
دصض مكحلإ دييأات
لماه ينغلإ دبع

يدصشإرب نيدلإ رونو

لـــيصصافت هذــه
رقمب هــيف هبتصشم ةافو

ةـــلصشنخ ةيلو نمأإ
50صص
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لكل ةÈع نوكتضس اهتارارق نإا لاق
نطولا Èع ت’واقŸاو ÚلوؤوضسŸا

نيدلبلا ›وؤوضسم تعمج تاثحابم
ةيداضصتق’ا ت’اÛا ‘ اميضس’

تÓيدعت حرطب نكضسلا ةرازو رمأات ةموكحلا
جراخلاو رئازجلا يف نيميقملا نينطاوملا ةدئافل

انويلم12 نم رثكأإ روجألإ باحصصأإ
PPL نكاصسم نم ةدافتصسلإ مهناكمإاب

30صص

ناكم ديدحتل ةمكحم ةينمأا ةطخ عضضي كردلااذفان اضسبح تاونضس4ـب امهتنادإا تمت
ةيحضضلا دجاوت

ةيضضقلا يف ققحت ةباينلاو هبوره ةلواحم نع ماثللا طيمي نمأ’ا

50صص

فر˘ط˘لا تع˘م˘ج ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا تل˘ك˘ضش
بتكملا وضضع ،يضشياج غنايب يرئازجلا
نوؤو˘˘˘ضشلا بت˘˘˘ك˘˘˘˘م صسي˘˘˘˘ئرو ي˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا
بزحل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ضصلا ي˘˘˘عو˘˘˘ي˘˘˘ضشلا
مييقتل ةبضسانم رئازجلا ىلإا ةيمضسرلا
امهطبرت نيذللا نيدلبلا نيب نواعتلا

نوا˘ع˘ت تا˘قÓ˘عو «ة˘ي˘خ˘يرا˘ت» ة˘˘قاد˘˘ضص
.«ةنيتم»

تاباقنلإ Úب قاقصشلإ ثدحي انوروك «كاب» ‘ حاجنلإ لدعم سضفخ
40 صص«ةداهضشلا» ةيقادضصمل ابرضضو «ةلزهم» هربتعا نم نيبو رارقلل نمثم نيب

نÓخدت Úصصلإو رئإز÷إ
زيزعتل ةديدج ةلحرم

نواعتلإ تاقÓع

:ةيلخإدلإ ريزو
اهإرجم ذخأاتصس ةلإدعلإ»
«سضيبلإ ثداح سصوصصخب

30صص

40 صص

ةيداضصتق’ا ةيعضضولا نضسحت دعب ةيلمعلا ثعب دكأا

ةفطتخم ةاتف ريرحت
جيورتل ةكبصش طاقصسإإو

سسابعلب يديصسب تإرذخملإ

يتلا ةعراضستŸا ت’وحتلاّ مضضخ ‘
ةيمقرلا تايجولونكتلا اهضضرفت تتاب

مÓعإلإ وعدي رإزموب
ماعلإ يأإرلإ ريونت ¤إإ

ةمولعŸإ قدصص يرحتب
40 صص

40 صص

50صص

دإريتصسإ ءاغلإإ يفني ةعانصصلإ ريزو
تإوــــنصس3 نم لقأإ تإرايصسلإ

ةلوقعم راعصسأاب يمصسرلإ فرصصلإ رعصسل اقفو ةرايصس ءانتقاب نطإوملل حمصست ةبقترم تاحÓصصإإ^
ةيرئإزجلإ قوصسلل اههيجوتل تإرايصسلإ نم «ةدرخلإ» عمج رظتنت ةمظنم تاباصصعو تاكبصش^

ديدجلإ طورصشلإ رتفدل نيلماعتملإ تافلم ةقباطم ىلع فقوتم ةديدجلإ تإرايصسلإ دإريتصسإ^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ريخألإ رإذنإلإ

رشصاوأا طبرل ةئيرجو ةيباجيإا ةوطخ يف
،نطاوملاو لوؤوشسملا نيب ةيفافششلاو ةقثلا

ةرايز يف راششب يلاو بتاكلب دمحم هجو
فينو ينب ةرئادب لظلا قطانم ىلإا ةيدقفت
شسعاقتم لكل ريخألا راذنإلا عذل ناشسلب
بطاخ ثيح ،نينطاوملا نوؤوشش رييشست يف
فلتخمب نيلوؤوشسملاو نييذيفنتلا ءاردملا
لكل حمشسي نل هنأاب تاعاطقلاو تلاجملا

نينطاوملا حلاشصم ليطعت يف ببشستي نم
اذإا لهاشستي نلو هيقباشسك هتياهن نوكتشسو
انه اننإا » Óئاق ،ماعلا حلاشصلاب رمألا قلعت
كلذ ر˘ي˘غ دارأا ن˘مو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مد˘خ˘ل
ةيطارقوريبلا نمز امأا ،حنتيلو فرشصنيلف
نطاوملا ةمدخ يف لطامتلاو فشسعتلاو
.«ىلو دقف

لمعلإ تإرقمل ةدوع ل

ة˘كر˘شش نأا ،ة˘ي˘كير˘˘مأا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تر˘˘كذ
تايجمربل˘ل ة˘قÓ˘م˘ع˘لا تفو˘شسور˘كيا˘م
ن˘م ل˘م˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘شست˘˘شس
،كلذ اوراتخا اذإا مئاد لكششب مهلزانم
ع˘قو˘م لا˘قو ،ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘شسب
«egreV ehT» نأا هل ريرقت يف ،ينقتلا
نولازي ل تفوشسوركيام يفظوم مظعم
ة˘مزألا رار˘م˘˘ت˘˘شسا ع˘˘م م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
حتف ةداعإا ةكرششلا عقوتت لو ،ةيحشصلا

ىتح ةدحت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب˘تا˘كم
.لبقملا ماعلا نم يفناج

ماه يرثأإ فاصشتكإ

ةرخشص ىلع روثعلا مت ،ماه فاششتكا يف
ة˘ي˘خ˘يرا˘تو ة˘ير˘ثأا ششو˘ق˘ن ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
دقو ،ةياجب ةيلو ةرفيت ةقطنمب ةيديمون
ة˘ع˘ما˘ج˘ب ذا˘ت˘شسأا نو˘مر˘ج ن˘˘ي˘˘شسحأا ف˘˘شصو
هتميقل ارظن ماهلاب فاششتكلا اذه ،ةياجب
شصخي اميفو ،ةيجولوبورثنألاو ةيخيراتلا
ةر˘خ˘شصلا ى˘ل˘ع ة˘تو˘ح˘ن˘م˘لا ششو˘ق˘ن˘لا كل˘˘ت
دÓيم لبق ام ىلإا اهخيرات دوعي نأا حجري

،ليل˘ق˘ب هد˘ع˘ب ا˘م وأا مÓ˘شسلا ه˘ي˘ل˘ع ى˘شسي˘ع
د˘˘˘يد˘˘˘ع ى˘˘˘لإا فا˘˘˘ششت˘˘˘كلا اذ˘˘˘˘ه فا˘˘˘˘شضيو
بناجلا يرث˘ت تح˘شضأا ي˘ت˘لا تا˘فا˘ششت˘كلا
لامشش ةقطن˘م ه˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت يذ˘لا ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
.رئازجلا ديدحتلابو ايقيرفأا

رئإزجلإ تلإز ام
...ريخب

ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘شسم د˘˘حأا ر˘˘ششن
ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع ،«كو˘ب˘شسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
،قورا˘ف ي˘˘ششا˘˘ن˘˘ح ى˘˘عد˘˘يو، ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا
شسيك ىلع رثع هنأاب ،هيف ءاج ويديف طيرشش
نمم ابلاط ،ربتعم يلام غلبم ىلع يوتحي

هفتاه ىلع هب لشصتي نأا شسيكلا اذه عيشض
هبحاشص نم دكأاتلل غلبملا ركذ عم شصاخلا
دمحلا ‐ :Óئاق داورلا دحأا قلعيل ،يلشصألا
كان˘ه ماد ا˘م ،ر˘ي˘خ˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا تلاز ا˘م ه˘ل˘ل
 .لجرلا اذه لثم لاجر

qarsana@essalamonline.com
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يومإرتلإ لخإد ايموي ثدحي
لخاد ايموي ثدحت تاراجشش
شصا˘خ˘ششألا ن˘˘ي˘˘ب ياو˘˘مر˘˘ت˘˘لا
كلذ يف  ببشسلا و  ،نيفقاولا
ى˘ل˘ع  با˘كر˘لا شضع˘ب رار˘˘شصإا
ل يتلا دعاقملا يف شسولجلا
كلذو ،ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘شسا˘ب ح˘م˘˘شسي
ةيحشصلا تاءار˘جإÓ˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
اظا˘ف˘ح ،ةرازو˘لا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا

نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع
بيرغلا نأا لإا ،انوروك شسوريف
ريبكلا ماحدزلا وه رمألا يف
يف اميشس ل ،باكرلا فوفشصب
ع˘فد˘ي ا˘م ،ة˘ي˘حا˘ب˘شصلا ةر˘ت˘ف˘˘لا

اذ˘˘˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘˘˘شسك ى˘˘˘˘˘˘لإا ءلؤو˘˘˘˘˘˘˘ه
و ي˘˘ح˘˘شصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا
  .دعاقملا كلت يف شسولجلا

ةيماح ةهجإوم
ةيبرغ ة˘يلو˘ب مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا بل˘ط
د˘ع˘ب ،ه˘ب˘شصن˘م ن˘م ءا˘˘ف˘˘عإلا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ةعاذإلا ريدم نيبو هنيب ةيماح ةهجاوم
ةيلولا يف مÓعإلاب فلكملا ،ةيلحملا
يوق عازن يف عيباشسأا ذنم لخد ةيبرغلا

،ةيناث ةيلو نم مداقلا ةعاذإلا ريدم عم
ف˘قو˘˘م ف˘˘قو ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو نأا ا˘˘م˘˘بو
دقف ،لخدتلا اشضفار عازنلا ىلع جرفتملا
يبختن˘م˘ل ار˘شس مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا أا˘ج˘ل
أادب دقف طقف اذه شسيل ،ةعاذإلا ريدم دشض ماعلا يأارلا نحششل ةيلولا نم «ناملرب ءاشضعأا»

دشض ةريبكلا كوبشسياف تاحفشص يريشسم شضعبو نييفحشصلا نيلشسارملا بيلأات يف انبحاشص
. قباشسلا هبشصنم ىلإا ةدوعلاو ةمهملا نم ءافعإلا بلط ،ةبعللا تفششك امدنعو ،ةعاذإلا ريدم

ةيدوبعلإ اياحصض
ةأارما نويلم92 نأا ثيدح ريرقت ركذ
،ةثيدحلا ةيدوبعلل اياحشض نعقو ةاتفو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا ىر˘˘˘جو
ير˘شسق˘لا ل˘م˘ع˘لا ل˘م˘ششت تا˘شسرا˘م˘م
نو˘يد˘لا ة˘يدو˘ب˘عو ير˘شسق˘لا جاوز˘˘لاو
.ةيلزنملا ةيدابعتشسلا ةمدخلاو
«يرف كوو» ةمظنم ةشسشسؤوم تلاقو
شسير˘˘غ ،ة˘˘يدو˘˘ب˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل
نم ةدحاو نأا ينعي اذه نأا تشسيروف
ي˘ف ششي˘ع˘ت ةا˘ت˘فو ةأار˘˘ما031 ل˘˘ك
نم رثكأا يأا ،مويلا ةثيدحلا ةيدوبعلا
.ايلارتشسأا ناكشس

! ةداعلاك ...ةيمÓصسإلإ بإزحألإ
ةيششع انتدوع امك
قا˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسا ل˘˘˘ك
ة˘ل˘˘ي˘˘ط ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا
ةيشضاملا تاونشسلا
باز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حألا ...
ششيع˘ت ة˘ي˘مÓ˘شسإلا
و اددجم ماشسقنلا

بب˘شسلا ةر˘م˘لا هذ˘ه
لوح ءاتفتشسلا وه
ليدعتلا
لبق˘ف ،يرو˘ت˘شسد˘لا
ن˘م ر˘ه˘شش ن˘م ل˘قأا

د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه
ود˘˘ب˘˘ت ،بق˘˘تر˘˘م˘˘لا
تÓيكششتلا
طخل ديؤوم نيب ،ىشضم تقو يأا نم رثكأا ةمشسقنم رايتلا اذه ىلع ةبوشسحملا ةيشسايشسلا
بازحألا تقفتا» لاق نم قدشص ... عورششملا شضفري شضراعمو ،روتشسدلل معاد ةطلشسلا
.«قفتت ل نأا ىلع رئازجلا يف ةيمÓشسإلا
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يف ،دوجلب ريزولا دكأاو اذه
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت

شسمأا لوأا ءاشسم هلولح بقع
ر˘مأا˘ب كلذو ،ثدا˘ح˘لا نا˘كم˘ب
دبع ،ةيروه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر ن˘م
نم لك ةقفر ،نوبت ديجملا

ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع
حÓ˘شصإاو نا˘كشسلاو ة˘ح˘˘شصلا
د˘ي˘ق˘ع˘˘لاو ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ماعلا ريدملا ،فÓغوب مÓعوب
شصارخلوبو ،ةيندملا ةيامحلل
عمجمل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ر˘ها˘شش
هذ˘ه رو˘فو ه˘نأا ،«زا˘غ˘ل˘˘نو˘˘شس»
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘˘عأا ة˘˘ثرا˘˘كلا
ح˘ت˘ف˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل˘˘ل
ديدحتل قمعم يروف قيقحت
،تا˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لاو با˘˘ب˘˘شسألا

ذ˘خأا˘ت˘شس ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا نأا ازر˘˘ب˘˘م
لكل ةربع نوكت ىتح اهارجم

ربع تلواقملاو نيلوؤوشسملا
.نطولا

د˘ه˘ع˘ت ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو

،م˘ي˘ل˘قإلا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
تÓئاعلاب يروف˘لا ل˘ف˘كت˘لا˘ب
ثداحلا اذ˘ه ءار˘ج ة˘بو˘كن˘م˘لا
ةيلولا ة˘م˘شصا˘ع˘ب ع˘قو يذ˘لا

ق˘ير˘ط ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
.اديدحت ةشصاقرلا

نطولا Èع ت’واقŸاو ÚلوؤوضسŸا لكل ةÈع نوكتضس اهتارارق نإا لاق

«سضيبلإ ثداح سصوصصخب اهإر‹ ذخأاتصس ةلإدعلإ» :ةيلخإدلإ ريزو

ـه.داوج

برضست ثداح لوح ،يروف قيقحت حتفب ،ميلقإ’ا ةئيهتو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ،دوجلب لامك رمأا
.احيرج61و ىلتق6 فلخ يذلاو صضيبلاب صسمأا لوأا رهظ عقو يذلا زاغلا راجفناو

يف ةيئانثتضسا ةلطع ’
يتلطع صصيلقتو فيرخلا
عيبرلاو ءاتضشلا

ةيبرتلإ ةرإزو
ةمانزر طبصضت
ةيصسردملإ لطعلإ

ةيبرتلا ةرازو تطبضض
لطعلا ةمانزر ،ةينطولا
ةيضساردلا ةنضسلل ةيضسردملا

ةلطع أادبت ثيح ،0202/1202
موي قطانملا عيمج يف ءاتضشلا
1202 يفناج82 صسيمخلا

6 تبضسلا موي ةياغ ىلإا ،ءاضسم
مت امك ،ءاضسم1202 يرفيف
ءادتبا عيبرلا ةلطع ديدحت
صسرام11 صسيمخلا موي نم
موي ةياغ ىلإا ،ءاضسم1202
نم02 ـل فداضصملا تبضسلا
ةلطع صصوضصخبو ،رهضشلا صسفن
عيمج يف نوكتضسف  ،فيضصلا
موي نم ءادتبا قطانملا
1202 ةيليوج8 صسيمخلا

.ةذتاضسأÓل ةبضسنلاب ،ءاضسم
أادبت ،نييرادإÓل ةبضسنلابو

ءاج امل اقفو فيضصلا ةلطع
ريزولا حلاضصمل نايب يف
ىلع «مÓضسلا» زوحت ،طوعجاو
نم ءاهتن’ا دعب ،هنم ةخضسن
ةياهنب ةقلعتملا تايلمعلا لك
اهنم ،ةيضساردلا ةنضسلا
لوبقلا صسلاجم تاعامتجا

جئاتن رضشنو هيجوتلاو
قئاثولا ميلضستو ،تاناحتم’ا
لكو ذيمÓتلل ةفلتخملا
لوخدلاب ةقلعتملا تايلمعلا
ةرازو اهتددح يضسردملا
وحنلا ىلع ةينطولا ةيبرتلا
:يلاتلا
،ةيناثلاو ىلوأ’ا ةقطنملا
22 صسيمخلا موي نم ءادتبا

،ءاضسم1202 ةيليوج
نم ءادتبا ،ةيناثلا ةقطنملاو
1202 ةيليوج51 صسيمخلا موي
.ءاضسم
ةيبرتلا ةرازو تددح امك
لوخدلا خيرات ،ةينطولا
ةيضساردلا ةنضسلل يضسردملا

عيمج ذيمÓتل ،0202/1202
ميلعتلا يفف ،قطانملا
ءاعبرأ’ا موي نوكي يئادتب’ا

ميلعتلاو ،يراجلا ربوتكأا12
موي ،يوناثلاو طضسوتملا
.لبقملا ربمفون4 ءاعبرأ’ا

ح.نيدلا رمق

صسيركت يف ةقباضسلا ريتاضسدلا لك نم لضضفأ’ا هنأا دكأا
تاطلضسلا نيب لضصفلاو تايرحلا

ةخصسن ديدجلإ روتصسدلإ :ةنيرق نب
8002 روتصسدل ةنصسحم

ةدئافل تÓيدعت حرطب نكضسلا ةرازو رمأات ةموكحلا
جراخلاو رئازجلا يف نيميقملا نينطاوملا

انويلم12 نم رثكأإ روجألإ باحصصأإ
PPL نكاصسم نم ةدافتصسلإ مهناكمإاب

ةن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ن˘ل˘عأا
نع ،ينطولا ءانبلا ةكرح شسيئر
نم «يباجيإلا» ةكرحلا فقوم
يذلا روتشسدلا ليدعت عورششم
ة˘ن˘شسح˘م˘˘لا ة˘˘خ˘˘شسن˘˘لا ه˘˘نإا لا˘˘ق
تقداشص يذ˘لا8002 روتشسد˘ل

ة˘حا˘شسلا تا˘نو˘˘كم ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ظفحتت يتلا اهيف امب ةيشسايشسلا

رار˘ق ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،مو˘ي˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ايعاد ،ينطولا ىروششلا شسلجم
يف ةوقب ةكراششملا ىلإا بعششلا
موي روتشسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت ءا˘ت˘ف˘ت˘شسا
معنب تيوشصتلاو ربمفون حتافلا

.عورششملا ىلع
ةود˘˘˘ن ي˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘ق ن˘˘˘˘ب در

ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع شسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص
ةكرحلا تلاط ي˘ت˘لا تا˘ما˘ه˘تلا
روتشسدلا نم اهفقوم نÓعإا دعب
دكأا ثيح ،ءاتفتشسÓل شضورعملا
يأا نم نكي مل ةكرحلا رارق نأا
و˘˘ه ل˘˘ب طو˘˘غ˘˘˘شض وأا تاءÓ˘˘˘مإا
ن˘م نا˘م˘يإاو ة˘ي˘شصخ˘شش ة˘˘عا˘˘ن˘˘ق
وه رو˘ت˘شسد˘لا اذ˘ه نا˘ب ة˘كر˘ح˘لا
ر˘˘ي˘˘تا˘˘شسد˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م ل˘˘شضفألا
تايرحلا شسير˘كت ي˘ف ة˘ق˘با˘شسلا

لاقو ،تاطل˘شسلا ن˘ي˘ب ل˘شصف˘لاو
يتلا فار˘طأÓ˘ل ه˘با˘ط˘خ ا˘ه˘جو˘م
لشصتي مل» ةمواشسم˘لا˘ب ه˘ت˘م˘ه˘تا
يأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ا˘شضرا˘ع د˘حا يأا ا˘˘ن˘˘ب
معنب تيوشصتلا لجا نم ءيشش
ةيام˘ح ة˘كرا˘ششم˘لا ن˘م ا˘ن˘فد˘هو
ةيامحو تايرحلاو ةيطارقميدلا

يأا نم ةيرئازجلا ةمألا عورششم
.«قارتخا

ن˘ب ف˘ششك ،كلذ ل˘با˘ق˘˘م ي˘˘ف
هيقلت نع قايشسلا اذه يف ةنيرق
فارطأا نم تلاشصتاو شضورع
تيوشصتلا ركشسعم يف اهنإا لاق
ه˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘قإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م كلذو Ó˘˘˘ب
امك ،عورششملا دشض تيوشصتلاب
ن˘م ع˘م ل˘˘شصاو˘˘ت ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘شس ءا˘˘قد˘˘شصأا» م˘˘ها˘˘م˘˘˘شس
ا˘˘˘ن˘˘˘م او˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘طو ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
ةنيرق نب ددجو ،«Óب تيشصوتلا
تيوشصتلا رارق نأا ىلع ديكأاتلا
رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م «م˘˘ع˘˘˘ن»ـب
لوحتلا راشسم ة˘يا˘م˘ح ل˘ف˘كي˘شس
ةلودلا رارمتشسا لظ يف ينطولا
ةيلوؤوشسم لكب نلعأاو ،ةينطولا

