دKدœ 0+^ راIÇÑ&ا هل
حمK6ÑkÄÑ ةÅÑg©gلا ت©+ نH ر.د°6Ñk ة©لاملا
.ىلK&لا راKد&لا õåh+ قMرõíل

qarsana@essalamonline.com
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؟ ةنولسشرب يف ثدحي اذام
Hا ،ىر1&ا ةر&Fل د<gو
ن&ا نوï+اÄÑلا ةIو7Ñõر+
يkلا ة©لاtلا ة©9Ñåولا
Må©ÅÑ§يدا°لا ا Fة©.را
+ÿÿا&-ÿم Hÿåÿ°ÿلا ىòÿõÿمÿة،
+ÄÑgh لاkÇÑرDاm =©ر
لEÿgÿ نHÿ ةK6Ñÿردÿÿمÿÿلا
لÿ©ÿلدÿ+ ،قMÿرÿÿíÿلا ةراد)ا
Dÿÿÿkÿÿح Fÿÿل Hÿÿا ن(Mÿÿkÿÿو،
Iÿÿ©ÿÿمÿÿرا، Dÿÿا+ÿÿرMÿèÿص6ا،
K=ÿÿ©ÿÿرJÿÿلا مÿ°ÿرا <ÿõÿى
اوõ>اí- اHÿدÿåÿ+ ةراد)لا

Hع H°ÅÑو©ل رو H©ÄÑي
يÿÿÿÿلKدÿÿÿÿلا مÿÿÿÿÿ°ÿÿÿÿqÿÿÿÿلا
.ي°©k°/ر&لا

15

ةكراسشملا ىلع رارسصإا
داÿtÿ-ا وÿلK'وù HÄÑÿا~Mÿÿ ل
+ÄÑòÿÿÿÿةر Mÿÿÿÿ°ÿÿÿÿkÿÿÿÿâÿÿÿرKن
فرÿÿ: نHÿÿÿ مDÿÿÿ§ÿÿÿاIÇÑÿÿÿ)ا
يÿÿÿلاردÿÿÿíÿÿÿلا òÿÿÿÿkhمÿÿÿÿلا
+ÿÿwÇÑÿÿلا ص8وÿÿمÅÑÿراFÿة
Dي Fلا ص6&اò8ا1 فاÑة
Kلا ن&ا-tداMا ة&Fدm Dي
ن&ا ىõ> ةر©1&لا mا>اÄÑلا
لثممõل يم6Ñرلا نœ>)لا
ع+ارلا †وM نو6Ñ©ò ع+ارلا
دKEÿ ا}Jÿ †داÿïÿلا رÿ+وFÿÿkÿ&ا
ىÿ©ÄÑ> نÿ+ صÿ©Ä(رÿلا دFÿ&ا
ا}KF ة©(لولا mاÄÑõÜلا ةDïاوH ة8Ñاm 1ا©+اMq)لا نH دMدåلا نمÉÑ- اMوE اHõí ل6Ñر&ا هIا
ةDا6ÑkÉÑا حلا8Ñ يD نوò- ن&ا ا§IاHò)ا+ يkلا ة©9ÑاMرلا قDارملا نH دMدåلا ىõ> قMرíلا رDوkل
.ةMداœ-tل ة6ÑõارH ي&ا †دMï مل ي}لا يJõ&لا قMرD صòÄ> ةMراïلا ةFراÅÑمõل «ناMg~لا ءا°+&ا^
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رسصعلا

05:07

رهظـلارجفلا

12:4016:07

برغŸا

18:44

ءاسشعلا

20:14

ةÓسصلا تيقاوم

ةمحر نب عم دقاعتلا ديري ماهلوف ^
نرياب مامأا ةبعسص ةمهم ‘ Ëاهنيفوهو ليسضوفلب ^

لويدراوغ» :يمولب
ولو زرحم ششمه

ةنولسشرب ىلإا لقتنا
ديردم لاير وأا

«ايسساسسأا اناكم زجحيسس

 Úتلحرم ¤إا تاÒسضحتلا مسسق ةلوزقوب

اديدج ابردم ايمسسر وحوح
 «نابيزلا» ءانبأل

 يدانلا لوح فافتل’اب راسصنأ’ا بلاط

ناولأا لمح › فرسش :ودعسس
ينفيخت ل ةسسفانŸاو ةيدولوŸا

 يسضايرلا طاسشنلا فانئتسسا برق دكؤوي وداغوب

ةيداحتÓل ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا
نوقداسصي ةحابسسلل ةيرئازجلا
ةيبدألاو ةيلاملا ريراقتلا ىلع

رسضخلا دئاق نأا دكأا رئازجلا ةروطسسأا
ملاعلا يف نيبع’01 لسضفأا نمسض
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 رسضخلا يسسفانم ءامسسأا ركذ نع «فافلا» ظفحت دعب

ايÒجينو كيسسكŸا نوهجاوي ايقيرفإا لاطبأا
مداــقلا رــبوتكأا شصبرت لÓخ

تلؤواسستلا Òثي رسضÿا يتيدول «فافلا» قرطت مدع

 رئاز÷ا ةيدولوم ةركسسب دا–ا