،تاحÓشصإلا لامكتشسا ةرورشض
تا˘˘˘ظ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘لا كارد˘˘˘˘ت˘˘˘˘شساو
اه˘ن˘ع تر˘ب˘ع ي˘ت˘لا فوا˘خ˘م˘لاو
ع˘شضو ءا˘ن˘ثأا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا
،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘يو˘شضع˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا

ى˘˘لإا دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘ششم
عم ةعبارلا ةداملا شضفر همشساقت
ةشضفارلا ةيشسايشسلا ىوقلا يقاب
.عورششملل

ىلإا ءانبلا ةكرح شسيئر اعدو
اذ˘ه ي˘ف ة˘ع˘شساو˘لا ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
ة˘ي˘عر˘ششلا تي˘ب˘ث˘ت˘ل ءا˘ت˘ف˘ت˘˘شسلا
تا˘ب˘شست˘كم ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا
شسي˘لو ير˘ف˘ي˘˘ف22 كار˘˘ح˘˘˘لا
هريبعت دح ىلع ،جلدؤوملا كارحلا

.نينطاوملا ةدارإا مارتحا شضرفو
فقوم حرشش ةنيرق نب عباتو

يأا اشضفار روتشسدلا نم ةكرحلا
م˘ت˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م زاز˘ت˘با وأا ة˘موا˘˘شسم
رايتلا نم ةشصاخ ةكرحلا ماهتا
لخدن ل» لاق ثيح يمÓشسإلا
ة˘ه˘ج يأا ع˘˘م ة˘˘موا˘˘شسم يأا ي˘˘ف
رار˘ق˘لا اذ˘ه ط˘بر ا˘˘ي˘˘فا˘˘ن تنا˘˘ك
نم برقلاب عقومتلا نع ثحبلاب
قايشسلا يف ف˘ششكو ،«ة˘ط˘ل˘شسلا

نم ا˘شضر˘ع ة˘كر˘ح˘لا ي˘ق˘ل˘ت ن˘ع
ةكراششم˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
ءانبلا تمدق ثيح ةموكحلا يف
نمشض او˘نو˘كي˘ل تا˘حر˘ت˘ق˘م6
نوبت شسيئرلل يموكحلا مقاطلا

مهنم ددع ىلع ةقفاوملا تمتو
بلطو ةيجيتارتشسا تارازو يف
شسيئر ن˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘م نو˘˘كي نا ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘لا

تءا˘شش ن˘˘كل يدا˘˘ي˘˘شس بشصن˘˘م
اذ˘ه ع˘با˘تو كرا˘ششن م˘لو راد˘˘قألا

ة˘كر˘ح نأا˘ب د˘حا ن˘ظ˘˘ي ل ى˘˘ت˘˘ح
لÓخ عيششأا ام نع ثحبت ءانبلا
نيريخألا نيمويلا

دبع ددشش ،هباطخ ماتخ يفو
اذه ةيمهأا ىلع ةنيرق نب رداقلا
تو˘شص اذإا ه˘نإا لا˘قو عور˘ششم˘˘لا
«ل» ـب بع˘ششلا ن˘م ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا

روتشسدلا ليد˘ع˘ت عور˘ششم ى˘ل˘ع
بشصن˘˘˘م يأا ن˘˘˘م بح˘˘˘شسنأا˘˘˘شسف
بع˘˘ششلا ى˘˘كز اذإا ا˘˘˘مأا يدا˘˘˘ي˘˘˘ق
ي˘˘ف قا˘˘ب ي˘˘ن˘˘˘نإا˘˘˘ف عور˘˘˘ششم˘˘˘لا

.يبشصنم
خ.ةميضسن

حر˘ط˘˘ل ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ى˘˘ع˘˘شست
طور˘˘˘شش ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تÓ˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةغيشصب ن˘كشسم ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا
لÓخ نم،ppl يمومع يوقرت
لو˘خد˘م˘ل˘ل ى˘شصقألا د˘ح˘لا ع˘فر
،ا˘ي˘لا˘ح ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ير˘ه˘˘ششلا

نيكمت دشصق رارقلا اذه يتأايو
نينطاوملا نم نكمم ددع ربكأا
نيرخآاو رئازجلا يف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا

نم ةدافتشسلا نم ،نطولا جراخ
.ةينكشسلا ةغيشصلا هذه

ر˘ب˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تح˘˘شضوأاو
نو˘نا˘ق˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘ششم˘˘لا
نأا˘˘˘˘˘ب ،1202 ة˘ن˘˘شسل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ي˘مو˘م˘ع˘˘لا يو˘˘قر˘˘ت˘˘لا ن˘˘كشسلا

»PPL«ةعفنم اذ اعورششم ّدعي
ى˘ل˘ع بجو˘ت˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ما˘ع
ةرازو يف ةلثمم ،ةيشصولا ةهجلا
،ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘˘لاو ن˘˘كشسلا

لوخدملا ىل˘ع تÓ˘يد˘ع˘ت حر˘ط

ةدافتشسلا يف نيبغارلل يرهششلا
هعفرو ،ةي˘ن˘كشسلا ة˘غ˘ي˘شصلا ن˘م
،006و نويلم12 نم ديزأا ىلإا
هب لومع˘م˘لا ف˘ق˘شسلا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

اذه عفرلا نأا ىلع تدكأاو ،ايلاح
.ةيئانثتشسا ةفشصب نوكي

تقو ي˘ف ة˘مو˘كح˘˘لا تنا˘˘كو
ن˘م ة˘ل˘م˘ج تع˘شضو د˘˘ق ق˘˘با˘˘شس
نم ةدافتشسلا لجأا نم طورششلا

،»PPL« ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘˘شصب ن˘˘˘˘كشسم
عومجم قوفي يتلا ةئفلا لمششت
مهجاوزأا لخدو يرهششلا مهلخد
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ر˘˘˘جألا تار˘˘˘م تشس
يأا ،نو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘شضم˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘ندألا

يواشسي وأا ايرهشش جد000.801
ين˘طو˘لا ر˘جألا ةر˘م ر˘ششع ى˘ن˘ثا
000.612 يأا نومشضملا ىندألا
.ايرهشش جد

خ.ةميضسن

PAU جمانÈلا معد ةدحو يبوروأ’ا لماعتŸا عم قيضسنتلاب لدعلا ةرازو اهمظنت
عاطقلإ يفظومو تإراطإإو ةاصضقلإ ةدئافل ةينيوكت تإرود

صشي÷ا ‘ رارحأ’ا لاجرلا ةكنح لضضفب ةضساضسحو ةبعضص ةلحرم نم تجرخ رئاز÷ا نأا دكأا

ةيحÓفلإ يصضإرألإ فإزنتصسل إدح عصضيصس روتصسدلإ ليدعت عورصشم :يويلع

راطإا يف لدعلا ةرازو مظنت
ة˘لاد˘ع˘لا عا˘ط˘ق م˘عد ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ع˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
معد ةدحو يبوروألا لماعتملا
ةنجللاو،PAU ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا
ةيطارقميدلا لجا نم ةيبروألا
ة˘ي˘ن˘يو˘˘كت تارود نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا˘˘ب
تارا˘˘طإا ،ةا˘˘˘شضق˘˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل
.عاطقلا يفظومو

نايب ربع ةرازولا تحشضوأاو
تاردق ميعدت راطإا يف هنأا ،اهل
ق˘ي˘م˘ع˘ت تارا˘˘طإلاو ةا˘˘شضق˘˘لا

،نوناقلا لا˘ج˘م ي˘ف م˘ه˘فرا˘ع˘م
م˘عد ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف م˘ظ˘ن˘˘ت
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
جمانربلا معد ةدحو يبوروألا

PAU،لوح ة˘ي˘ن˘يو˘كت ةرود
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف تارد˘˘ق ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
تاقفشصلا تاءارجإا يف مكحتلا
رتفد دادعإا امي˘شسل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘ط˘ل˘شسلا فر˘ط ن˘م طور˘˘ششلا
21 نم ،ةدقاعتم˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
،0202 ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا51 ى˘˘˘˘˘˘لإا
ةدئافل ءاشضقلل ايلعلا ةشسردملاب
ءانمأا71 مه˘ن˘م ا˘كرا˘ششم12

3 ،ةيئاشضقلا شسلاجملل نوماع
ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م تارا˘طإا
نم راطإاو لئاشسو˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل
يمدختشسمل ةينطولا ةشسردملا
.طبشضلا تانامأا

هذ˘˘˘ه نأا ةرازو˘˘˘لا تفا˘˘˘شضأاو
م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت ةرود˘˘لا

مكحت˘ل˘ل ن˘ير˘ي˘شسم˘لا تاءا˘ف˘ك
تاقفشصلا تاءارجإا يف يلمعلا
دادعإا ةيجهنم مهفو ،ةيمومعلا
ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا طور˘˘ششلا ر˘˘ت˘˘فد
،تا˘مد˘خ˘˘لا ،تا˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
اذ˘˘ك ،لا˘˘غ˘˘ششألاو تا˘˘شسارد˘˘˘لا
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘شسح جاردإا
ريشضحت يف ةد˘ي˘ج˘لا ج˘ها˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصلا

،ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تلؤوا˘شست˘لاو
ة˘ي˘فا˘ف˘ششو ة˘عا˘ج˘ن˘ب را˘ي˘ت˘˘خاو
نيدروملا نشسحأا ةيعوشضومو
ينÓقعلا لÓغتشسلا لجأا نم
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘˘ل
نم ةاون ليكششت ىلإا ةفاشضإلاب
ن˘˘˘كم˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘شصشصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يف نينوكمك مهب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا
.لاجملا

حلاشصملا تاذ تراششأا امك

ةنجللا عم نواعتلا راطإا يف هنأا
ل˘˘˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘بوروألا
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘˘لا

esinev ed noissimmoc،
ى˘ق˘ت˘ل˘م ي˘ف را˘˘طإا كرا˘˘ششي˘˘شس
،برغملا نم دعب نع يوهج
0202 ربوتكأا51 ىلإا31 نم
نم ةيبوروألا ةنجللا ميظنت نم
.نوناقلاب ةيطارقميدلا لجأا

بشسح ىقتلملا اذه فدهيو
لدا˘˘˘ب˘˘˘ت ى˘˘˘لإا رد˘˘˘شصم˘˘˘˘لا تاذ
ةينطولا براج˘ت˘لاو تار˘ب˘خ˘لا
ن˘م ةرادإلا بير˘ق˘ت لا˘ج˘م ي˘ف
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا م˘يد˘ق˘تو ن˘طاو˘م˘˘لا
نم لاجملا اذه يف ةيبوروألا

ة˘ثÓ˘˘ث ى˘˘لإا شضر˘˘ع˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
قح ةيامح اهنم ةيشساشسأا رواحم
ى˘لإا لو˘شصو˘لا ي˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ه˘تا˘نا˘ي˘ب ة˘يا˘م˘حو ة˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ةدو˘˘ج˘˘لا ةرادإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلا

ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ثيد˘˘˘ح˘˘˘ت ل˘˘˘ماو˘˘˘ع
تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خألاو ،ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ةدا˘عإا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘˘لاو
.نينطاوملا عم لشصاوتلا طبر

ح.نيدلا رمق

ن˘ي˘مألا يو˘ي˘ل˘ع د˘م˘ح˘م د˘كأا
نيحÓفلل ينطولا داحتÓل ماعلا
ليدعت عورششم نأا ،نييرئازجلا
فازنتشسل ادح عشضيشس روتشسدلا
رر˘ح˘يو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘شضارألا
.ةيداشصتقلا ةيعبتلا نم رئازجلا

ع˘م˘ج˘ت ي˘ف ،يو˘ي˘˘ل˘˘ع ح˘˘شضوأاو
طشسو بابششلا رادب شسمأا هطششن
ةلمحلا راطإا يف ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م
عور˘ششم لو˘ح ة˘ي˘˘ئا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘شسلا
،ربمفون لوأل روتشسدلا ليدعت
رر˘ح˘ي˘شس د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘شسد˘لا نأا
ةيعبتلاو دويقلا لك نم رئازجلا

ةلاعف ةقÓطنا ليجشستب حمشسيو
ةرطاق ،ةحÓفلا عاطقل ةيقيقحو
لجشس املثم ،ينطولا داشصتقلا
ط˘ي˘شسب˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا حÓ˘˘ف˘˘لا

ءابو ةمزأا لÓخ هتوقو هدوجو
ه˘تادو˘ه˘ج˘م ل˘شضف˘بو ا˘˘نورو˘˘ك
اهنمأا قيقحت نم رئازجلا تنكمت
.ة˘ي˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ل˘˘كب ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

عور˘˘ششم نأا يو˘˘ي˘˘ل˘˘ع فا˘˘شضأاو
ادح عشضي˘شس رو˘ت˘شسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت

ةيحÓف˘لا ي˘شضارألا فاز˘ن˘ت˘شسل
بهن عشضوم اقباشس تناك يتلا

دشسافلا لاملا تاباشصع لبق نم
يقيق˘ح˘لا حÓ˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف را˘شصو
زربأاو .نييمهو نيرمثتشسم دنع
ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو» Ó˘˘˘شسر˘˘˘ت˘˘˘شسم
ق˘طا˘ن˘مو نار˘هوو شسادر˘˘مو˘˘بو
ي˘ح لا˘ث˘˘م ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘م ىر˘˘خأا
ي˘˘˘شضارألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بلا˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
تقو يف هاندهشش يذلا ةيحÓفلا
ن˘م ه˘ف˘شسأا ن˘ع ار˘ب˘ع˘˘م ،ق˘˘با˘˘شس

يف تازواجتلا د˘يد˘ع ل˘ي˘ج˘شست
م˘ه˘ن˘˘م تب˘˘ل˘˘شس ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف ق˘˘ح
يفو.«قح هجو نود» مهعرازم
ربكأا ىلع لوؤوشسملا لاق ،ريخألا
ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
تجرخ رئازج˘لا نأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘شسا˘شسحو ة˘ب˘ع˘شص ة˘ل˘حر˘م ن˘م
يف رارحألا لاجرلا ةكنح لشضفب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘لا

ة˘ي˘شسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نا˘ب تل˘ل˘كتو
ربمشسيد21 موي ةهيزنو ةفافشش
ملاعم مشسر يف قلطنتل يشضاملا

ئداب˘م را˘طإا ي˘ف ةد˘يد˘ج ر˘ئاز˘ج
اهيف نوكيو ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا نا˘ي˘ب
يف ةلادعلا مامأا ةيشساوشس عيمجلا
.تابجاولاو قوقحلا

ـه.داوج



نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘شضوأاو اذ˘˘˘ه
ه˘تر˘ئاد ه˘تذ˘خ˘تا يذ˘لا رار˘ق˘لا
ةداملا ديمجتب قلعتي ةيرازولا

ا˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ر˘ي˘غ ل011
يتلا تاوطخلا هنع رفشستشس
عناشصمب ةقلعتملاو ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
،تارايشسلا ةعانشصو بيكرتلا

˘˘˘ماد˘˘˘ع˘˘˘نا نأا ى˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششم
لاح ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا شصو˘شصن˘لا
دار˘ي˘ت˘شسا رار˘ق ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت نود
ثÓ˘˘ث ن˘˘م ل˘˘قأا تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
تيآا تا˘حر˘ف لا˘قو ،تاو˘˘ن˘˘شس
تاحيرشصت ي˘ف ،م˘هار˘ب ي˘ل˘ع
ىلع شسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
غلن مل» ،ةينطولا ةعاذإلا ريثأا
ي˘ف ح˘م˘ط˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأل نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
داجيإا ىلإا بيرقلا لبقتشسملا

نمف ،عيمجلل ةلوقعم لولح
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘حÓ˘شصإلا لÓ˘˘خ
ةيجاودزا ءاغلإاو ةيداشصتقلاو

ءاشضقلاو ةلم˘ع˘لا ي˘ف ر˘ع˘شسلا
،ة˘˘يزاو˘˘م˘˘˘لا قو˘˘˘شسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
داريتشسا يف ريكفت˘لا ا˘ن˘ن˘كم˘ي
ةبعشصلا ةل˘م˘ع˘لا˘ب تارا˘ي˘شسلا

دعب اذهو ،يمشسرلا رعشسلابو
تاونشس عبرأا وأا ثÓث رورم

ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ن˘شسح˘ت˘ت نأا د˘ع˘˘ب
.«رئازجلل ةيداشصتقلا

ثد˘ح˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘˘ف
عاطق ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘شسم˘لا
ن˘ع ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
«تا˘˘˘با˘˘˘شصع»و «تا˘˘˘كب˘˘˘شش»

«ةدرخلا» عمج رظتنت ةمظنم
ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘ل تارا˘˘ي˘˘شسلا ن˘˘م
.ةيرئازجلا قوشسلل

ثدحلا4 6682ددعلا ^2441  رفضص52ـل قفاوملا0202 ربوتكأا21نينثإ’ا

watan@essalamonline.com

ةيداضصتق’ا ةيعضضولا نضسحت دعب ةيلمعلا ثعب دكأا

تإونصس3 نم لقأإ تإرايصسلإ دإريتصسإ ءاغلإإ يفني ةعانصصلإ ريزو
ةلوقعم راعصسأاب يمصسرلإ فرصصلإ رعصسل اقفو ةرايصس ءانتقاب نطإوملل حمصست ةبقترم تاحÓصصإإ ^

ةيرئإزجلإ قوصسلل اههيجوتل تإرايصسلإ نم «ةدرخلإ» عمج رظتنت ةمظنم تاباصصعو تاكبصش ^
ديدجلإ طورصشلإ رتفدل نيلماعتملإ تافلم ةقباطم ىلع فقوتم ةديدجلإ تإرايصسلإ دإريتصسإ ^

ح.نيدلا رمق

داريتضساب حامضسلاب صصاخلا قباضسلا اهرارق نع ةيرازولا هترئاد لودع ،ةعانضصلا ريزو ،مهارب يلع تيآا تاحرف ىفن
.ةيداضصتق’ا ةيعضضولا نضسحت دعب ةيلمعلا قÓطإا متيضس هنأا ادكؤوم ،بيكرتلا تاضسضسؤوم حلاضصل تاونضس3 نم لقأا تارايضسلا

ابرضضو «ةلزهم» هربتعا نم نيبو رارقلل نمثم نيب
«ةداهضشلا» ةيقادضصمل

انوروك «كاب» ‘ حاجنلإ لدعم سضفخ
تاباقنلإ Úب قاقصشلإ ثدحي

ت’وادملا ءاهتنا دعب ابيرق جئاتنلا نع نÓعإ’ا

ايرولاكبلإ ىلع لوصصحلل02 /9 لدعم دامتعإ :طوعجإو

ةيمقرلا تايجولونكتلا اهضضرفت تتاب يتلا ةعراضستŸا ت’وحتلاّ مضضخ ‘

ةمولعŸإ قدصص يرحتب ماعلإ يأإرلإ ريونت ¤إإ مÓعإلإ وعدي رإزموب

ةيداضصتق’ا ت’اÛا ‘ اميضس’ نيدلبلا ›وؤوضسم تعمج تاثحابم

نواعتلإ تاقÓع زيزعتل ةديدج ةلحرم نÓخدت Úصصلإو رئإز÷إ

ديربلا ريزو رازموب ميهاربا اعد
ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘شسلا تÓ˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةيمÓعإلا ةر˘شسألا ،ة˘كي˘ل˘شسÓ˘لاو
ريونت يف اهرودب عÓطشضلا ىلإا
˘ماز˘ت˘للا لÓ˘خ ن˘م ما˘ع˘لا يأار˘˘لا
ةمولعم˘لا قد˘شص ير˘ح˘ت بجاو˘ب
ّمشضخ يف اميشسل ،اهتيقادشصمو
تتاب يتلا ةعراشستملا تلوحتلا
ةيمقرلا تايجولونكتلا اهشضرفت
ردا˘˘˘˘شصم دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م
ةينآا اذكو ة˘عر˘شسو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
.اهراششتنا

لÓخ ،راز˘مو˘ب ر˘يزو˘لا ن˘ل˘عأاو
ةرود˘لا قÓ˘ط˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘ششإا
نييفاح˘شصلا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا

يد˘شصت˘لا ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لاو
ekaF» ةطولغملا رابخألا ةرهاظل
swen»،ع˘م نوا˘ع˘ت˘˘لا˘˘بو ه˘˘نأا
مت دق «لغوغ» ةيملاعلا ةكرششلا

راشسم ميظنت روشصت ةرم لوألو
ى˘ل˘ع قو˘ب˘شسم ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت

لوح روحمتي ،ةقطنملا ىوتشسم
ةقلعتم ،ةيمهألا ةغلاب بناوج ةدع
تاراهمل نييفاحشصلا باشستكاب

ادد˘ششم ،ة˘بذا˘كلا را˘ب˘خألا ف˘ششك
ةرورشض ةيمÓعإلا ةرشسألا ىلع
ر˘يو˘ن˘ت ي˘ف ا˘هرود˘ب عÓ˘ط˘شضلا
˘ماز˘ت˘للا لÓ˘خ ن˘م ما˘ع˘لا يأار˘˘لا
ةمولعم˘لا قد˘شص ير˘ح˘ت بجاو˘ب
ّمشضخ يف اميشسل ،اهتيقادشصمو
تتاب يتلا ةعراشستملا تلوحتلا
ةيمقرلا تايجولونكتلا اهشضرفت
ردا˘˘˘˘شصم دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م
ةينآا اذكو ة˘عر˘شسو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
.اهراششتنا

رميحلب رامع نّمث ،هتهج نم
يمشسرلا قطانلا ،لاشصتلا ريزو
ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ة˘مو˘كح˘˘ل˘˘ل
اميشسل ةغلاب ةيمهأا تاذ اهربتعا
نيعبا˘ت˘م˘لا دد˘ع ي˘ما˘ن˘ت ل˘ظ ي˘ف
،يمقر˘لا ءا˘شضف˘لا ى˘ل˘ع را˘ب˘خأÓ˘ل
ةينيوكتلا تارودلا هذه نأا ادكؤوم

ةينطولا دوهجلا نمشض لجشستشس
ة˘فا˘ح˘شصلا ة˘ق˘فار˘م ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا
ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا ى˘لإا ة˘ي˘كي˘شسÓ˘كلا
،ةراششإÓل.ةي˘م˘قر˘لا ة˘فا˘ح˘شصلا
ريزو ةقفر ،ديربلا ريزو فرششأا
ةرود˘لا قÓ˘ط˘نا ى˘ل˘˘ع لا˘˘شصتلا
اه˘ي˘ل˘ع فر˘ششأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا

ي˘ف نو˘شسر˘م˘ت˘م نو˘ي˘لود ءار˘ب˘˘خ
ةحشص ءاشصقتشسا تاي˘ن˘ق˘ت لا˘ج˘م
،تنرتنلا ةكبشش ىلع ةمولعملا

مشض يذلا لوألا جوفلا ةكراششم
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘شص
ايروشضح ،ةيمÓعإلا تاشسشسؤوملا

تلا˘شصتا ر˘ق˘م ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ةينقت قيرط نع دعب نعو رئازجلا
فلتخ˘م ن˘م ي˘ئر˘م˘لا ر˘شضا˘ح˘ت˘لا

ديف˘ت˘شست نأا ى˘ل˘ع ،ن˘طو˘لا عو˘بر
تارود ن˘م ىر˘خأا تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م
.Óبقتشسم ةهباششم ةينيوكت

خ.ةميضسن

تعمج يتلا تاءاقللا تلكشش
،يششياج غنايب يرئازجلا فرطلا

ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا بت˘˘كم˘˘˘لا و˘˘˘شضع
نوؤو˘˘˘˘˘ششلا بت˘˘˘˘˘˘كم شسي˘˘˘˘˘˘ئرو
ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا
،ي˘ن˘ي˘شصلا ي˘عو˘ي˘ششلا بز˘ح˘ل˘ل

ى˘لإا ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ
نواعتلا مييقتل ةبشسانم رئازجلا
امهطبرت ن˘يذ˘ل˘لا ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب

تاقÓ˘عو «ة˘ي˘خ˘يرا˘ت» ة˘قاد˘شص
.«ةنيتم» نواعت

نوؤو˘˘ششلا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘˘فأا
ينيشصلا لوؤوشسملا نأا ،ةيجراخلا

شسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘ظ˘˘˘˘ح
نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ير˘ب˘شص ع˘م تا˘ث˘حا˘ب˘م ىر˘جأاو
نوؤو˘˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘˘يزو مودا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ب

هذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘ل˘ل تل˘كشش تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ةبشسا˘ن˘م ي˘ن˘ي˘شصلاو ير˘ئاز˘ج˘لا
نيدل˘ب˘لا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل
ة˘قاد˘شص ا˘˘م˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا
ةنيتم نواعت تاقÓعو ةيخيرات
ىلإا4102 ةنشس اهب ءاقترلا مت
،ة˘ل˘ما˘شش ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا ة˘كار˘شش
يف اهريوطت شصرف ثحبل اذكو
مازحلا) ةينيشصلا ةردابملا راطإا

مامشضنا دعب ةشصاخ ،(قيرطلاو
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘لإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

را˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو.8102
زيزعت لبشس نابناجلا شضرعتشسا
يف ام˘ي˘شسل ،ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا
ي˘فو ة˘يدا˘شصت˘قلا تلا˘ج˘˘م˘˘لا

تاذ هدروأا ا˘˘م˘˘ك‐ ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م

تآاششنملاو لكايهلا» ‐ردشصملا
ةيمومعلا لا˘غ˘ششألاو ة˘يد˘عا˘ق˘لا

رامثت˘شسلاو ةرا˘ج˘ت˘لاو ل˘ق˘ن˘لاو
يلاعلا ميلعتلا نيدايم يف اذكو
ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ثح˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
.«ينهملا نيوكتلاو

ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا تنا˘˘كو
م˘هأا شضار˘ع˘ت˘شسل ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘ل˘˘ل
تاذ ةيلودلاو ةيميلقإلا اياشضقلا
ق˘ي˘شسن˘تو كر˘ت˘ششم˘لا ما˘م˘ت˘˘هلا
ن˘ع Ó˘شضف ،ا˘ه˘لو˘ح ف˘قاو˘˘م˘˘لا

نيب نماشضتلاو نواعتلا ةلشصاوم
ةحئاج ةحفاكم راطإا يف نيدلبلا
د˘ج˘ت˘شسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف
.(91‐ديفوك)

ر.نوراه

تاباق˘ن لا˘ع˘فأا دودر تف˘ل˘ت˘خا
د˘م˘ح˘م نÓ˘عإا د˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو طوعجاو
يف حاجنلا لدعم شضفخ ،شسمأا
02 نم9 ىلإا ايرولاكبلا ةداهشش
رارقلا راثأا ثيح ،0202 ةرودل

ةربتعم ،ةيبرتلا تاباقن ةظيفح
،«بئاشصلا» ريغبو عرشستملاب  ايإا
ءا˘ي˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ه˘ت˘ن˘˘م˘˘ث ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةرا˘ششب»ـب ه˘ت˘ف˘شصوو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا

.«ريخ
نيمألا ةرومع مÓعوب فشسأات

ةباقنلل ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا
ةيبرتلا لامعل ةلقتشسملا ةينطولا

ي˘˘ف «فا˘˘˘ت˘˘˘شسلا» ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لاو
˘˘مÓ˘˘˘شسلا» ه˘˘˘ب شصخ ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
يذلا ،ةيبرتلا ريزو رارقل ،«مويلا
حششرتم لك نأا ،شسمأا هيف نلعأا
لشصحتي ايرولاكبلا ةداهشش يف
،احجان دعي02 نم9 لدعم ىلع
ي˘ف ا˘بر˘شضو ة˘لز˘ه˘م هر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
  .ايرولاكابلا ةيقادشصمل قمعلا

نأا ،«فا˘تا˘شسلا» شسي˘˘ئر د˘˘كأاو
هنأاشش نم و رربم ريغ رارقلا اذه
ببشس عجرأاو ،ةءادرلا عجششي نأا
نا˘ح˘ت˘ما ع˘ي˘شضاو˘م نأا ى˘˘لإا كلذ
رودت تناك ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘شش
نيلشصفلا عي˘شضاو˘م لو˘ح ط˘ق˘ف
كلذ نع Óشضف ،يناثلاو لوألا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج لوا˘˘ن˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘ف تنا˘˘˘ك
،ةرومع برغتشساو .نيحششرتملا
ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا لد˘ع˘م شضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
يف ،02 نم9 ىلإا ايرولاكبلا

اهيلع لشصحملا طاقنلا نأا نيح
تناك ،حيحشصتلا تايلمع دعب

ف˘ي˘ك» Ó˘ئا˘˘ق لءا˘˘شستو ،ةد˘˘ي˘˘ج
  .«انيف ملاعلا ركفيشس

ح˘˘شضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
لÓ˘خ ه˘نأا ،«مÓ˘شسلا» ثد˘ح˘˘ت˘˘م
ذيمÓ˘ت˘لا ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘شسلا
تلدعم ىلع نولشصحتي نيذلا

ةداهشش ي˘ف02 ن˘م31و21
رايتخا مه˘ن˘كم˘ي ل ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
،اهنود˘ير˘ي ي˘ت˘لا تا˘شصشصخ˘ت˘لا
،ةعماجلا يف مهتاشسارد ةلوازمل
يذ˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا˘˘ب كلا˘˘ب ا˘˘م˘˘ف
نم90 لدعم نع نولشصحتي
02.  

شسي˘ئر د˘كأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
نم ةئاملا˘ب57 نأا ،«فا˘تا˘˘شسلا»
نوديعيشس ،نييعماج˘لا بÓ˘ط˘لا
بÓ˘ط م˘ه˘ن˘ي˘ب ،ى˘لوألا ة˘˘ن˘˘شسلا
فاشضأاو ،تارم3 ةنشسلا اوداعأا
يف حاجنلا لدعم شضيفخت نأا

نم ،02 نم9 ىلا ايرولاكبلا
ىوتشسم مزأات يف مهاشسي نأا هنأاشش
بقاوعلا نأا ادكؤوم ،رثكأا ةعماجلا
،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م  .ة˘م˘ي˘خو نو˘كت˘˘شس
شسينغرف ل˘ي˘ب˘ن ي˘با˘ق˘ن˘لا د˘ق˘ت˘نا
ا˘يرو˘لا˘كب˘لا لد˘ع˘˘م شضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ـب ةعما˘ج˘لا م˘لا˘ع ى˘لإا جو˘لو˘لاو
ريغ رارقلاب هايإا اربتعم ،90/02
رواششت هيف نكي ملو بئاشصلا

ءا˘كر˘ششلاو ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ع˘˘م
  .نييعامتجلا

رج˘ن˘ت˘شس رار˘ق˘لا اذ˘ه نأا د˘كأاو
اهن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘م˘ي˘خو ج˘ئا˘ت˘ن ه˘ن˘ع
يف ةيجوغاديبلا دعاقملا شصقن
يأا‐ :لءا˘شست ثي˘˘ح ،ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
؟ة˘˘ع˘˘شست لد˘˘ع˘˘م˘˘ل شصا˘˘شصت˘˘خا

ةيرئازجلا ة˘ع˘ما˘ج˘لا نأا فا˘شضأاو
قوبشسم ري˘غ ارو˘هد˘ت د˘ه˘ششت˘شس
  .يملاعلا بيترتلا يف

دمحأا دلاخ كراب ،لباقملا يف
فورظلل ارظن ،يرازولا رارقلا
ا˘هد˘ه˘ششت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا
،انوروك ةحئاج ببشسب رئازجلا

تقلخ ةريخألا هذه نأا احشضوم
فوخلاو ةريحلا ،قلقلا نم اوج
ر˘مألا ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا فو˘˘ف˘˘شص ي˘˘ف
يف زيكرتلا  مهيلع بعشص يذلا
مهعاط˘ق˘نا بنا˘ج ى˘لإا ،شسورد˘لا

  .رهششأا8 ةدم ةشساردلا نع
دكأا ،رارقلا اذه بابشسأا نعو

،ذيمÓتلا تايلوأا ةيعمج شسيئر
ذيمÓتلا لوشصح لامتحا كانه نأا

ناحتما يف ةفيعشض جئاتن ىلع
بل˘˘˘ط˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا ،كا˘˘˘ب˘˘˘لا
ام ذاقنإاو ،حاجنلا لدعم شضيفخت
لامتحا ىلإا اريششم ،هذاقنإا نمكي
بÓطلا ةدعاشسم يف لثمتي رخآا
مهذاقنإاو ةعماجلا ىلإا لاقتنÓل
  .عراششلا نثارب نم

نأا ،هتاذ قايشسلا يف فاشضأاو
يف ن˘م˘كي ثلا˘ث لا˘م˘ت˘حا كا˘ن˘ه
نأاو اميشس ،شصرفلا لفاكت أادبم
شضيف˘خ˘ت م˘ت تا˘يو˘ت˘شسم˘لا ل˘ك
نم90 ىلإا حاجنلا لدعم اهيف
ةيبرتلا ةرازو رارق نأا ركذي  .02
ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا لد˘ع˘م شضي˘ف˘خ˘ت˘ب
لك دعي ثيح ،ايرولاكبلا ةداهشش
نم9 لدعم ىلع لشصحتي ذيملت
عشضولل ةجيتن ءاج .احجان02
رئاز˘ج˘لا هد˘ه˘ششت يذ˘لا ي˘ئا˘بو˘لا

بب˘شسب م˘لا˘ع˘لا لود رار˘غ ى˘ل˘˘ع
  .انوروك ةحئاج

  م.يمولد

،طو˘ع˘جاو د˘˘م˘˘ح˘˘م ن˘˘ل˘˘عأا
نع ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو
02 /9 لد˘˘ع˘˘˘م دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عإا
،ايرولاكب˘لا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
ج˘˘˘ئا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن نأا ى˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششم
نÓعإلا م˘ت˘ي˘شس تا˘نا˘ح˘ت˘ملا

ءاهتنا د˘ع˘ب اد˘ج ا˘ب˘ير˘ق ا˘ه˘ن˘ع
.تلوادملا

ءا˘ق˘ل ي˘ف ،طو˘ع˘˘جاو لا˘˘قو
ه˘تر˘ئاد ر˘ق˘م˘ب م˘ظ˘ن ي˘ف˘ح˘شص
ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م ل˘˘˘ك» ،ة˘˘˘يرازو˘˘˘لا
9/02 لد˘ع˘م  ى˘ل˘ع ل˘شصح˘˘ت
دع˘ي ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘شش ي˘ف
جئاتنلا نأا ىلإا اريششم ،«احجان

اهنع نÓعإلا متيشس ةيئاهنلا
ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب اد˘˘˘ج ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق
،رارقلا اذه ءاجو ،تلوادملا

بب˘˘˘˘˘˘شسب ،ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا بشسح
يتلا ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا عا˘شضوألا
لشصفلا ءاغلإاو ،دÓبلا اهششيعت
.ةيشساردلا ةنشسلا نم ثلاثلا

را˘˘ششأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘˘ف
عاطق ىلع لوألا لوؤوشسملا
ه˘نأا ى˘لإا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ذاقنإلا ماظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا م˘ت˘ي˘شس
7002 نوناق يف نمشضتملا
.تاناحتملا ءارجإاب قلعتملا

ـه.داوج

عضضولاو ىضشامتي ام عم هفييكت لجأا نم
ةحاتملا تايناكمإ’او يلاحلا

نوناقلإ يف رظنلإ ةداعإإ
ءاملاب قلعتملإ
ريزو ،يقارب يقزرأا نلعأا
ةداعإا نع ،ةيئاملا دراوملا
مقر نوناقلا يف رظنلا

ءاملاب صصاخلا21/50
تاروطتلا ةبكاومو فيكتلل
لاجملا يف ةلضصاحلا
اذكو يحÓفلاو يداضصتق’ا
ةيخانملا تاريغتلا

.ةيئيبلاو
ةداعإا نأا ،ريزولا حضضوأا
21/50 نوناق يف رظنلا
5002 ةنضس هرارقإا مت يذلا

ايرورضضو احلم ابلطم تاب
امب هفييكت لجأا نم كلذو
يلاحلا عضضولا عم ىضشامتي
،ةحاتملا تايناكمإ’ا عمو
تاحيرضصت يف اريضشم
نأا ،صسمأا اهب ىلدأا ةيفحضص

ءاملا نوناق يف رظنلا ةداعإا
لكاضشملا صضعبب لفكتلل يتأاي
نع ترجنا يتلا تاغارفلاو
متيضس هنأا افيضضم ،هقيبطت
نوناقلا تايط يف جاردإا
ةيفارضشتضسا ريبادت ديدجلا
ةداملا هذهب لفكتلل
.ةيويحلا

يقزرأا زربأا ،هتاذ قايضسلا يف
يذلا رييغتلا اذه نأا ،يقارب
قلعتملا نوناقلا ىلع أارطيضس
راطإا يف جردني ،هايملاب
صصئاقنلا صضعب ءاوتحا

،ت’Óتخ’ا حيحضصتو
صصيلقت ركذلاب صصخو
تاضسضسؤوملا ىلع ءابعأ’ا

بضسح ماهملا زيكرتو
.صصضصختلا

ىلع لوأ’ا لوؤوضسملا دكأا امك
يف ةيئاملا دراوملا عاطق
جمد عورضشم نأا ،دÓبلا
ةياضصو تحت نيتضسضسؤوملا
«هايملل ةيرئازجلا»
«ريهطتلل ينطولا ناويدلا»و
ةيغب ءاج ،ةدحاو ةكرضش يف
.اهتيلاعف نيضسحتو اهتيقرت
ح.نيدلا رمق



ط.ةراشس
قبشسألا ماعلا ريدملا هجاو

نمأا شسيئرو ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
لÓغتشسا مهت ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا

تاذ ة˘ق˘ح˘ت˘شسم ر˘ي˘غ ع˘فا˘˘ن˘˘م
ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ع˘˘با˘˘ط
وأا هبشصن˘م ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

تبلا˘ط ثي˘ح ،ى˘ل˘عأا بشصن˘م
يشضا˘م˘لا عو˘ب˘شسألا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا
ق˘˘با˘˘شسلا م˘˘كح˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘يأا˘˘˘ت˘˘˘ب
.هديدششتو

watan@essalamonline.com
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اذفان اضسبح تاونضس4ـب امهتنادإا تمت

يدصشإرب نيدلإ رونو لماه ينغلإ دبع دصض مكحلإ دييأات

ج.ليبن

صسيئرو لماه ينغلا دبع ينطولا نمأÓل قبضسأ’ا ماعلا ريدملا دضض رداضصلا مكحلا صسمأا ،ةديلبلا ءاضضق صسلجم ديأا
.اذفان اضسبح تاونضس4ـب امهتنادإاب يضضاقلاو يدضشارب نيدلا رون قبضسأ’ا رئازجلا ةي’و نمأا

ة˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ي˘نا˘˘ث˘˘لا ير˘˘شضح˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
ةقرف عم قيشسنتلاب ،ةيدملاب
تاراي˘شسلا بير˘ه˘ت ة˘ح˘فا˘كم
ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملاب
د˘ح ع˘شضو ن˘م ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘شش طا˘˘ششن˘˘˘ل
ة˘˘قر˘˘شس فر˘˘ت˘˘ح˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو
اهقئا˘ثو ر˘يوز˘تو تا˘ب˘كر˘م˘لا
.نييرادإا نيفظوم ؤوطاوتب

،حلاشصملا تاذل نايب دافأا
قÓطنا دعب تمت ةيلمعلا نأا
ة˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘شش ن˘˘˘˘ع ثا˘˘˘˘ح˘˘˘˘بألا

ريوزت نع تفششك ةقورشسم
ة˘ن˘حا˘ششل˘ل يد˘عا˘ق˘لا ف˘ل˘م˘لا

يلشسل˘شست˘لا ا˘ه˘م˘قر ر˘ي˘ي˘غ˘تو
ةيطبشضلا رشصانع لعج امم
عيشسوتب نوموق˘ي ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
دارفأا نع فششكلاو قيقحتلا
فر˘ت˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘شش
تارر˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘يوز˘˘ت˘˘˘لا

تا˘يلو ثÓ˘ث ي˘˘ف ة˘˘يرادإلا
نييرادا مهني˘ب ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ق˘ئا˘ثو˘ب ة˘شصت˘خ˘م ح˘لا˘شصم˘ب
م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل تا˘ب˘كر˘م˘لا

ر˘شضا˘ح˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘عا˘˘م˘˘شسو
.ةيمشسر

تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م تز˘˘˘ج˘˘˘نأا د˘˘˘قو
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا د˘˘شض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق
ةمكحم ةباين مامأا مهميدقتو
ة˘˘ي˘˘شضق ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
دادعإل رارششأا ةيعمج نيوكت

ةفو˘شصو˘م˘لا ة˘قر˘شسلا ة˘يا˘ن˘ج
ر˘˘ي˘˘شسل˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م ع˘˘˘شضوو
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت تا˘˘ف˘˘شصاو˘˘م˘˘ب
ةمظنأاب شساشسملا عم ةقباطم
تايطعملل ةيلآلا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا

ةفيظولا لامعتشسا ءوشس عم
ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش عاد˘˘يا م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا
ع˘˘شضوو تقؤو˘˘م˘˘لا شسب˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت م˘ه˘ن˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
.ردشصملا فيشضي ،ةيئاشضقلا

ب.ناميإا

ة˘طر˘ششلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا

،مناغتشسم ةيلو˘ب ة˘ششا˘ع˘ششع
ةر˘ج˘ه ة˘لوا˘ح˘م طا˘ب˘حإا ن˘˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘شس
.ةقطنملا نم نيشصخشش

ىلإا دوعت ،ةيشضقلا عئاقو
يراجلا ربو˘ت˘كأا ن˘م ع˘با˘شسلا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا تق˘˘˘ل˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ةعاشسلا دودح يف تامولعم
دوجو ديفت  ءاشسم  ةنماثلا

ahamay عو˘ن ن˘˘م كر˘˘ح˘˘م
نكشسمب ا˘نا˘شصح04 ةو˘ق˘ب
ربتعي يذلاو شصاخششألا دحأا
يف يشسيئرلا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
تكر˘ح˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘شضلا
مت نيأا ةيشضقلا يف قيقحتلل
هتزوح˘بو  ه˘كير˘شش ف˘ي˘قو˘ت
ريغ ىوكششلا لحم كرحملا
هبتششم˘لا ن˘كشسم ن˘ع د˘ي˘ع˘ب
ةحشص دكأا امم يشسيئرلا هيف
د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ن˘مألا ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
لا˘˘حأا يذ˘˘لا ي˘˘ل˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘شس
لوثملا يشضاق ىلع ةيشضقلا
ي˘˘ف رد˘˘شص ثي˘˘ح ،يرو˘˘ف˘˘لا

نيتنشسل شسبحلاب رمأا امهقح
اهردق ةيلام ةمارغو نيتذفان
.ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘˘كل جد ف˘˘لأا05
حلاشصم تفقوأا ،اهتهج نمو
،ةشسبتب ة˘ع˘ير˘ششلا ةر˘ئاد ن˘مأا
اوطروت اشصخ˘شش91 ،شس˘مأا
،ما˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘لا ا˘يا˘شضق ي˘˘ف
ءار˘˘ششب ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت
،تارذخملا ىلع لوشصحلاو
ءا˘˘شضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا ةزا˘˘ي˘˘˘حو
يدمع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘شضلاو
ةيلوحكلا تابورششملا عيبو
تاذ ةبرهم ةعاشضب ةزايحو
روشص ر˘ششنو ،ي˘ب˘ن˘جأا أا˘ششن˘م
شسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب ما˘˘˘كحأا تارار˘˘˘ق
.ةذفانلا

نيدلارون.ب

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شصف دار˘˘˘فأا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
تاوق ةيعمب كردلل ثاحبألا
كردلل لخدتلاو نمألا ةليشصف
ي˘ف د˘لا˘خ يد˘ي˘شسل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ريرحت ن˘م ،شسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس
،ةنشس82 رمعلا نم غلبت ةاتف
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةز˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م تنا˘˘ك
نم ةلكششم رارششأا ةعومجم
تحوار˘˘˘˘ت شصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ششأا ع˘˘˘˘برأا
ةنشس73و02 نيب ام مهرامعأا
ميهاربإا يديشس ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب
ة˘م˘شصا˘ع ي˘لا˘م˘˘شش م˘˘ك11
.شسابعلب يديشس ةيلولا

ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب بشسحو
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإلا
ةيلمع نإاف ،شساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شسل
نكمت د˘ع˘ب تم˘ت د˘ق ل˘خد˘ت˘لا

ط˘بر ن˘م ةز˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ةا˘ت˘ف˘لا
رشضخألا مقرلا ربع لاشصتلا

نهر اهدجاوت ديكأاتو5501
د˘˘حأا فر˘˘ط ن˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حلا
ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ع ا˘˘م» شصا˘˘خ˘˘ششألا

ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ ع˘شضو
نا˘˘كم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘˘م تن˘˘˘كم
«اهريرحت لبق ةيحشضلا دجاوت
دافأا يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا شصن˘ل ا˘ق˘فو
اشصرق04 ز˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب ا˘˘˘شضيأا

ةلاقن ف˘تاو˘ه60و اشسول˘ه˘م
نأا ركذي .ةيلمعلا شسفن لÓخ
تمت نيفوقو˘م˘لا شصا˘خ˘ششألا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘حإا
.ةيئاشضقلا

ل.ايرام

ناكم ديدحتل ةمكحم ةينمأا ةطخ عضضي كردلا
ةيحضضلا دجاوت

ةكبصش طاقصسإإو ةفطتخم ةاتف ريرحت
سسابعلب يديصسب تإرذخملإ جيورتل

اهقئاثو اوروزو ةقرضس تايلمع ةدع اهدارفأا ذفن
ةيدŸاب يلضسلضستلا اهمقرو

نودوقي نوفظوم...«اهيمإرح اهيماح»
تابكرŸإ بيرهتل ةينطو ةكبصش

ةعيرضشلاب تافلاخم يف اوطروت اضصخضش91 فيقوت

مناغتصسمب يرصس راحبإإ ةيلمع طابحإإ

صشارحلاب نويلم141و نيوريه غ06 زجحو صصاخضشأا4 فيقوت

ةليصسملاب ةيران باعلأإو تاعقرفم ةدحو03574 فÓتإإ
نع ماثللا طيمي نمأ’ا

ةباينلاو هبوره ةلواحم
ةيضضقلا يف ققحت

ةافو ليصصافت هذه
رقمب هيف هبتصشم
ةلصشنخ ةيلو نمأإ

ةماعلا ةيريدملا تفضشك
نع ،ينطولا نمأÓل
ةافو ةثداح ليضصافت
حلاضصم ىوتضسم ىلع صصخضش
،ةلضشنخ ةي’و نمأا

دق ينعملا نأا ةحرضصم
رقملا نم بورهلا لواح

بيضصأا ثيح ،هفيقوت دعب
،صضرأ’ا ىلع هطوقضس دعب
حوتفم قيقحتلا نأا ةدكؤوم
ةضصتخملا ةباينلا فرط نم
.ايميلقإا

ةماعلا ةيريدملا تحضضوأاو
نايب ربع ،ينطولا نمأÓل
ةيلمع رثإا ىلع هنأا ،اهل

ةي’و نمأا حلاضصم اهب تماق
ربوتكأا9 خيراتب ةلضشنخ
ةعباضسلا ةعاضسلا ىلع0202
هبتضشم فيقوت ّمت ،ءاضسم
ةقرضس ةيضضق يف هيف
رمأ’ا قلعتي ،تارهوجم
،ةنضس43 ،صش.د وعدملاب
يذلا ،ةلضشنخ ةيدلبب ميقم
نمأا رقم ىلإا هليوحت ّمت
ةرضشابمل ةي’ولا
.تاءارجإ’ا

هنأا ،حلاضصملا تاذ تفاضضأاو
ةثلاثلا ةعاضسلا دودح يف
لواح ،احابضص فضصنلاو
ةذفان نم زفقلاب بورهلا
لوأ’ا قباطلاب بتكملا
ثيح ،ةي’ولا نمأا رقمل
ىلع بيضصأاو اضضرأا طقضس
مت ،صسأارلا ةرخؤوم ىوتضسم
ةعرضسلا حانج ىلع هلقن
ةيندملا ةيامحلا فرط نم
ةلب نب دمحأا ىفضشتضسم ىلإا

هتباضصإا ةروطخلو ،ةلضشنخب
ىفضشتضسملا ىلإا لّوح

نب يماهوتلا يعماجلا
يقلتل ةنتابب صسيلف
خيراتب يفوت نيأا ،جÓعلا

ىلع0202 ربوتكأا01
رضشع ةيداحلا ةعاضسلا

تزربأاو .Óيل عبرلاو
نمأÓل ةماعلا ةيريدملا
قيقحتلا نأا ،ينطولا

ةباينلا فرط نم حوتفم
.ايميلقإا ةضصتخملا

م.ةزمح

ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تفر˘˘ششأا
فÓ˘تإا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘كر˘ت˘˘ششم˘˘لا
ة˘يرا˘ن˘لا داو˘م˘لاو تا˘ع˘قر˘ف˘˘م˘˘لا
ةيلمع ىلع ،ةليشسملاب ىرخألا
تاعقرفم ةدحو03574 فÓتإا

.ةيران باعلأاو
ةماعلا ةيريدملل نايب بشسحو

فÓتإا ةيل˘م˘ع تم˘ت ،كرا˘م˘ج˘ل˘ل
،تازوجحم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كلا هذ˘ه
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا مار˘ت˘˘حا˘˘ب
.ةيزارتحلاو ةيميظنتلا

ةطرششلا رشصانع نكمت ،امك
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ن˘مأا˘ب ،ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
4 فيقوت نم ،ششارحلا ةيرادإلا
ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘شضق ن˘˘ع ،شصا˘˘خ˘˘ششأا
ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا شضر˘˘غ˘˘ل ،تارذ˘˘خ˘˘م˘˘لا

.كÓهتشسلاو
ةيلو نمأا حلاشصم تراششأاو

ةيلمعلا تاذ لÓخ هنأا ،رئازجلا
ن˘˘م مار˘˘غ5.06 ز˘˘˘ج˘˘˘ح م˘˘˘ت
،ميتنشس نويلم (141) ،نيورهلا

.ةيحايشس ةرايشسو
ةشصتخم تابا˘شصع طا˘ق˘شسإا

ةشسولهملا شصارقألا جيورت يف
ةركشسبو يداولاب

ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘˘ت
فيقوت نم ،يداولا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ةنوكم ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
نوردحني شصاخششأا ةشسمخ نم
دقعلا يف ةيلولا ةمشصاع نم
نو˘جور˘ي ،ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا
ريغ ةقيرطب ةشسولهملا بوبحلا

.ةعورششم
دقف ةطرششلا حلاشصم بشسحو

،ةيناديم ةيتايلمع ةطخ تحمشس
شصرق00243 ز˘˘˘ج˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م
زجح عم ،ماكحإاب ةأابخم شسولهم
يف ل˘م˘ع˘ت˘شست تا˘ب˘كر˘م ثÓ˘ث
،مو˘م˘˘شسلا هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘تو ل˘˘ق˘˘ن
يران حÓشس زجح ىلإا ةفاشضإلاب
يف لثمتي شسماخلا فنشصلا نم
كÓب» عون نم ةيخشضم ةيقدنب
ميدقت مت دقو .مم21 رايع «لوب

ىلإا ةيمارجإلا ةباشصعلا رشصانع
ةشصتخملا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
تاءارجإا لامكتشسا دعب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
ة˘فا˘ك ءا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شساو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.ةينوناقلا تاءارجإلا

تن˘كم˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘˘فو
ةركشسب ةيلوب ةطرششلا رشصانع
ة˘ي˘ن˘˘طو ة˘˘كب˘˘شش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م
شصار˘قألا ج˘يور˘ت ي˘˘ف شصت˘˘خ˘˘ت
ةعبشس ن˘م نو˘كت˘ت ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا

4281 زجح مت امك ،شصاخششأا
ةيلم˘ع˘لا لÓ˘خ شسو˘ل˘ه˘م شصر˘ق
تامولعم لÓغتشساب تمت يتلا

نيشصخششل هوبششم طاششن لوح
.لÓج دلوأاب

ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت در˘ج˘م˘بو
مت ام˘ه˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘ب˘قار˘مو ا˘م˘ه˘ي˘ف
ع˘˘˘م تلا˘˘˘شصتا ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكلا
،يداولا ةيلوب يشسيئرلا نّومملا
تار˘ثؤو˘م˘لا رد˘شصم نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘˘ل
.نطولا جراخ نم وه ةيلقعلا

د˘˘يد˘˘م˘˘ت تاءار˘˘جإل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو
ع˘ب˘ت˘ت تا˘ي˘ل˘م˘عو شصا˘شصت˘خلا

فيقوت مت ةكبششلا دارفأا ةكرح
رارف ليجشستو شصاخششأا ةشسمخ
.نيشصخشش

مأاب ايئاضضق قوبضسم طبضض
لجيجب رخآاو يقاوبلا

ةرئاد ن˘مأا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘ت
دعب ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب نور˘كف ن˘ي˘ع
نم تايرحتلاو ثاحبألا فيثكت
نم غلبي ايئاشضق قوبشسم فيقوت
.ةنشس72 رمعلا

نأا يقاوبلا مأا نمأا نايب دافأاو
ثوح˘ب˘م ،فو˘قو˘م˘لا شصخ˘ششلا

ا˘يا˘شضق ةد˘ع ي˘ف ه˘طرو˘ت˘ل ه˘ن˘ع
ىلع هتزوحب رثُع ثيح ،ةيمارجإا
تلثمت ،ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا
اذ˘كو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ن˘ي˘كا˘كشس ي˘˘ف
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست ة˘ي˘ند˘ع˘˘م تاودأا
هبتششملا دشض تزجنأاو ،ةقرشسلا
يف ةي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م ة˘ثÓ˘ث ه˘ي˘ف
ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأا ل˘م˘˘ح ا˘˘يا˘˘شضق
نيكاكشس يف ةلث˘م˘م ةرو˘ظ˘ح˘م
شضرغب ةيندعم تاودأاو ةيديلقت
.ةقرشسلا

ن˘مألا ر˘شصا˘ن˘ع تف˘قوأا ا˘˘م˘˘ك
،ل˘ج˘ي˘ج ن˘مأا˘ب لوألا ير˘شضح˘لا

ه˘ل˘ح˘م لّو˘ح ا˘ي˘ئا˘شضق ا˘قو˘ب˘شسم
ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل نا˘˘كم˘˘ل يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ريغ ةفشصب ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

لÓغ˘ت˘شسلا ل˘شضف˘ب ،ة˘عور˘ششم
ىلإا تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل د˘ي˘ج˘لا
˘ما˘˘ي˘˘ق لو˘˘ح  ،ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا تاذ
غلبي اي˘ئا˘شضق قو˘ب˘شسم شصخ˘شش
ليوحتب ،ة˘ن˘شس23 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
طاششنب شصاخلا يراجتلا هلحم
ةلاقنلا فتاوه˘لا د˘ي˘شصر ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
تاشسولهملا جيورتل ناكم ىلإا

م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
ط˘ب˘شضل ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘شضو
ق˘ير˘ط ن˘ع ه˘ي˘ف˘قو˘تو ي˘ن˘ع˘م˘لا

ثيح ،يراجتلا ه˘ل˘ح˘م ة˘م˘هاد˘م
ىلع هفرشصم جاردأا دحأاب طبشض
نم ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك
82 ـب ترد˘ق عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م اذ˘˘كو ،شصر˘˘ق
82 ب رد˘ق ج˘يور˘ت˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع
لامكتشسا دعبو ،ميت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
هدشض ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ل˘ك
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘˘مأا مد˘˘ق
ةزايح  ةيشضق لجأل ةشصتخملا
،ةرد˘خ˘م شصئا˘˘شصخ تاذ ة˘˘يودأا
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘˘ب˘˘لا شضر˘˘غ˘˘ل
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘˘عور˘˘˘˘˘ششم
ةنهم˘ل ة˘ه˘ي˘ب˘ششلا تا˘شسرا˘م˘م˘لا
لوثملا ماكحأل اقبطو ،ةحشصلا
م˘كح ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘شص يرو˘ف˘˘لا
ةيلام ةمارغو اذفان اشسبح ماعب
عم ميتنشس نييÓم ةرششع اهردق
.شسبحلا هعاديإا

راكوأ’ ةمهادم تايلمع
ةياجبب ةميرجلا
حلاشصم تمظن ،اهتهج نمو

نمأل ةعباتلا روزيمأا ةرئاد نمأا
ةبراحم را˘طإا ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو
ا˘ه˘˘لا˘˘كششأا ى˘˘ت˘˘ششب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

تلمشش ،ةيئاجف ةمهادم تايلمع
رؤو˘˘بو ة˘˘هو˘˘ب˘˘ششم˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مألا
ل˘˘˘ق˘˘˘ن ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘ك ،مار˘˘˘˘جإلا
يداو˘لا فا˘ف˘شضو ن˘ير˘فا˘˘شسم˘˘لا

عشضو مت امك ،شسوتيلاكلا يحو
ل˘خاد˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ب˘˘قار˘˘م طا˘˘ق˘˘ن
بنا˘ج ى˘لإا ة˘ن˘يد˘م˘˘لا جرا˘˘خ˘˘مو
ىرخأاو ة˘ل˘جار تا˘يرود ر˘ي˘ي˘شست
ترمتشسا فثكم لكششبو ةبكار
ثيح ،ليللا نم ةرخأاتم تاقوأل
ة˘ب˘قار˘م ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘شسأا

43و ة˘ب˘˘كر˘˘م52 ششي˘ت˘˘ف˘˘تو
ليوحت مت اهرثإا ىلع ،شصخشش
ن˘مأا ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا شصا˘˘خ˘˘ششأا60
،ةقمع˘م ة˘يو˘ه ة˘شسارد˘ل ةر˘ئاد˘لا

رمعلا نم غلبي شصخشش فيقوتو
لحم ايئاشضق بولطم ،ةنشس73
يف ةداي˘ق˘لا ل˘جأل شضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا

ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘تو ،ر˘كشس ة˘لا˘˘ح
،ةشصتخملا ةيئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ةياجبب نمألا حلاشصم ىقبتو اذه
˘مار˘جإلا لا˘كششأا ل˘كل ىد˘شصت˘ت
نام˘شض ى˘لإا ة˘ي˘عا˘شس ير˘شضح˘لا

فلتخمل ف˘ث˘كم ي˘ن˘مأا رو˘شضح
نمأا نامشض ليبشس يف اهتادحو
.نطاوملا ةمÓشسو

نولضسارم :اهعمج
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دجشسملا ىلع ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا ناود˘ع˘لا
ا˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسا ا˘ج˘ه˘ن ح˘˘ب˘˘شصا ى˘˘شصقلا
لÓتحلا تا˘شسشسؤو˘م ه˘ي˘ل˘ع تدا˘ت˘عا
ه˘تار˘˘با˘˘خ˘˘م هز˘˘ه˘˘جأاو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسلا

ةزهجلا هذه شسرامت يموي لكششبو
يلولا ةجردلاب ة˘فدا˘ه˘لا ا˘ه˘ت˘شسا˘ي˘شس
ماكحإاو ىشصقلا دجشسملا ديوهت ىلا
،هيلع ةلماكلا ةيليئارشسلا ةرطيشسلا
ىشصقلا دجشسملا ىلع ءادتعلا ذنمف
تلوا˘˘ح˘˘م˘˘لاو ه˘˘قر˘˘حو كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
تايرفح لÓخ نم ةمدهل ةرركتملا
تاط˘ل˘شسو ،ه˘تا˘شسا˘شسا تح˘ت قا˘ف˘نلا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ناود˘˘ع شسرا˘˘م˘˘ت لÓ˘˘ت˘˘حلا
ى˘˘ه مو˘˘ي˘˘لا˘˘ف ،ى˘˘شصقلا د˘˘ج˘˘شسم˘˘˘لا
دجشسملا ةرزجمل ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ير˘كذ˘لا
ةز˘˘ه˘˘جا ا˘˘ه˘˘تذ˘˘ف˘˘ن ي˘˘ت˘˘˘لا ،ى˘˘˘شصقلا

ه˘˘ت˘˘طر˘˘ششو لÓ˘˘ت˘˘˘حلا تار˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م
ي˘لا يدا ا˘م˘م درا˘ب مد˘ب ة˘ير˘˘كشسع˘˘لا
12 داهششتشسا ىلإا ىدأا ام داهششتشسا

،002 ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘˘با˘˘شصإاو ،ا˘˘ن˘˘طاو˘˘م
. نيرخآا072 لاقتعاو
فداشص ىذلاو8/01/0991 خيراتب
،ره˘ظ˘لا ةÓ˘شص ل˘ي˘ب˘قو ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘ي

ةعامجب ىمشسي ام ونطوتشسم لواح
ر˘ج˘ح ع˘شضو ،ل˘كي˘ه˘لا ل˘˘ب˘˘ج ءا˘˘ن˘˘مأا

يف موعزملا ثلاثلا لكيهلل شساشسألا
م˘ه˘ل ىد˘شصت˘ف ،ى˘شصقألا د˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
دو˘˘ن˘˘ج ل˘˘خد˘˘تو ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا فلآا
حÓ˘شسلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ج˘˘جد˘˘م˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا

،ةيلي˘ئار˘شسلا ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘طر˘ششلاو
هاجت يئاوششع لكششب رانلا اوحتفو
نيعفادملاو نيف˘كت˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ل˘شصم˘لا

ةرزجم باكترا متيل ،دجشسملا نع
دجشسملاب نيدجاو˘ت˘م˘لا ق˘ح˘ب ةد˘يد˘ج
ةرزجمب دعب اميف فرعتلو ىشصقلا
. يلولا ىشصقلا دجشسملا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘شس تكر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ل˘˘ب˘˘قو ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسلا ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا
تع˘شضو ،ة˘عا˘شس ف˘شصن˘ب ةرز˘ج˘˘م˘˘لا
ةيركشسعلا زجاوحلا لÓتحلا تاوق
ى˘˘لإا ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع
نيلشصملا عن˘م˘ل ،ى˘شصقألا د˘ج˘شسم˘لا

ن˘˘كل ،نا˘˘كم˘˘لا ى˘˘لا لو˘˘شصو˘˘لا ن˘˘م
ي˘ف او˘ع˘م˘ج˘ت د˘ق او˘نا˘ك ن˘ي˘ل˘˘شصم˘˘لا
،تاعاشسب تيقوتلا كلذ لبق دجشسملا
تقلطا يتلا تاوعدلل ةباجتشسا يف
دو˘ن˘ج ي˘ق˘˘بو د˘˘ج˘˘شسم˘˘لا ل˘˘خاد ن˘˘م
او˘ع˘ن˘مو ،تا˘˘حا˘˘شسلا ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حلا
لإا ،ىحرجلاو ءادهششلا نيماثج ءÓخإا
.ةرزجملا ةيادب نم تاعاشس تشس دعب

تعزو لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘˘ل˘˘شس تنا˘˘كو
وعدت انايب ةليلق مايأاب ةرزجملا لبق
ىلإا ةريشسم يف ةكراششملل دوهيلا هيف
د˘ي˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ل ،ى˘شصقألا د˘ج˘شسم˘لا
ح˘˘˘ير˘˘˘شصت كلذ بق˘˘˘˘عأاو ،ششر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
:هيف لاق نوملشس نوششرغ فرطتملل
مهتاقÓع ديدجت دوهيلا ىلع بجي
يف ةشسدق˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا

نيمل˘شسم˘لا ر˘عا˘ششم˘ل ح˘شضاو يد˘ح˘ت
ة˘يا˘م˘ح˘ل م˘˘ه˘˘كر˘˘ح˘˘ت ي˘˘لا ىدا ا˘˘م˘˘م
.هنع عافدلاو ىشصقلا دجشسملا

يرشصنعلا فرطتلا ةيلقع انه ودبتو
ي˘˘لÓ˘˘ت˘˘˘حلا ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘كف˘˘˘لاو
ةمئاق˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا كل˘تو ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا

لÓغت˘شساو با˘هرلا ة˘شسرا˘م˘م ى˘ل˘ع
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا عار˘˘شصلا

ةدي˘ق˘ع˘لا ي˘ف ةد˘ئا˘شسلا م˘ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م
اذ˘˘هو ،ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘شسلا
عمقلا ةشسايشسو يليئارشسلا ناودعلا
ةفدشصلا ةديلو نكت مل ةيليئارشسلا
ناود˘ع˘لا ن˘م م˘ظ˘ن˘م ءز˘ج تنا˘˘ك ل˘˘ب
بع˘ششلا د˘شض شسرا˘م˘˘م˘˘لا با˘˘هرإلاو
لÓت˘حلا خ˘يرا˘ت ر˘ب˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
لامعا ةشسرامم ىلع مئاقلا دوشسلا
بلاطي بعشش قحب ليكنتلاو عمقلا
هتلود ةماقا نÓعإاب حمطيو هقوقحب

اهتلتحا يتلا هيشضارا نم ءزج ىلع
امئاد لواحت يتلاو تاباشصعلا هذه
ةدابإلاو ةيفشصتلا تاط˘ط˘خ˘م شضر˘ف
ءادتعلا لÓخ نم نيطشسلف بعششل

كرا˘ب˘م˘لا ى˘شصقلا د˘ج˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ططخم ربع هديوهتل مئادلا ىعشسلاو
عنشص زكارم يف اقبشسم دعمو مظنم

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسلا باز˘˘حألا˘˘ب رار˘˘˘ق˘˘˘لا
ىلع لمعتو ينبتت ثيح ،ةفرطتملا

ى˘ل˘ع ناود˘ع˘لاو ع˘˘م˘˘ق˘˘لا ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م
ه˘جو شضر˘ف˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
لÓتحلا حبشصيلو ةيليئارشسلا رظنلا
. ةوقلا مادختشساب امئاقو اعقاو ارما
ةميرجلا كلت رشضحتشسن نحنو اننا
دج˘شسم˘لا تفد˘ه˘ت˘شسا ي˘ت˘لا ة˘ع˘ششب˘لا
ةينيطشسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا نا˘ف ى˘شصقألا

ةلقتشسملا هتلود يف انبعشش قوقحو
ديدعلل شضرعتت شسدقلا اهتمشصاعو
دو˘م˘شصلا ن˘م ل˘ي˘ن˘لا تار˘ماؤو˘˘م ن˘˘م
ةشسا˘ي˘شس ل˘شصاو˘ت˘ت˘لو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ل˘جا ن˘م ة˘ق˘حÓ˘م˘˘لاو تلا˘˘ق˘˘ت˘˘علا
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا دو˘م˘شصلا فاد˘ه˘˘ت˘˘شسا

شسد˘ق˘لا ي˘ف ا˘ن˘ل˘ها ةدارا ن˘م ل˘ي˘ن˘لاو
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا كر˘˘تو م˘˘ه˘˘تد˘˘˘حو ر˘˘˘شسكو
لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘شسل
نا ثيح ،شسدقلا ديوهت يف ةشصاخلا
ادبا مانت ن˘ل ا˘نو˘ي˘عو لا˘جر شسد˘ق˘ل˘ل
نيلوهجملا دونجلا لاطبلا ءلؤوهو
د˘ج˘شسم˘لا ن˘ع نو˘ع˘فاد˘يو نو˘ن˘˘مؤو˘˘ي
ثرا نو˘م˘ح˘˘يو كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘شصقلا
ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ي˘ن˘يد˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شسم˘˘لا

.يراشضحلاو
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ةّمج دئاوف كيلغ زيول زوف يف
هذه ًافورعم ششاّوه وبأا رماشس مجرتملا نوكيشس
،ّلقألا ىلع ًاّيبرع ولو ،ًاظوظحمو لب ،ةّرملا

ةرعاششلا را˘ع˘ششأا شضع˘ب ة˘م˘جر˘ت ه˘ل ق˘ب˘شس د˘قو
رما˘شس ر˘مأا ى˘شسن˘ُي˘شس .كي˘ل˘غ ز˘يو˘ل ة˘ي˘كير˘مألا
؛ةفدشصلا هعم تبعل ًامجرتم حبشصيو ،رعاششلا
يلاحلا ماعلل لبون ةرعاشش عم همشسا قفارتيل
ىلوألا ةلاحلا يه هذه امبر .كيلغ زيول0202
رعاششلل زاوم روشضح مجرتملل نوكيشس يتلا
ةرعا˘ششلا م˘شسا ظ˘ف˘ل م˘جر˘ت˘م˘لا حر˘ت˘ق˘ي .ز˘ئا˘ف˘لا
باتكل هتمدقم يف ،«كولغ» شسيلو «كيلغ»
يف ةرداشصلاو ،«انقو˘ف ّر˘م˘ت ة˘ل˘ع˘ت˘ششم ة˘ل˘ج˘ع»
امه رششن يراد نع9002 ماع ةحفشص371
،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف «ةملكلا»
اذه ئبني له .ايناملأا يف لمجلا تاروششنمو
ةر˘عا˘ششلا م˘شسا ها˘ج˘ت ا˘م ة˘ط˘ل˘شس ن˘ع حار˘ت˘˘قلا
؟مجرتملا اهشسرامي
يف ةرعاششلا فرعُتشس ةطقنلا هذه نع ًازواجتو
Óيل˘قو ،«كي˘ل˘غ» ـب ّي˘بر˘ع˘لا ّي˘فا˘ق˘ث˘لا مÓ˘عإلا
يف طقشسُأا له ،«كيلج» وأا «كولج» وأا «كولغ»
ه˘تر˘ط˘ي˘شس ط˘شسب ي˘ف ح˘ل˘ف˘ي م˘لو م˘جر˘ت˘م˘لا د˘ي
ه˘ت˘غ˘ي˘شص شضر˘ف˘ي˘ل مÓ˘عإلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا
شسي˘لو «كي˘ل˘غ» ا˘ه˘ب فر˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا
ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ي˘ف ل˘خدأا ن˘ل .«كو˘ل˘غ» وأا «كو˘ل˘ج»
اذهب ًايفتكم ،هتذتاشسأا اذهلف مشسÓل ّيتوشصلا
.مشسلا ّشصخي اميف
ةّدع نم اهراتخا شصوشصن ةّدع ششاّوه وبأا مجرت
نم ةّيرعشش ةلمج راتخاو ،ةرعاششلل تاعومجم
ًا˘˘ناو˘˘ن˘˘ع نو˘˘˘كت˘˘˘ل ةر˘˘˘عا˘˘˘ششلا شصو˘˘˘شصن د˘˘˘حأا
دارأا نمل ًاّينورتكلإا حاتم باتكلاو ،ةعومجملل
وبأا» ةغلب لبون ةزئاف ىلع فّرعتيو هأارقي نأا

مّدقأا ان˘ه ي˘ّن˘كلو .ّيو˘غ˘ل˘لا ه˘حار˘ت˘قاو «ششاّو˘ه
ف˘ّق˘ث˘م˘لاو ر˘عا˘ششلا ي˘ّق˘ل˘ت لو˘ح ي˘تا˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م
.ربخلا اذهل نيّيبرعلا
ناك رايتخلا اذه ّنأا ّيبر˘ع˘لا ف˘ّق˘ث˘م˘لا د˘ق˘ت˘ع˘ي

ل ةرعاششلا ّنأا وأا ،ًابيرغ وأا ًابيجع وأا ًامداشص
او˘فر˘ع˘ي م˘ل ءلؤو˘ه ّل˘ع˘ل ،زو˘ف˘لا اذ˘ه ّق˘ح˘˘ت˘˘شست
مل امّبر لب ،اهل اوؤورقي ملو لبق نم ةرعاششلا
ششاّو˘ه و˘بأا ر˘ما˘شس تارا˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل د˘˘حأا تف˘˘ت˘˘ل˘˘ي
تشسيل ةلأاشسملا هذهو .زوفلا دعب اّلإا ةّيرعششلا

ةّيم˘يدا˘كألا ي˘ف ةز˘ئا˘ج˘لا ح˘ن˘م ة˘ن˘ج˘ل ة˘ل˘كششم
موقيل ،اهشسفن ةرعاششلا ةلكششم لو ،ةّيديوشسلا
لمع ميوقتب ةّينانألا يف قراغلا ّيبرعلا فّقثملا
ًاشضيأا ثدح اذه .بادآÓل لبون ةزئاج حنم ةنجل

بوب» رايتخا ىلع ّيبرعلا فّقثملا رّدنت امدنع
لب ،تاونشس لبق ةزئاجلا نم عرفلا اذهل «نÓيد
دودح جراخ زوفلا اذه ّيبرعلا فّقثملا ربتعا
؟ةّيبدأا ةز˘ئا˘ج˘ب زو˘ف˘ي نأا xن˘غ˘م˘ل ف˘ي˘كف ،بدألا

ر˘عا˘شش «نÓ˘يد بو˘ب» ّنأا ف˘ّق˘ث˘م˘لا اذ˘ه ي˘شسنو
نكي مل هّلعل وأا .هيناغأا هشسفنل بتكي كلذك
مدعل ةفاشضم ةميق نم له ،ْنكل .كلذ فرعي
؟هتفرعم
ريغ نم هّنأا دجيشس ًاّدج ّينانألا فّقثملا اذه ّنإا
ءارعششلا نم ناّلع وأا نÓف زوفي نأا مئÓملا
زئافلا رعاششلا مهّتي نم دجتشسو ،ىّتح برعلا
نومهت˘ي او˘لاز ا˘مو ،او˘م˘ه˘ّتا ا˘م˘ك ى˘ّت˘شش م˘ه˘ت˘ب
لو˘ل ةز˘ئا˘ج˘لا ط˘ع˘ي م˘ل ه˘ّنأا ؛ظو˘ف˘ح˘م بي˘˘ج˘˘ن
زوفي نم ّنأا ىن˘ع˘م˘ب ؛(ل˘ي˘ئار˘شسإا) ع˘م ه˘ف˘طا˘ع˘ت
امهمو ،هشسنج ناك امهم ،ًامئاد امهّتم نوكيشس
ةبلثم ّيبرعلا فّقثملا هل دجيشسو ،هنطوم ناك
،زوفلا اذهل ّقحتشسم ريغ هلعجت ام ةّيشسايشس
نوريثك نوّيكوبشسيف حرتقا دقف ،ثدح ام اذهو
وأا ،«كيلغ» نع ًلدب شسينودأا ّيروشسلا رعاششلا
،«وكشسيرا˘ترا˘ك ا˘ششتر˘ي˘م» ي˘نا˘مور˘لا ر˘عا˘ششلا

نيذه ريغ ءامشسأا حارتقل نورخآا عّوطت امّبرو
نيذلا برعلا نيفّقثملا ةجزمأا بشسح نيرعاششلا
ًاّيبرعو ًاّيلحم شسيل ،ةمشسوألا عيزوت نونقتي
جئاتن نع َشضري مل وهف .ًاشضيأا ًاّيلود لب ،طقف
ىشضريشس لهف ،نيتّيبرعلا اراتكو ركوبلا زئاوج
؟لبون نع

يف نيكشسم و˘ه ل˘ب ،موزأا˘م ّي˘بر˘ع˘لا ف˘ّق˘ث˘م˘لا
ّلك يف ًاّيشصخشش فدهتشسم هّنأا دقتعي ،بلاغلا

نم هجارخإاب مشساح ّيلود رارق كانهو ،ةزئاج
ل˘بو˘ن) ةز˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ح
ّنأا ،ف˘شسأا ه˘ّل˘˘كو ،ىر˘˘ي ه˘˘ّنإا˘˘ف كلذ˘˘ل ،(بادآÓ˘˘ل
هدحو وه هّنأل ،اهيّقحتشسم ريغل بهذت ةزئاجلا

ةنجل ىلع بجي ّلقألا ىلع وأا ،اهّقحتشسي نم
هريششتشست نأا ةّيديوشسلا ةّيميداكألا يف ةزئاجلا

نوكي نأا لبق جئاتنلا نلعت نلو .هاشضر بلطتو
نوكتشس اّلإاو .ر˘ي˘م˘شضلاو لا˘ب˘لا حا˘تر˘م ًا˘ي˘شضار
ة˘ّي˘نا˘شسنإلا ّق˘ح ي˘ف ة˘ئ˘ي˘ط˘خ ل˘ب ًا˘ب˘نذ تفر˘ت˘قا

.ءاعمج
ّنإا نولوقي نيذلا كئلوأا ةدÓب نيفّقثملا رثكأا اّمأا
كلذل ىنعم ل ،تداك وأا اهقيرب تدقف دق لبون
شسا˘ي˘ق ةادأا كل˘ت˘م˘ي ل ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه ّنأل ،Óً˘˘شصأا
وأا ىفتخا دق زئاوجلا قيرب ّنأا ىري ىّتح قيربلل

نوجّرفتم اهيف شسيل ةبلح ىلع شصقري هّنإا ،داك
.هّلظ ىوشس
تاّيجيتارتشسإا نم رّيغي نأا ّيبرعلا فّقثملا ىلع
ر˘˘ّي˘˘غ˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،ًلّوأا ه˘˘˘تاذ ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ّحشصي Óف ،هريغ عم لماعتلا يف هتاّيجيتارتشسإا

وهو لبون يزئاف نع لاق ام لوقي نأا Óًثم
،Óًعاف نوكي نأا هيلع ،هّلك نوكلا قايشس جراخ
نوكيل اهّلك د˘عاو˘ق˘لا ر˘ّي˘غ˘يو ،ًارد˘ت˘ق˘مو ًاردا˘ق
لوح فوط˘يو ه˘ي˘لإا تف˘ت˘ل˘ي نأا نو˘كلا نا˘كمإا˘ب

ةّيميداكألا هيطعت نأا رظتني وهو اّمأا .هتبعك

نع ّفكي ل وهو لبون مجحب ةزئاج ةّيديوشسلا
اذه رئابك ربكأا نم اذهف ؛لفطك باعللا ةلاشسإا
لو ًابدأا فر˘ع˘ي ل يذ˘لا «ششل˘ف˘ن˘م˘لا ف˘ّق˘ث˘م˘لا»
ة˘عا˘ن˘شص ىو˘شس ن˘˘ق˘˘ت˘˘ي لو ،ًار˘˘ث˘˘ن لو ًار˘˘ع˘˘شش
ف˘ق˘يو .تا˘ّيو˘ن˘ع˘م˘لا م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘تو تا˘˘عا˘˘ششإلا
وأا ًاحاجن اوقّقح نإا داشصرملاب ءابدألاو ءارعششلل
.ًازوف
زيول» ةر˘عا˘ششلا زو˘ف كرا˘ب˘ن نأا ًا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ةءار˘ق ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘ُنو ،ل˘بو˘˘ن ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘ب «كي˘˘ل˘˘غ
ىلع ينبنو ،ًاّيلامج اهدئاشصق قّوذتو اهراعششأا

،ماظعلا ءارعششلا نم اهريغو يه هتشسّشسأا ام
ملاعلا اذه دادتما ىلع ءارعششلاو باّتكلا ّلكف
لبونب رعاشش زوف ّنإا لب ،انؤواقدشصأاو انتوخإا مه
وهل نونجملا ّيئاورلا درشسلا ليشس نايغط دعب
هقلأا رعششلل ديعيو ،ةّماعب رعششلا ةحلشصم يف
اهل ماعلا اذهل لبون ةزئاج ّنأا ادع ،هب مامتهلاو
شسيلو ةرعاشش ز˘ئا˘ف˘لا˘ف ؛يد˘ن˘ع ةز˘ّي˘م˘م ة˘ّي˘ّم˘هأا
،رعششلا ةّيروكذل ةعشضعشض اذه يفو ،ًارعاشش
يف «نتنف شسمياج» لوقي امك ةّيروكذلا هذه
بكر رخأات يف ببشسلا يه ،«رعششلا ةوق» هباتك
ا˘ه˘ب˘ب˘شسبو ،لا˘جر˘لا ءار˘ع˘ششلا ن˘˘ع تار˘˘عا˘˘ششلا
لوقي امك رعششلا ىلع لجرلا رعاششلا رطيشس
ل هّنأا زوفلا اذه تبثأا دقل .يماّذغلا هللا دبع
شضغب رعششلا و˘ه ر˘ع˘ششلاو ،ر˘ع˘ششل˘ل ة˘ّي˘نا˘شسن˘ج
ليق دقل .ةرعاشش وأا ًارعاشش هعدبم نع رظنلا

،ةفشسلفلاو دقنلا نم ريثكلا ةلأاشسملا هذه لوح
دا˘ّق˘ن ا˘ه˘ي˘ف بت˘كو ،«ر˘ع˘ششلاو ةأار˘˘م˘˘لا» د˘˘شصقأا

لشصف يف Óً˘ّمأا˘ت˘م ا˘هد˘ن˘ع ُتف˘قو˘تو ،نور˘ي˘ث˘ك
 .«ةّيرعششلا ةعنشصلا ةغÓب» باتك نم لماك
اهت˘م˘ل˘ك تلا˘قو ما˘ع˘لا اذ˘ه˘ل ل˘بو˘ن تءا˘ج د˘ق˘ل
لÓخ نم ،ةرعاششلا ةأارملا ّقح يف ًاشضيأا ةعئارلا
رعششلا ةريمأا» اهّنأاب تفشصو يتلا «كيلغ زيول»
شسيل ةطقنلا هذه ىلإا ةراششإلا ّنإا .«ّيكيرمألا
ةلأاشسم ىلإا ةّيرعششلا ةيفاقثلا ةلأاشسملا ليوحت
مدتحملا ششاقنلا كلذل ريكذت وه امّنإاو ،ةّيوشسن
.شصوشصخلا اذهب
ا˘ئ˘ي˘ن˘هو ،«كي˘ل˘غ ز˘يو˘ل» ةر˘عا˘ششل˘ل ًا˘˘ئ˘˘ي˘˘ن˘˘ه
روشضح˘لا اذ˘ه ششاّو˘ه و˘بأا ر˘ما˘شس م˘جر˘ت˘م˘ل˘ل
˘ما˘ع˘ل ّي˘بدألا ل˘بو˘ن لا˘ف˘نر˘ك ي˘ف يزاو˘˘م˘˘لا
ة˘ّشصا˘˘خو ،ثراو˘˘كلا م˘˘لا˘˘ع ه˘˘ّنأا˘˘ب ف˘˘شصو˘˘ي
ًاطششن لاز ام «انوروك» شسوريفف ،ةيحشصلا

ةيفاقثلا لو˘ق˘ع˘لا ها˘يا˘ح˘شض ما˘قرأا رّد˘شصت˘تو
.ءاوشس ّدح ىلع ةيشسايشسلاو

نيطضسلف /دمحم جح صسارف  : ملقب
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ناكضسلل يضشيعملا عضضولا نيضسحت اهنأاضش نم

عيراصشم نم لظلإ قطانم ةدافتصسإ
سسإدرموبب ةيومنت

شسادرموب  ةيلو ةيلو يلاو راز
شسلجملا شسيئرو  نتايحي ىيحي
،ةناق نيدلا زع يئلولا يبعششلا

ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا ه˘˘ترا˘˘يز را˘˘طإا ي˘˘فو
ة˘يلو˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
تلا˘˘غ˘˘ششنا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لاو
قلعت ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘شسل ا˘ه˘ي˘ن˘كا˘شس
.شسلد ةرئادب لظلا قطانمب
ةدع قÓطإا  ىلع يلاولا فرششاو
،ةيلولا قرشش ةيومنت عيراششم
قÓطنا ةراششإا ءاطعإاب Óهتشسم
ة˘ير˘شضح˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا
شسأار ةيدلبب رجح˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

شسلد  ةيدلب ىلإا  هجوت مث، تانج
ةداعإا عورششم نياعو فقو نيأا
ةقط˘ن˘م˘ب  جÓ˘ع˘لا ة˘عا˘ق ل˘ي˘هأا˘ت
ر˘˘˘مأا ن˘˘˘يأا ،روزا‐ر˘˘˘˘با˘˘˘˘شص دلوأا

ةر˘ي˘تو ي˘ف عار˘شسإلا˘ب  ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ا˘م˘ك ،ر˘خأا˘ت˘لا يدا˘ف˘تو زا˘˘ج˘˘نلا

ةداعإا عورششم اشضيأا  دفولا نياع
ةقطنملا شسفنب ةكبششلا ةعشسوت
ي˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو اذ˘˘˘ه
عي˘م˘ج تلا˘غ˘ششنلا˘ب ما˘م˘ت˘هلا
ة˘يو˘لوأا˘ك ،ر˘˘ششاد˘˘م˘˘لاو ىر˘˘ق˘˘لا
يذلا ،لظلا قطان˘م˘ب ما˘م˘ت˘هÓ˘ل
نيذلا ةن˘كا˘شسلا نا˘شسح˘ت˘شسا را˘ثأا
فلت˘خ˘م حر˘ط˘ل د˘فو˘لا˘ب او˘ق˘ت˘لا
عورششم نياع امك ،مهتلاغششنا
شسفنب يحشصلا فرشصلا تاونق
لكششم شصخي اميفو ،ةقطنملا
لحم ناك يذلاو ةبرتلا قلزنا
تابشسانملا نم ريثك يف لغششنا
فوقو˘لا م˘ت ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كشسل

ةجلا˘ع˘م عور˘ششم لا˘غ˘ششأا ى˘ل˘ع
ىوتشسم ى˘ل˘ع ة˘بر˘ت˘لا قلز˘نلا

نيب  طبرت يتلا ةيدلبلا تاقرط
ىلإا451 مقر ينطولا قيرطلا

حبار  جارد‐ نيوغزت ةيرق ةياغ
تايناكمإلا اقفو لفكتلا دشصقو
ع˘يرا˘ششم ة˘ج˘˘مر˘˘بو ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا
ع˘شضو˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘˘ل  ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت
مت ،نين˘طا˘ق˘لا  ىد˘ل ي˘ششي˘ع˘م˘لا
عورششم قÓطنا ةراششإا  ءاطعإا
ع˘قو˘م˘ل ة˘ير˘شضح˘لا  ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا
.muhz،و˘ه ي˘بر˘عو˘ب ع˘قو˘م
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لا ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا ر˘˘خألا
ةراششإا ءاطعإا مت امدعب ةيرشضحلا
نب ةيدلب امأا، عورششملا قÓطنا
ع˘قو˘م ا˘ه˘ب دا˘ف˘ت˘شسا د˘˘ق˘˘ف دو˘˘شش
ةيرشضحلا ةئيهتلا نم  فراششملا
ةقفر ةيلولا يلاو  فرششا امدعب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا شسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا شسي˘˘˘ئر
ةرا˘ششإا  ءا˘ط˘˘عأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئلو˘˘لا
زا˘˘ج˘˘نلا لا˘˘غ˘˘ششألا قÓ˘˘ط˘˘نلا
ةيلولا يلاول ناكو .عورششملل
يبعششلا شسلجم˘لا شسي˘ئر ة˘ق˘فر
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ف˘˘قو ةد˘˘ع ي˘˘ئلو˘˘لا

ةرايزلا تاطحم عيمج ىوتشسم
ى˘غ˘شصأا ن˘يأا ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ع˘˘م
ىلع جردنت يتلا مهتلاغششنل
تابل˘ط˘ت˘م ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف مو˘م˘ع˘لا
لفكتلاب دعوو ةيرورشضلا ةايحلا
ةحاتملا تا˘ي˘نا˘كمإÓ˘ل ا˘ق˘فو ا˘ه˘ب
كفل ةيومن˘ت ع˘يرا˘ششم ة˘ج˘مر˘بو
اوحرط نيذلا ةنكاشسلا نع نبغلا

تروحمت تلاغششنلا نم ةلمج
عيراششم ثعب لوح اهلمجم يف
نع ةلزعلا كف اهناشش نم ةيومنت
 .مهقطانم

 Úما .ةÒضصن

اهينطاوم ت’اغضشن’ عمتضسا

 نوميملإ دلوأإ ةرئإدب لظلإ قطانم روزي ناصسملت يلإو

ةرا˘يز˘لا هذ˘ه ي˘لاو˘لا ل˘ه˘˘ت˘˘شسا
ةعباتلا حتفلا ةيرق ىلإا هجوتلاب
يداو˘لا ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا ا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
عور˘ششم ن˘يا˘ع ن˘يأا ،ر˘˘شضخألا
طمن ي˘شسرد˘م ع˘م˘ج˘م زا˘ج˘نإا

1Bى˘˘لإا ع˘˘م˘˘ت˘˘˘شسا ثي˘˘˘ح
اذ˘ه˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ تا˘˘ح˘˘ي˘˘شضو˘˘ت
ناكملا نيع يفو ،عورششملا
نم تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘لاو˘لا ىد˘شسأا
ةر˘˘˘ي˘˘˘تو ي˘˘˘ف عار˘˘˘شسإلا ل˘˘˘˘جأا
هذه ميلشست متي ىتح لاغششألا
ةياهن لبق ةيوبرتلا ةشسشسؤوملا

.ةنشسلا هذه
يداولا ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا ف˘˘قو ر˘˘شضخألا

بع˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت عور˘˘ششم
يعانطشصلا بششعلاب يدلبلا

ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘فر˘˘غ ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت ع˘˘˘م
ىد˘˘˘˘شسأا ثي˘˘˘˘ح ،شسبÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
تا˘ط˘ل˘شسلا ى˘˘لإا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
يف عارشسإلا لجأا نم ةيلحملا

ىنشستي ىت˘ح لا˘غ˘ششألا ةر˘ي˘تو
.ةقطنملا بابشش ةدئافل هعشضو
ي˘لاو˘لا ف˘قو ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا تاذ˘˘ب

ر˘ق˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘ششم ى˘ل˘ع
متي˘شس يذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل م˘يد˘ق˘لا
ة˘ي˘ح˘شص ة˘عا˘ق ى˘لإا ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت
ثي˘˘ح ،تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘˘م
ى˘لإا نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘˘ف ع˘˘م˘˘ت˘˘شسا
اذ˘˘˘ه لو˘˘˘ح تا˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضو˘˘˘˘ت
شضعب روزي نأا لبق عورششملا

نم تاهيجوت يدشسيو هقفارم
ةر˘˘˘ي˘˘˘تو ي˘˘˘ف عار˘˘˘شسإلا ل˘˘˘˘جأا
معدو همÓتشسا لبق لاغششألا
ةيلحملا ةيحشصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

ع˘م˘ت˘شسا ة˘ف˘˘قو˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘بو
تلا˘˘˘غ˘˘˘˘ششنا ى˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘لا
ثيدحلا راد ثيح ،نينطاوملا

،برششلل ةحلاشصلا هايملا لوح
ن˘˘˘مألا ،ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا فر˘˘˘˘شصلا

هيلعو خلا .. ،ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘لاو
ن˘ي˘ع ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘لا د˘˘كأا د˘˘ق˘˘ف
لذ˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ه˘˘˘نأا نا˘˘˘كم˘˘˘لا
لجأا نم ةمزÓلا تادوهجملا
لم˘ع˘لاو را˘طإلا اذ˘ه ن˘ي˘شسح˘ت

.ةيلحملا ةيمنتلا ةلشصاوم ىلع
دفولا هجوت ةطحملا هذه دعب
رد˘˘ب˘˘ي ة˘˘ير˘˘ق ى˘˘˘لإا ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا
،جاحلا يديشس دلوأا ،ةرششدلا
ثيح يلزغ ينبو دامح ينب
ىر˘ق˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كشسب ى˘˘ق˘˘ت˘˘لإا

يتلا مهتلاغششنا ىلإا عمتشساو
ىرقلا هذه معد يف ترشصحنا
،بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘˘لا˘˘ب
ىلإا ،ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ،ة˘ح˘شصلا

تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق بنا˘˘ج
دكأا نأاششلا اذه يف ،ةيمومعلا
اشساشسأا زكتري يلاحلا لمعلا نأا

يششيعملا راطإلا نيشسحت ىلع

ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خألا ع˘م ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
اذهو تلاغششنإلا لك رابتعلا

.تايولوألا بشسح
كلذك ةشصرفلا هل تناك امك
هذ˘˘ه ط˘˘بر عور˘˘ششم ةرا˘˘˘يز˘˘˘ل
يعيبطلا زاغلا ةكبششب ىرقلا
روحم قباشسلا يف تناك يتلا
.نينطاوملا تلاغششنا
لظلا ةقطنم يلاولا راز اهدعب
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت فر˘ع˘ت˘شس ي˘ت˘لا شسي˘م
امك قاطنلا ةع˘شساو ة˘ي˘نار˘م˘ع
شضع˘ب˘ب ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب ى˘˘ق˘˘ت˘˘لا
هيلع اوحرط نيذلا نينطاوملا

تلا˘˘˘غ˘˘˘ششنإلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
ة˘لز˘ع˘لا كف لو˘ح ترو˘ح˘˘م˘˘ت
د˘يوز˘ت˘لا ،ق˘ير˘ط˘˘لا حÓ˘˘شصإا˘˘ب
بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
اذه يف ،ةيجرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
كا˘ن˘˘ه ه˘˘نأا م˘˘ه˘˘ل د˘˘كأا دد˘˘شصلا
يف ذخأاي يومنت يعون جمانرب
تلا˘˘غ˘˘ششنا ل˘˘ك نا˘˘ب˘˘˘شسح˘˘˘لا

تا˘˘جر˘˘خ˘˘لا .ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةيئلولا تاطلشسلل ةي˘ناد˘ي˘م˘لا

ج˘مار˘ب˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م ا˘ه˘نأا˘شش ن˘˘م
ل˘جأل ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
.ددحملا اهتقو يف اهميلشست
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راطإ’ا نيضسحتو لظلا قطانم ةيمنت رضصنع لكضش ثيح ،لظلا قطانم ىلإا ناضسملت يلاو تاجرخ تلضصاوت
يبعضشلا صسلجملا صسيئرب اقوفرم ناضسملت ةي’و يلاو يرومرم اهب ماق يتلا ةرايزلا روحم اهيلاهأ’ يضشيعملا

نم ةحاتم ةضصرفلا هل تناك نيأا ،نوميم د’وأا ةرئاد ىلإا يئ’ولا صسلجملا ءاردم صضعبو ماعلا نيمأ’ا و يئ’ولا
.ةيومنتلا عيراضشملا نم ديدعلا ةنياعم لجأا

يرورم ططخم عضضو
ةيرورضض ةيمتح ىحضضأا

يرورملإ قانتخلإ
قطانملإ ناكصس سسجاه

ةليصسملاب ةيقرصشلإ
ةنيدم˘ل ي˘قر˘ضشلا ل˘خد˘م˘لا لو˘ح˘ت

ةبضسنلاب جاعزإا ردضصم ىلإا ،ةليضسملا
نم رثكأا نوعيضضي نيذلا هيلمعتضسمل
ةمحزلا ببضسب هزايتج’ ةقيقد03
ا˘هد˘ه˘ضشي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ة˘يرور˘˘م˘˘لا

اه˘تد˘ح دادز˘تو عو˘ب˘ضسأ’ا ما˘يأا ة˘ل˘ي˘ط
و˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسم د˘˘كأا .ةورذ˘˘لا تا˘˘قوأا ي˘˘ف
ىلإا يدؤو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا

ة˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘م
ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه زا˘ي˘ت˘جا نأا ،ة˘˘ي˘˘قر˘˘ضشلا
ن˘م ة˘عا˘ضسلا ة˘بار˘ق بل˘ط˘ت˘ي ح˘˘ب˘˘ضصأا
’ يت˘لا ة˘فا˘ضسم˘لا ر˘ضصق م˘غر ن˘مز˘لا

نأا ىلإا ن˘ير˘ي˘ضشم ،م˘ل˘ك20ـلا ىدعت˘ت
زيمت تحبضصأا يتلا قانتخ’ا ةلاح

ذن˘م أاد˘ب˘ت ة˘ي’و˘لا ة˘م˘ضصا˘ع ل˘خد˘م
،ءا˘ضسم˘لا ة˘يا˘غ ىلإاو ر˘كا˘ب˘لا حا˘ب˘ضصلا

ا˘ه˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘˘ضسم ر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘م داز ا˘˘م و˘˘هو
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ

يأا م˘ه˘يد˘ل صسي˘ل ن˘يذ˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ضشلا
اذ˘˘ه لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘ضسا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ر˘˘˘خآا را˘˘˘ي˘˘˘خ

ىكتضشا ،قايضسلا تاذ يفو  .ريخأ’ا
قيرطلا ةمحز نم تÓفاحلا وقئاضس

مهرخأات يف ببضست ام ،مويلا لاوط
ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘ه˘جو ىلإا م˘ه˘˘لو˘˘ضصو ي˘˘ف
ىوتضسم ىلع لمعي ةلفاح قئاضس دكأا

ه˘نأا ة˘ل˘ي˘ضسم˘لا مو˘هر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ط˘˘خ
نمزلا نم ة˘عا˘ضسلا ة˘بار˘ق قر˘غ˘ت˘ضسي
كلذ ن˘م ر˘ث˘كأا نا˘ي˘حأ’ا صضع˘˘ب ي˘˘فو
،نيتدلبلا نيب ةفاضسملا رضصق مغر
˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘حدز’ا ىلإا ع˘˘˘˘˘˘˘جار بب˘˘˘˘˘˘˘ضسلاو
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا هد˘˘ه˘˘ضشي يذ˘˘لا يرور˘˘˘م˘˘˘لا
نا˘ك˘ضس بضسحو ،ة˘ل˘ي˘ضسم˘ل˘ل ي˘ضسي˘ئر˘لا
با˘ح˘ضصأا ن˘م او˘˘نا˘˘ك ءاو˘˘ضس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
لئاضسو فلتخم يقئاضس وأا تابكرملا
لوحت قيرطلا نأا اودكأا دقف لقنلا
ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم ىل˘˘˘ع ءادو˘˘˘ضس ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘ن ىلإا
’و˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضست ،ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع نأا ة˘˘ضصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا
ا˘ي˘نار˘م˘ع ا˘ع˘ضسو˘˘ت تد˘˘ه˘˘ضش ة˘˘ن˘˘ضضح˘˘لا

ن˘مو ةر˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يف اهينطاق ددع ةفعاضضم عقوتملا
ن˘م د˘يز˘ي ا˘م˘˘م ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ضسلا
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘مزأ’ا
مامأاو اهل يقرضشلا لخدملل يضسيئرلا

يرور˘م˘لا قا˘ن˘ت˘خ’ا ىق˘ب˘ي اذ˘ه ل˘ك
ي˘ل˘ي˘ضسم˘لا ن˘طاو˘م˘لا تا˘ي˘مو˘ي ع˘ن˘ضصي
.ةيقرضشلا تايدلبلا ناكضسو
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هللا اطع نازيلغ ةيلو يلاو دكأا
نيع ةرئادل هترايز ىدل يتلوم
˘ما˘˘م˘˘تإا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ،قرا˘˘ط
،ةدد˘ح˘م˘لا ه˘لا˘جأا ي˘ف عور˘ششم˘لا

ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘˘م ءا˘˘ن˘˘ثأا اذ˘˘ه ءا˘˘ج د˘˘قو
عطاقم عيشسوتو ديدجت عورششم
ع˘م˘ج˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا
ادكؤوم ،نديغوب ةقطنمب يوناثلا
يف ةرششا˘ب˘م ءا˘ه˘ت˘نلا رو˘فو ه˘نا

ةئيهت يف عورششلا مايأا نوشضغ
ةد˘م ي˘ف ة˘ير˘ق˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط ل˘˘ك
،رهششأا50 ـلا زوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘تل
ى˘˘لإا ع˘˘م˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘˘بو
ة˘ير˘ق˘لا ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م تلا˘˘غ˘˘ششنا
بايغو قرطلا ةئيهت شصوشصخب
تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
نيلوؤوشسملل تامي˘ل˘ع˘ت يد˘شسي˘ل
ةلواقملا ة˘ي˘ماز˘لإا˘ب ن˘ير˘ششا˘ب˘م˘لا
تفرع يتلا ةيرقلا قرط ةئيهتب
يتلا تقو برقأا يف تاءارتها

ة˘ن˘كا˘شس تلا˘غ˘ششنا ل˘ح˘م نا˘˘ك
قيرطلا رطشش نياع امك ،ةيرقلا
هرط˘شش ي˘ف09 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا
يمعو ةلاكششلا دح نيب طبارلا

ةفاشسم ىلع دتمي يذلا ،ىشسوم

اعشضو ده˘ششي يذ˘لاو ،م˘ل˘ك81
ةبشسانملاب ى˘ط˘عأا ثي˘ح ا˘ي˘ثرا˘ك
لولح لبق هلامكتشسل تاميلعت
لق˘ن˘ت ة˘م˘ه˘م ل˘ي˘ه˘شست˘ل ءا˘ت˘ششلا
ةيمازلإا ىلع ،ددشش امك ،ناكشسلا

ةيعرفلا ماشسقألا ءاشسؤور ةبقارم
،ريمعتلا رارغ ىلع ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
،اهريغو ةقاطلا ةيئاملا دراوملا
تلوا˘ق˘م˘لا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘مو ر˘˘ه˘˘شسلا

قفو عيراششم˘لا زا˘ج˘نا ة˘ب˘قار˘مو
،اهب لومعملا ةينق˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا

يف حماشستلا مدع ىلع دكأا امك
،ع˘يرا˘ششم˘لا ي˘ف ششغ˘لاو ةءادر˘لا

دق ،نازيلغ ةيلولا يلاو ناكو
عيشسوتو ديدجت عورششم نياع
ي˘˘ح˘˘˘شصلا فر˘˘˘شصلا ع˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب يو˘نا˘ث˘لا ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
دق ةيلولا يلاو ناكو ،نديغوب
نا˘˘كشس تلا˘˘غ˘˘ششنل ع˘˘م˘˘ت˘˘˘شسا
د˘˘حو قرا˘˘ط ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ت˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ه˘تا˘ه نا˘كشس ة˘شصا˘˘خ ة˘˘لا˘˘كششلا
ري˘فو˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لا ةر˘ي˘خألا

ةيدل˘ب ن˘م ل˘كل ة˘ن˘يد˘م˘لا_زا˘غ
ع˘م˘ج˘مو ،ز˘كر˘˘م ة˘˘لا˘˘كششلاد˘˘ح
بنا˘ج ى˘لا ،ة˘يدراو˘ب˘لاو ة˘ششي˘ق˘ن

دحتل ،تامدخ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع
ل˘ق˘ن˘ت˘لا  ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م
كلذ˘ك ،ةروا˘ج˘م˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةئيهت ءايحألا ةئي˘ه˘ت ،ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا

لÓقوب_داو ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ،ة˘ير˘شضح
،ةيدراوب˘لا ع˘م˘ج˘م ع˘ط˘ق˘ي يذ˘لا

انهو ،09 مقر ينطولا قيرطلاو
نيشسحت ةرورشض ىلع اشضيأا دكأا
ةفلغألا قفو ةيرشضحلا ةئيهتلا
بنا˘ج ى˘لإا ،ةر˘فو˘ت˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
دودشسو عناوم عشضو يف عارشسإلا
تا˘ع˘م˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل داو˘˘لا˘˘ب
ل ،تاشضايفلا رطخ نم ةيناكشسلا
و˘هو ،يداو˘ل˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا ا˘م˘˘ي˘˘شس
غلبم هل شصشصخ يذلا عورششملا

لكششم امأا ،مي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م001
انهو ،ةلاكششلا دحل ةبشسنلاب زاغلا
ديعلاب مجانملاو ةقاطلا ريدم دكأا
ةيلمع ةجمرب هحلاشصم نا روركا

،ةلاكششلا دح ةيدلبل زاغلا لاشصيل
لداع ايلام افÓغ اهل دشصر يتلاو
ةيلمعلا يهو ،ميتنشس رايلم73لا
وأا ،عيشسوت راطا يف جردنت يتلا

.يعيبطلا زاغلا ةكشش دم
بويا . صس

صشغلاو ةءادرلا يف حماضستلا مدع ىلع دكأا
زاجنلإ لاغصشأإ ةبقإرمو تلواقملإ ةعباتم ةيمإزلإإ ىلع ددصشي نإزيلغ يلإو

’إا لاغضشأ’ا قÓطنا نع ةنضس31 نم رثكأا رورم
 اهلاح ىلع تيقب نامقل راد نأا

ةينكصس ةدحو06 ةصصح نم نوديفتصسملإ
نوؤواتصسم نإزيلغ يف ةيويدجب ةيمهاصست

نم نيديفتشسملا نم ديدعلا هجو
ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘˘حو06 ة˘˘˘˘˘شصح
قرشش ةيويدج ةيدلبب ةيمهاشست

ةلاشسر ،نازيلغ ةيلولا ةمشصاع
هللا اطع ةيلولا يلاو ىلإا ةيطخ
لخدتلا اهيف هنوبلاطي يتلوم
مهتانا˘ع˘م˘ل د˘ح ع˘شضو˘ل ،Ó˘جا˘ع
دو˘ع˘ي ي˘ت˘لاو ،ا˘هد˘مأا لا˘ط ي˘ت˘لا
.7002 ةنشس ىلإا اهخيرات
م˘ه˘ما˘ي˘ق ة˘يو˘يد˘˘ج نا˘˘كشس د˘˘كأا
ىد˘˘ل ن˘˘كشس تا˘˘ف˘˘ل˘˘م عاد˘˘يإا˘˘˘ب
د˘ع˘بو ة˘شصت˘خ˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
د˘يد˘شست م˘ت تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘شسارد
ةبولطم˘لا ن˘كشسلا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
061 ن˘˘م د˘˘يزأا تغ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو
30 تاذ تانكشسل ميتنشس نويلم
.يلاوتلا ىلع فرغ40و فرغ
تر˘˘ششا˘˘ب ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
شسفن يف لاغششأÓ˘ل ة˘لوا˘ق˘م˘لا
لجا يف يهتنت نأا ىلع ةنشسلا

تناكو ،ارهشش81ـب كاذنآا ددح
لإا ،انه ةياغ ىلإا ةيداع رومألا
دعبو هنا رمألا يف بيرغلا نأا

قÓطنا نع روهشش ةدع رورم
دن˘ع ةأا˘ج˘ف تف˘قو˘ت ،لا˘غ˘ششألا

ىدلو ،ةئا˘م˘لا˘ب05ـلا دود˘˘˘ح
فقوت ببشس نع مهراشسفتشسا
بحاشص نأا اورط˘خا ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
دعب نجشسلا عدوأا ،عورششملا
تيقبو ،ةلادعلا لبق نم هتنادإا
11لا ةليط ةفقوتم لاغششألا

.ةلماك ةنشس
تدادزا دق ،قايشسلا تاذ يف
ن˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
ىتح ،رثكأاف رثكأا ةيعامتجلا
رمألا يف نوككششي اوحبشصأا

او˘˘حار د˘˘ق نو˘˘نو˘˘كي ا˘˘م˘˘˘برو
نل ،لا˘ي˘ت˘حاو بشصن ة˘ي˘ح˘شض
ريشست تلاز ل زاجنلا لاغششأا
يذلا رمألا ،ةافحلشسلا ىطخب
ميظنت ىلإا نيديفتشسملاب عفد
ترمثأا ةيجاجتحا تافقو ةدع
نييعتو ةيقا˘ف˘تا ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع
خيرا˘ت˘ب اذ˘هو ةد˘يد˘ج ة˘لوا˘ق˘م
مزلي يذلاو ،8102شسرام21
عور˘ششم˘لا ما˘م˘تإا˘ب ة˘لوا˘ق˘˘م˘˘لا
فÓ˘غ˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيلخادلا نارد˘ج˘لا ،ي˘جرا˘خ˘لا

اهيف امب ةكرتششملا ءازجألاو
،تارام˘ع˘لا باو˘بأاو ،ة˘ما˘ت˘كلا

ءÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو جرد˘˘˘˘لا شصف˘˘˘˘قو
مت دقو ،تارامع˘ل˘ل ي˘جرا˘خ˘لا
رايلم2.1 ةدا˘˘يز طار˘˘˘ت˘˘˘ششا
02لا لدا˘ع˘ي ا˘م يأا م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس
،ديفتشسم لكل ميت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
تبرشض ةيقافتلا كلت نأا لإا

ىل˘ع Ó˘شضف ،ط˘ئا˘ح˘لا شضر˘ع
وأا ة˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا شصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
مل ثيح ،تازارتحلا ىرحألاب
ءاز˘جألا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ز˘˘ج˘˘ن˘˘ُت
.ةكرتششملا

 بويأا.صس
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معدم يوقرت نكصسم082 باحصصأإ
مهجاجتحإ نوددجي ةدكيكصسب

ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا دد˘˘ج
نكشسم082 عور˘˘˘˘˘˘ششم
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب م˘˘عد˘˘م يو˘˘قر˘˘ت
م˘˘ه˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م ،«نو˘˘˘ي˘˘˘شسم»
ل˘خد˘ت˘لا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ن˘˘م ع˘˘ير˘˘˘شسلاو ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
لجأا نم ةيئلولا تاطلشسلا
ةقلاعلا ةيعشضولل لح داجيإا

د˘˘˘ح ع˘˘˘شضوو ،4102 ذ˘ن˘˘م
يراقعلا يقرملا تافرشصتل
ي˘˘ف ةلو50 رور˘˘م م˘˘˘غر
ّنأا ّلإا ،تاو˘ن˘˘شس50 فر˘ظ
ثيح ،رثكأا تمّزأات ةيعشضولا

يّقرملا حبشصأا تاونشس ذنم
هتامازتلا˘ب ف˘ل˘خاو بّر˘ه˘ت˘ي
ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ءازإا
.تانكشسلا

عور˘ششم و˘ب˘ت˘ت˘كم ششي˘ع˘يو
ىلع  ،يوقرت نكشسم082
ذنمف ،تانكشسلا ميلشست ملح
رادشصإا خيرات4102 ةنشس
ع˘˘˘ي˘˘˘˘ب دو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع» ءا˘˘˘˘شضمإاو
ميماشصت˘لا ى˘ل˘ع تا˘ن˘كشسلا

PSV» فر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
بجو˘م˘بو ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ددح يذلا روكذ˘م˘لا د˘ق˘ع˘لا
يف تانكشسلا ميلشست خيرات
ة˘ن˘شس ن˘م ر˘ي˘خألا ي˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

قلعم مل˘ح˘لا ى˘ق˘ب˘ي ،7102
تاونشس60 دعبف ،نيح ىلإا
،عور˘ششم˘لا م˘ي˘ل˘شست˘ل ر˘˘خأا˘˘ت
ىربكلا لاغششألا ءاهنإا دعبو
ل˘ك ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
41 ب ةردقملاو تارامعلا

لاغششأا ةريتو ىقبت ،ةرامع
تانكشسلل ةيلخادلا ةئيهتلا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘ششأا اذ˘˘˘كو
ر˘ي˘شست ي˘ح˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘شض د˘˘ج ةر˘˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘ب
.نايحألا شضعب يف ةفقوتمو
تانكشسلا باحشصأا بلاطو
داجيإاب ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ةيعشضولل لجعتشسم جرخم
ي˘قر˘م˘ل˘ل ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع م˘ه ي˘ت˘لا
اد˘ه ،«را˘م˘ع .ز » يرا˘ق˘ع˘˘لا
طغشضي حبشصأا يذلا ريخألا
كلذو ةينوناق ريغ ةقيرطب

تادايزل هشضرف قيرط نع
ريخألا اذه ماق امك  ،ةيلام
تيهنأا ة˘ق˘شش حا˘ت˘ف˘م ح˘ن˘م˘ب
ىد˘˘حإا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششألا
»أا » ةرا˘م˘ع˘لا˘ب ع˘ق˘ت ق˘ق˘ششلا
بي˘كر˘تو ،ه˘يد˘ل ة˘ف˘ظو˘˘م˘˘ل
ققششلا شضعب باوبأاو ذفاون
شضعبل اهتيكلم دوعت يتلاو
ماه˘يإا د˘شصق كلذو ه˘فرا˘ع˘م
نم نأا تانكشسلا باحشصأا
ىلع لشصحي ع˘فد˘لا˘ب مو˘ق˘ي
.حاتفملا

ّنأاب نوبت˘ت˘كم˘لا ح˘شضوأاو
متهي مل يراق˘ع˘لا ي˘قر˘م˘لا
يف ةلثمت˘م˘لا ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب
تاريشسفت ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

،زاجنإلا رخأات بابشسأا لوح
اونكمتي مل مهّنأاب اولاق امك
حر˘˘˘ط˘˘˘ل ه˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
م˘˘ه˘˘ّنأا˘˘بو ،م˘˘ه˘˘˘تلا˘˘˘غ˘˘˘ششنا

ةينعملا تاطلشسلا اولشسار
اه˘م˘ل˘ع ،م˘ه˘ل تد˘كأا ي˘ت˘لا
ةعباتمب موقت اهنأابو رمألاب
ءيشش ل نأا ريغ ،تاروطتلا
،ع˘قاو˘لا شضرأا ى˘ل˘ع ر˘ّي˘غ˘ت

نيذلا ،ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا بشسح
ي˘لاو˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
،م˘ه˘ل ل˘جا˘˘ع ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإل
ي˘ف م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م نأا ة˘شصا˘˘خ
،نكشسلا ى˘لإا ة˘شسا˘م ة˘جا˘ح
ة˘˘˘ما˘˘˘قإلا فور˘˘˘ظ بب˘˘˘شسب
.ةيلاحلا

يبتتكم نم ريثكلا بشسحو
عيمج نإاف ،معدملا يوقرتلا
يناعت ة˘ي˘ن˘كشسلا م˘ه˘ج˘مار˘ب
زاجنلا يف حداف رخأات نم
ةشسرامم˘لا طو˘غ˘شضلا ن˘مو
ن˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
هذ˘ه زا˘ج˘نإا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
نوبلاطي ن˘يذ˘لا ،تا˘ن˘كشسلا
ي˘نو˘نا˘ق شسا˘شسأل تادا˘˘يز˘˘ب
يوا˘˘˘كششلا م˘˘˘غر˘˘˘ف ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ةرّر˘˘˘˘كت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا
تي˘ق˘ب ف˘ل˘م˘لا˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

.يديألا ةفوتكم
ع.يفطل

رقم مامأا عمجت يف2و1 لدع وبتتكم
 مهتانكسس حيتافمب ةبلاطملل ةي’ولا

 ةياجبب هايملل ةيرئإزجلإ ةدحولإ
يونصسلإ درجلإ ةيلمع قÓطنإ نع نلعت
ةد˘˘˘˘˘حو ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م شسأار˘˘˘˘˘ت
ةيلوب هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
رو˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘يا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب

ل˘م˘ع ة˘شسل˘ج ،يوار˘ح˘شص
ر˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف عور˘˘ششل˘˘ل
ةيون˘شسلا در˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
كير˘ششلا رو˘شضح˘˘ب اذ˘˘هو
ءا˘˘شضعأاو ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
ةيلمعلاب ةفلكملا ةن˘ج˘ل˘لا

ل˘˘˘ك شسم˘˘˘ت˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ةدحولل ةعبا˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا

رقم ،عيزو˘ت˘لا ز˘كار˘م ن˘م
ير˘لا تآا˘ششن˘مو ةد˘˘حو˘˘لا
.اهل ةعباتلا

1 لدع وبتتكم مظن امك
رقم مامأا اعمجت2 لدعو
د˘يد˘ن˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو
ن˘هر˘ت ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘˘ع˘˘لا˘˘ب
رخأاتلاو تانكشسلا ميلشست

زا˘ج˘˘نإا ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ا˘˘م ة˘˘شصا˘˘˘خ ،عور˘˘˘ششم˘˘˘لا
ىلعDRV ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت
ديدج˘لا بط˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم
،فيرازوا رزغا ريغ داوب

1 لدع يبتتكم نأا ثيح
اوبرعأا ةياجب ةيلول2 و
رخأاتلا اذه نم مهفشسأا نع
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شست ن˘˘˘هر˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
مه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م تا˘ن˘كشسلا
ليوطلا راظتنلا نم اوبعت

1 لد˘ع ي˘ب˘ت˘ت˘كم ة˘شصا˘˘خ
91 ذنم نورظتني نيذلاو
نع جارفإلا نولمأايو .ةنشس
نم حتاف˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘ن˘كشس
،مداقلا0202 ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
ي˘˘ف ل˘˘˘مألا ثع˘˘˘ب˘˘˘ل كلذو
 .31 لدع يبتتكم شسوفن

ميرك.ت

ةحسصلاو تاقرطلا ،ءاملا ،زاغلا ،ءابرهكلا عيراسشمب ديجلا لفكتلا فدهب
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زا˘غ˘ل˘نو˘شس ة˘شسشسؤو˘م تق˘ل˘ط˘˘نا
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ط˘˘بر تاءار˘˘جإا˘˘˘ب
ديوزتو ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
حا˘ق˘ل˘لاو ،ة˘يودألا˘ب تادا˘ي˘˘ع˘˘لا
ة˘ما˘شسلا تار˘ششح˘لا˘ب شصا˘˘خ˘˘لا

عيراششمل˘ل ة˘شسارد˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لاو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘ششنا ل˘ح˘م
ءاملاو يعيبطلا زاغلاب طبرلل
،يح˘شصلا فر˘شصلاو ،بور˘ششلا

بشسح ،تاقرطلا ديبعتو حتفو
ةر˘فو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ةد˘˘شصرألا
ةردقملاو ةيفاشضإلا ةينازيملاب
،متنشس رايلم0002 نم رثكأاب
ة˘ن˘شسلا ة˘ي˘ناز˘ي˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
عيراششملا لك ديشسجتل ةمداقلا
نعو لظلا قطانمل ةجمربملا
يف ةشسرام˘م˘لا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

شضع˘ب ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ق˘˘ح
تارادإلا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسم
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لاو
ةيلولا يلاو فرتعا ،ةشصاخلاو
ةف˘شصب شسرا˘م˘تو ا˘هدو˘جو ن˘ع
اهيلع ءاشضقلا متيشسو ةرمتشسم
دشسجيشس يتلا ةنمقرلا لشضفب

،تقو بر˘˘قا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘عور˘˘˘ششم
ر˘ف˘ح تارار˘ق ل˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ن˘˘عو
لمعلا ريوطتو عيجششتل رابآلا
هنا يديزوب يلع دكأا ،يحÓفلا
دعب تارارقلا ءاشضمإا يف رخأات
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب عاز˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘ششكلا
،شضرألا بحا˘˘شص ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘˘شش
ثيرتلا مت نيأا رارقلا بحاشصو

ىلع رارقو فلم لك ةشساردل
ءا˘˘˘ط˘˘˘˘خألا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ىد˘˘˘˘ح
ل˘ك ى˘شضم˘ت˘شسو ،تا˘عاز˘˘ن˘˘لاو
ا˘˘ه˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ىد˘˘˘ع تارار˘˘˘ق˘˘˘لا
حنم ليهشست متيشسو ،تلاكششا
ةيحÓفلا رابآلا رفحل شصيخرتلا

،ةكرت˘ششم˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘ما˘ع˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

،نينطاوملا اياشضق عم ةرششابم
،تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ،ةرا˘ج˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
تارادلا ،ةينو˘نا˘ق˘لا نوؤو˘ششلاو
،ة˘ن˘يز˘خ˘لا ،كو˘ن˘ب˘لا˘ك ة˘ي˘لا˘م˘˘لا
... ديربلا

يداعسس يون

ةلماك مايأا ةرسشعل مودت
ةيصسيصس– ةلمح

رود يÒصسم ةدئافل
سضايرو ةناصض◊إ
لجيجب لافطألإ

ةي’ول يئ’ولا نمأ’ا قلطأا
ةريبك ةيسسيسسحت ةلمح لجيج
مودت ،ةي’ولا بارت لماك ربع

راطإا يف ،ةلماك مايأا ةرسشعل
ةحفاكم ىلإا ةيمارلا تادوهجملا

رارقلا رثإا ىلعو انوروك ةحئاج
طاسشن فانئتسسا ةداعإاب صصاخلا

لافطأ’ا صضايرو ةناسضحلا رود
نرملاو يجيردتلا ىعسسملا نمسض

تاطلسسلا هتدمتعا يذلا
يحسصلا عسضولا رييسستل ةيمومعلا
راسشتنإا لظ يف ،يئانثتسس’ا
.اهنم ةياقولاو  ةحئاجلا

فرسشا دقف قايسسلا صسفن يفو
نم ناوعأاو تاراطإا ةلمحلا ىلع
،ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاو
اهل ةعباتلا بتاكملا اذك ةماعلا

نمأاو يرسضحلا نمأ’ا زكارم ربع
صسيسسحت دسصق ،ةعسستلا رئاودلا

ريبادتلاب لكايهلا هذه يريسسم
نمسض ةدراولا ةيئاقولا
نم ذختملا يحسصلا لوكوتوربلا

ةيمومعلا تاطلسسلا لبق
اميف اميسس مهطاسشن فانئتسس’
ردق نم %05 لÓغتسساب قلعتي
ديفوك تاسصوحف ءارجإا باعيتسسا

و ،لكايهلا هذهب نيلماعلل91
ميقعتلا تايلمعب مايقلا

ةيموي ةفسصب ريهطتلاو
ةفاسسم مارتحاو ،ةرمتسسمو
.دعابتلا

نوفرسشملا ماق ،ىرخأا ةهج نمو
عم ةياقولا تامزلتسسم ريفوتب

ديقتلا ةرورسض ىلع مهثح
ةيحسصلا ريبادتلاو طورسشلاب
لافطأ’ا ةيامحل ةيئاقولاو
يتلا تائفلا نم مهرابتعاب
ةسصاخ ةياعرو ةيامح بلطتت
صصاخلا يحسصلا فرظلا اذه يف
 .دÓبلا هب رمت يتلا

ع.يفطل

ىشسيع مناغ˘ت˘شسم ي˘لاو ل˘شصاو˘ي
ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا ه˘˘تارا˘˘يز ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب
ة˘يلو˘لا عو˘بر˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل
ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غ ه˘ت˘جر˘خ د˘ع˘ب˘ف
فوقولل ةيقرششلا ةهجلا تايدلبل

تناك ،ا˘ه˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘قاو ى˘ل˘ع
ةيبونجلا ةهجلا ةرملا هذه هتهجو
دقفت ،تايدلب  ةدع ىلإا لقنت نيأا

اهنم ةيفير قطانم ةدع اهلÓخ
،لاجعلا دلوأا ،ريششبلا دلوأا راود
فرع˘ت˘لا د˘شصق ،م˘ي˘مارد˘لا راودو
ىلع فوقولاو ةقطنملا هذه ىلع
هل تناك امك .اهب ةيلحملا ةيمنتلا
نينطاوملا شضع˘ب ءا˘ق˘ل˘ل ة˘شصر˘ف
راز امك مهتلاغششنل عامتشسلاو
ةيلحاكملاو حادملا دلوأا ريواود
يتيد˘ل˘ب ن˘م ل˘ك ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب
زكرم ة˘ي˘ل˘فاو˘شسلاو فا˘شصف˘شصلا

ةيدلب بناج ىلإا ،ششامام يشساحو
تلاغششنا ىلع فقو نيأا ةدايشص
ة˘باد˘بد ،و˘بار˘ق ر˘˘يواود ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق
ةرايز يلاولل تناك نيا ،ةيرقلاو
تل˘م˘شش ةر˘شسا˘م ةر˘ئاد˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت
ة˘˘يد˘˘ل˘˘بو ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘شصح˘˘˘لا راود
 .ةروشصنم
تلاغششنلا رثإاو ،ىرخأا ةهج نم
شصو˘شصخ˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ل˘طأا ي˘ت˘˘لا

ايو˘قر˘ت ا˘ن˘كشس002 عور˘˘˘˘ششم
لوألا لوؤوشسم˘لا ل˘ق˘ن˘ت ،ا˘م˘عد˘م
زا˘ج˘نإا تا˘˘ششرو ى˘˘لإا ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ىلع فوقولل ينكشسلا عورششملا
ه˘ما˘م˘تإا ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘˘لا

نيقرملاب ىقت˘لا ن˘يأا ،ه˘م˘ي˘ل˘شستو
.زاجنإلاب نيفلكملا نييراقعلا

ةدع يلاولا ذختا هتنياعم دعبو
لا˘غ˘ششألا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسل تارار˘˘ق
شضع˘ب˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘ي˘ل˘شست م˘ت˘ي˘شس ن˘يأا ،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا
نيديفتشسملل ةزهاجلا تانكشسلا
ءابر˘ه˘كلاو زا˘غ˘لا˘ب ا˘ه˘ط˘بر د˘ع˘ب

يف ةيجراخلا ةئيهتلا لامكتشساو
.لجاعلا بيرقلا

نياع مناغتشسم ةيلولا ةمشصاعبو
ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘˘لو
ةبورخب رير˘شس042 ىفششت˘شسم
لÓخ اهلهتشسأا يتلا ةرايزلا دعب
ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘حر˘˘خ˘˘لا
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ششع ع˘بار˘لا خ˘يرا˘ت˘˘ب
ةد˘˘˘ع ى˘˘˘ط˘˘˘عأا ن˘˘˘يأا ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
زاجنإلا تا˘شسشسؤو˘م˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
فقيل ةيقبتم˘لا لا˘غ˘ششألا ما˘م˘تإا˘ب
ة˘ح˘ل˘شصم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
ى˘˘شضر˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘ششألا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘˘لا
ءاعدتشسا دعبو رمأا نيأا ناطرشسلا

ة˘شسشسؤو˘م˘لاو تا˘شسارد˘لا بت˘كم
لام˘كت˘شسا˘ب زا˘ج˘نإلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ةحل˘شصم˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لا

،ةيرورشضلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا بل˘جو
ا˘˘ب˘˘شسكم نو˘˘كي˘˘شس يذ˘˘لا ر˘˘مألا
لقنت ءانع ريفوت˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل
تايلولا ىلإا ناطرشسلا ىشضرم
.ةرواجملا

تمتت˘خا ،ل˘شصف˘ن˘م قا˘ي˘شس ي˘فو
نمحر˘لا د˘ب˘ع د˘لو ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ب

م˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسم ة˘˘˘يلو˘˘˘ب ي˘˘˘كا˘˘˘ك
قÓ˘ط˘نا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا
0202.1202 يفاقث˘لا م˘شسو˘م˘لا
انتدحو يف انتفاقث » راعشش تحت
نم ،بيد دمحم ةرود «انعونتو
لمششت رواحم ةدع ةماقإا لÓخ
ة˘ي˘ل˘ي˘كششت˘لا نو˘ن˘ف˘ل˘ل شضرا˘ع˘˘م
لامكك نينان˘ف˘لا شضع˘ب لا˘م˘عأاو
ةيماشسو يلÓيجلا نيرق ،خيششلا
شضرعم ىلإا ةفاشضإلاب ،يشسابعلب
حرشسملا ايجو˘لو˘نور˘ك ن˘م˘شضت˘ي
شصاخ شضرعم اذكو ،يرئازجلا
ةرحلا قرف˘لاو حر˘شسم˘لا لا˘م˘عأا˘ب
شضرعمو ،ةيفاقثلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
ي˘حر˘شسم˘لا شسا˘ب˘˘ل˘˘لا لو˘˘ح ر˘˘خآا
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا شضع˘˘ب˘˘ل

عا˘ن˘ق˘˘لاو ة˘˘جو˘˘م˘˘لا ،ةرا˘˘ششإلا˘˘ك
جمانربلا اذه للخت امك.قرزألا
لوح ةفلتخم تايقتل˘م ي˘فا˘ق˘ث˘لا

ةيلولاب حرشسملا ديمع تاباتك
ىق˘ت˘ل˘مو ،ي˘كا˘ك ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
ةفاشضإلاب ةياورلاو حرشسملا لوح
ةيدهششملا لوح ةيركف ةودن ىلإا
.يرئازجلا يبعششلا رعششلا يف
ىقتلم مشضن قايشسلا تاذ يفو
» ناونع تحت يواهلا حرشسملا

مت ام˘ك ،«ءا˘ط˘ع˘لا ن˘م ة˘ن˘شس25
شضرع ةيفاقثلا مايألا هذه لÓخ
،ق˘ير˘ح˘لا ل˘شسل˘شسم ن˘م تا˘ق˘ل˘ح
م˘ل˘ي˘ف˘لاو بو˘ن˘ج˘˘لا ح˘˘ير م˘˘ل˘˘ي˘˘ف
. ةون يرئازجلا

ةيفاقثلا تارها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ق˘فارو
ةثادحلا لو˘ح تار˘شضا˘ح˘م ءا˘ق˘لإا

،ي˘˘كا˘˘ك حر˘˘شسم ي˘˘ف ثار˘˘ت˘˘˘لاو
حرشسم تا˘ما˘ه˘شسا لو˘ح ىر˘خأاو
،يرئاز˘ج˘لا حر˘شسم˘لا ي˘ف ةاو˘ه˘لا

يرئازجلا بدألا لوح ةرشضاحمو
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب .حر˘˘˘شسم˘˘˘لاو
ةيحرشسمك ةيحرشسم˘لا شضور˘ع˘لا
ةيحرشسمو نيح˘لا˘شصلاو بار˘ق˘لا

اذ˘˘كو ،ي˘˘لا˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘شص
دلو حرشسملل ةنشس231 ةيحرشسم
.يكاك نمحرلا دبع
دوكرلا دعب تايلاعفلا هذه يتأاتو
،انوروك ةحئاج بب˘شسب ي˘فا˘ق˘ث˘لا

شضرع عم دعوم شصشصخ امك
ىرخأاو خيرات ا˘ي د˘ه˘ششأا ة˘م˘ح˘ل˘م
ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘ل˘ل راو˘ث˘لا ي˘˘حو ن˘˘م
نع Óشضف ،خيششلا نيمأا دمحم
ةباتكلا يف تاششرو ةدع ةماقإا
،ةياورلا نم شسابتقلا ،ةيماردلا

ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ة˘ب˘ششخ˘˘لا ن˘˘ه˘˘م
،ةءاشضإلا تا˘ي˘ن˘ق˘ت ي˘ف تا˘ششرو
ة˘˘ششروو ة˘˘ب˘˘˘ششخ˘˘˘لاو تو˘˘˘شصلا
.جايكاملاو ةعنقألا

نيدلارون.ب

ةي’ولاب1202-0202 يفاقثلا مسسوملا تايلاعف ماتتخا
 لظلإ قطانمل مناغتصسم يلإول ةيدقفت ةرايز
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ناصسو سسوتنفوج نيب عإرصص
خنويم نرياب مجن ىلع نامريج
نع مويلا ،يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك
شسيرابو شسوتنفوي نيب بقترم عارشص
ل˘جأا ن˘م ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس
نر˘يا˘ب م˘ج˘ن تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

،لبقملا فيشصلا يف ،يناملألا خنويم
«ترو˘ب˘شس و˘تو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسح˘بو
ناشس شسيرابو شسوتنفوج نإاف ،ةيلاطيإلا

عافدلا طخ ميعد˘ت˘ل نا˘ي˘ع˘شسي نا˘مر˘ي˘ج
نرياب بعل ابلأا ديفيد ىواشسمنلا مشضب
يف اًرح حبشصيشس هنأاو اًشصوشصخ ،خنويم
اًماع82  ابلأا طبتريو ،لبقملا فيشصلا
مشسوملا ةياهنب يهتني نرياب عم دقعب
ه˘يدا˘ن ن˘م تلوا˘ح˘م ط˘شسو ،يرا˘ج˘لا
،ة˘ق˘فو˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن نود ،هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘˘ل
ودبي ابلأا نأا ىلإا ةفيحشصلا تراششأاو
قÓمعلا عم هدقع ديدمتل شسمحتم ريغ
ة˘بر˘ج˘ت شضو˘خ˘ل ى˘ع˘شسيو ،يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا

يلودلا شضاخو ،رخآا يرود يف ةديدج
خنويم نرياب عم ةارابم983 ىواشسمنلا
13 لجشس ثيح ،تاقباشسملا عيمج ىف
.ةلوطب32ـب جيوتتلا يف مهاشسو ،اًفده

وكيصسÓكلإ ةماقإإ رصس
ركبم دعوم يف

رشس نع ينابشسإا يفحشص ريرقت فششك
نيب ةلبقملا وكيشسÓكلا ةارابم ةماقإا

د˘عو˘م ي˘ف ة˘نو˘ل˘ششر˘بو د˘يرد˘م لا˘˘ير
ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصل ا˘˘ًق˘˘فوو ،ر˘˘كب˘˘م
رظتنملا نم نإاف ،ةينابشسإلا «وفيتروبيد
د˘عو˘م˘لا ن˘ع ا˘غ˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار نÓ˘˘عإا
،ةليلق مايأا لÓخ وكيشسÓكلل يئاهنلا

ةعباشسلا ةلوجلا تايرابم يقاب نمشض
دعوملا نأا ىلإا تراششأاو ،يرودلا نم
تبشسلا موي ماقت نأا ةارابملل برقألا

اًرهظ ةدحاولا ةعاشسلا يف ربوتكأا42
رمألا نأا تحشضوأاو ،اًرشصع ةعبارلا وأا
حشضو يف ماقتشس ةارابملا نأا ديكألا
اًب˘شسا˘ن˘م د˘عو˘م˘لا نو˘كي ي˘ك ،را˘ه˘ن˘لا
هنإا تلاقو ،ايشسآا يف ا˘غ˘ي˘ل˘لا رو˘ه˘م˘ج˘ل
وكيشسÓك ةماقإا اغيللا يف اًداتعم تاب
امن˘ي˘ب ،ر˘كب˘م د˘عو˘م ي˘ف لوألا رود˘لا
تقو يف يناثلا رودلا ةهجاوم بعلت
،ا˘ًل˘ي˘ل ي˘نا˘ب˘شسإلا رو˘ه˘م˘ج˘˘ل˘˘ل ةورذ˘˘لا

لوألا رودلا وكيشسÓك نأا تفاشضأاو
هتماقإا اًررقم ناك يشضاملا مشسوملاب
ربوتكأا62 تبشسلا موي «ون بماك» يف
نأا لب˘ق ،اًر˘ه˘ظ ةد˘حاو˘لا ة˘عا˘شسلا د˘ن˘ع
تارهاظملا ببشسب ربمشسيد ىلإا لجؤوي
.اينولاتك يف

دعوم ددحي وينيروم
ماهنتوت عم ليب ةكراصشم
،ماهنتوت بردم ،وينيروم هيزوج ددح
ثيراغ همجنل ىلوألا ةكراششملا دعوم
قيرفلل همامشضنا دعب زريبشسلا عم ،ليب
ماهنتوت ىلإا ليب داعو ،ديردم لاير نم
لا˘ير ن˘م ا˘مدا˘ق ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘شس ى˘˘ل˘˘ع
عم ةارابم يأا شضخي مل نكل ،ديردم
ي˘ف ة˘با˘شصإا بب˘شسب نآلا ى˘ت˘ح ق˘ير˘ف˘˘لا
ةريخألا مايألا يف ليب لمعو ،ةبكرلا

تقو يف ،ةيندبلا هتيفاع ةداعتشسا ىلع
هب˘عل كار˘ششإل و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘ي˘ف ى˘ع˘شسي
تقو عرشسأا يف ،تايرابملا يف يزليولا

،«ندنل لوبتوف» عقومل اقفوو ،نكمم
ةب˘غر˘لا˘ب ه˘با˘ج˘عإا ىد˘بأا و˘ي˘ن˘يرو˘م نإا˘ف
نم لمعلا ىلإا ةدوعلا يف ليبل ةششهدملا
يف هكارششإل طط˘خ˘يو ،ي˘فا˘ع˘ت˘لا ل˘جأا
˘ما˘ه تشسو ما˘مأا ل˘ب˘ق˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ءا˘ق˘ل
يزليولا بختنملا بردم ناكو ،دتيانوي
هتمئاق نم ليب ىنثتشسا دق ،زجيج نايار
،ةيلاحلا ةيلودلا تايرابملا ةرتف لÓخ
ةداعتشسل همامأا ةشصرفلا ةحاتإا لجأا نم
.تايرابملا يف ةكراششملا ةيزهاج
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ديدمتلا ىلع قفاو يكيجلبلا مجنلا

يتيصسلل ديدجتلإ نم هفقوم ددحي نيورب يد

بعل ،ن˘˘˘يور˘˘˘ب يد ن˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك لا˘˘˘ق
د˘ع˘ت˘شسم ه˘نإا ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
هنكل ،زنيزتيشسلاب هطاب˘ترا د˘يد˘م˘ت˘ل
نيبو هنيب تاثداحم دوجو مدع دكأا
ذنمو ،ايلاح ددشصلا اذه يف يدانلا
ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق يدا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘شضنا
،5102 يف ينام˘لألا غرو˘ب˘شسف˘لو˘ف
يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب ن˘˘يور˘˘˘ب يد غو˘˘˘ت
ع˘م ن˘ي˘تر˘م زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ةرم ارتل˘ج˘نا شسأا˘ك بق˘ل˘بو ،ي˘ت˘ي˘شس
زئاوج ةدع ىلع لشصح امك ،ةدحاو
˘˘مÓ˘˘عإا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو تلا˘˘˘قو ،ة˘˘˘يدر˘˘˘ف
يكي˘ج˘ل˘ب˘لا بعÓ˘لا نإا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب
يلاحلا هدقع يهتني يذلا يلودلا
ن˘م بر˘ت˘ق˘ي ،ف˘شصنو ن˘ي˘ما˘ع د˘ع˘ب
ديدمتل يتيشس عم ديدج دقع عيقوت
5 ةد˘م˘ل ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘˘ب طا˘˘ب˘˘ترلا

ديعشس انأا» نيورب يد لاقو ،ماوعأا
نآلا لوقلا يعشسوب .يدانلا يف ادج
ل اذهل ،يدانلا عم ثدحتأا مل يننإا

ي˘ن˘نإا شسا˘ن˘˘لا لو˘˘ق˘˘ي اذا˘˘م˘˘ل فر˘˘عأا
،«رومألا شضعب ىلع لعفلاب تقفاو
تل˘˘ق ا˘˘م˘˘ئاد» ن˘˘يور˘˘ب يد فا˘˘شضأاو

يف لعفلا˘ب د˘ي˘ع˘شس ي˘ن˘نإا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
.حايترلاب رع˘ششأاو يدا˘ن˘لا فو˘ف˘شص
ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا دارأا اذإا ه˘نإا˘ف اذ˘˘لو
ا˘نأا˘ف ي˘ع˘˘م ثيد˘˘ح˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا

بعÓ˘˘لا فدرأاو ،«كلذ˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘˘شسم
م˘ل نآلا ى˘ت˘ح ن˘˘كل» ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ةد˘ع تثد˘ح˘تو ،«ءي˘شش يأا ثد˘˘ح˘˘ي
دقاعتلا يف يتيشس ةبغر نع ريراقت
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب م˘˘ج˘˘ن ع˘˘م
دحأا لاقو يشسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ر˘ي˘ه˘ششلا

نإا ،ارخؤو˘م يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘شسم را˘ب˘ك
ةمزÓلا ةيلاملا ةردقلا كلمي يتيشس
تح˘ن˘شس اذإا ،ي˘شسي˘م ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
،لبق˘م˘لا ما˘ع˘لا ي˘ف كلذ˘ل ة˘شصر˘ف˘لا

مشضنا اذإا» نيورب يد لاق كلذ نعو
نإاو .Óيمج ائيشش نوكيشسف يدانلل
ن˘م ي˘ف˘كي ا˘م كا˘ن˘˘ه˘˘ف م˘˘شضن˘˘ي م˘˘ل
نيذلا يدانلا يف نيديجلا نيبعÓلا
.«مهبناج ىلإا بعللاب عتمتشسا

ر .ق ^

،ينافا˘ك نو˘شسن˘يدإا مر˘شضخ˘م˘لا لا˘ق
ر˘ت˘شسششنا˘م ى˘لإا ا˘ث˘˘يد˘˘ح م˘˘شضن˘˘م˘˘لا
ديدجلا يدحتلاب ديعشس هنإا ،دتيانوي
يرود˘لا ي˘ف بع˘ل˘لا ه˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا
ه˘نأا اًد˘كؤو˘م ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
مقر شصيمقلا ءادتراب اًريدج نوكيشس
يدتريشسو ،ةديدجلا هت˘م˘ه˘م ي˘ف7
هقبشس يذلا7 مقر شصيمقلا ،ينافاك
،قيرفلا يف رابك موجن هئادترا يف
انوتناك كيريإاو تشسب جروج لثم
،ودلانور ونايتشسيركو ماكيب ديفيدو
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘نا˘فا˘˘ك فا˘˘شضأاو
نا˘م˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ع˘قو˘م˘˘لا ا˘˘هر˘˘ششن

لوزنلا درجمب ه˘نأا فر˘عأا» د˘ت˘يا˘نو˘ي
مقرل نوكي ل ،بعلملا شضرأا ىلإا
عبا˘تو ،«كي˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت يأا كشصي˘م˘ق
ةشصرف ىلع لشصحت امدنع نكل»
يف7 م˘˘˘قر شصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘˘لا ءاد˘˘˘˘ترا

Ó˘ع˘ف ا˘ه˘نإا˘ف ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
نوكأا نأا ىنمتأا .ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘ي˘لوؤو˘شسم
يف مقرلا اذه كرتأا نأاو كلذب اًريدج
هودترا نم لعف امك ةقومرم ةلزنم
فده002 ينافا˘ك زر˘حأاو ،«ي˘ل˘ب˘ق
نا˘شس شسيرا˘ب ع˘م ةارا˘ب˘م103 ي˘ف
يخيرا˘ت˘لا فاد˘ه˘لا نا˘كو ،نا˘مر˘ي˘ج
وهو ،هكرت امدنع يشسنرفلا قيرفلل

ىلع لثامم زاجنإا قيقحت يف لمأاي
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
كلذ ن˘ع م˘جا˘ه˘م˘لا لا˘قو ،زا˘ت˘م˘م˘لا
ةناكم لتح˘ي يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا»
ىلع تلوطبلا لشضفأا نيب ةقومرم
لكب اذه ينفرششي ،ملاعلا ىوتشسم
د˘يد˘ج د˘ح˘ت ة˘با˘ث˘˘م˘˘ب و˘˘هو د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
ينفلاح» فدرأاو ،«ار˘ي˘ث˘ك ي˘نز˘ف˘ح˘ي
ةهجاوم ي˘ف بع˘ل˘لا˘ب اًر˘ي˘ث˘ك ظ˘ح˘لا
نكل .ةيزيلجنإلا قرفلا نم ديدعلا
ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف يرود ءا˘˘˘ج نآلا

لك يفو عوبشسأا لك يف بعللاو
.«غيلريميربلا يف ةارابم

ءامظعلإ سصيمقو غيلريميربلإ تايدحتل زهاج ينافاك

نا˘˘˘˘˘˘˘˘تلز يد˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ىلإا ،نÓيم مجاهم ،ششتيفوميهاربإا
ذ˘ن˘م ةر˘م لوأل ه˘ق˘ير˘ف تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
ا˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘شصإا
تاشصو˘ح˘ف˘لا تت˘ب˘ثأاو ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا
42 يف ششتيفوميهاربإا اهارجأا يتلا
ه˘ت˘˘با˘˘شصإا ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس

لزنملا يف لظو ،انوروك شسوريفب
نلعي نأا لبق ،نيعوبشسأا نم رثكأل
ا˘ق˘فوو ،شسمأا ه˘ي˘فا˘ع˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘˘لا
د˘هو˘شش د˘ق˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘ل
بيردت بعلم يف ششتيفو˘م˘ي˘هار˘بإا
ه˘ل رو˘ه˘ظ لوأا ي˘ف ، «و˘ل˘ي˘نÓ˘ي˘˘م»
لزع˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ذ˘ن˘م لز˘ن˘م˘لا جرا˘خ

نÓيم وبعل بحر دقو ،يحشصلا
ديدعلا نأا نم مغرلا ىلع ،ناتلزب
ةر˘ت˘ف بب˘شسب ق˘ير˘ف˘لا جرا˘خ م˘ه˘˘ن˘˘م
نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو ،ي˘لود˘لا ف˘قو˘ت˘˘لا
هتابيردت ششتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا ف˘نأا˘ت˘شسي

نÓيم يبريدب قاحللا لمأا ىلع ،اًدغ
.لبقملا تبشسلا موي رتنإا مامأا

نÓيم تابيردتل دوعي سشتيفوميهإربإإ

نع ينابشسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
ا˘مادأا ل˘ي˘حر نأا˘ششب ةر˘ي˘˘ث˘˘م ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م
نع ،نوت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو م˘ج˘ن ،يروار˘ت
اًقفوو ،تاونشس شسمخ ذنم ةنولششرب
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل
ريدملا يكيرنإا شسيول نإاف ،ةينابشسإلا
ليحر ءارو اينابشسإا بخت˘ن˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا
،5102 ي˘ف ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ن˘ع يروار˘˘ت
نأا ،رمألا يف ريثملا نأا ىلإا تراششأاو
اينابشسإا ليثمتل يروارت رايتخا نوكي
هدرط يذلا بردملا دهع شسفن يف
نأا تح˘˘˘˘شضوأاو ،«و˘˘˘˘ن بما˘˘˘˘ك» ن˘˘˘˘م
ي˘˘ئ˘˘ششا˘˘ن ع˘˘م بع˘˘ل˘˘ي نا˘˘ك يروار˘˘ت
مهشس» مشسا هيلع اوقلطأاو ،ةنولششرب

اًدبأا اوري مل مهنأل ،«تلاتيبشسوه ل
ةياهن يفو ،ةعرشسلا هذهب اًباشش اًبعل
،و˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م ا˘˘تا˘˘ت بهذ ،3102 ما˘˘˘ع
ة˘يؤور˘ل ،ا˘شصرا˘ب˘ل˘ل ق˘با˘شسلا برد˘م˘˘لا

تد˘ه˘شش ي˘نا˘˘ث˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م
،اًماع71ـلا بحاشص يروارت ةكراششم
رهشش يفو ،ةياغلل زيمم لكششب رهظو
يروارت دعشص ماعلا شسفن نم ربمفون

،ةنولششرب يف لوألا قيرفلل ةرم لوأل
ن˘م ا˘ًلد˘ب ة˘طا˘نر˘غ ما˘مأا كرا˘شش ا˘م˘˘ك
امك ،قئاقد8 ةدمل افليشس اد رامين

يرود يف قئاقد عشضب ىلع لشصح
ي˘˘˘ف شسكا˘˘˘يأا د˘˘˘شض ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا

،يلاتلا مشسوملا يفو ،انيرأا مادرتشسمأا
ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘كير˘˘نإا ى˘˘لو˘˘ت
قئاقد عشضب يروارت حنمو ،اشصرابلل
اكشسيو˘ه د˘شض شسأا˘كلا ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف
يف باششلا بعÓلا حجنو ،يششتلإاو
دمتعي مل بردملا نكل ،فده زارحإا

عم يروارت رود أادبو ،ىرخأا ةرم هيلع
،اًئيششف اًئي˘شش ي˘ف˘ت˘خ˘ي لوألا ق˘ير˘ف˘لا

حاجنلا رايخ نأا ىأار بعÓلا نأا امك
دوجو ببشسب ،د˘ع˘ت˘ب˘ي ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ي˘ف

ز˘يراو˘شس شسيو˘لو ي˘شسي˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل
كراششي ناك امك ،نييشساشسأاك رامينو
ليحرلا لبق ليدبك زيغيردور ورديب
رينم نم لك هفلخو ،يشسليششت ىلإا
توأا ي˘˘˘فو ،ورد˘˘˘نا˘˘˘شسو يداد˘˘˘ح˘˘˘˘لا

لاقتنلا ىلع يروارت قفاو ،5102
وروأا نييÓم01 لباقم Óيف نوتشسأل
د˘ع˘ب ،تار˘ي˘غ˘ت˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
دادعإا ةرتف نم هل يكيرنإا داعبتشسا
.ديدجلا مشسوملاب ةشصاخلا اثرابلا

ةنولصشرب نع يروإرت ليحر لوح ةريثم ةأاجافم رقفلإ تيناع» وكاكول
«ةلوفطلإ يف عوجلإو

،وكاكول ول˘ي˘مور ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا لا˘ق
ي˘لا˘ط˘˘يإلا نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا م˘˘جا˘˘ه˘˘م
هتلئاع نإا مويلا ،اكيجلب بختنمو
هغولب ىتح عوجلاو رقفلا تبراح
قيرفلا ىلإا هلوشصوو ،61ـلا نشس
،وكاكول حشضوأاو ،تخلردنأل لوألا
اتيزاغ ل ةفيحشصل تاحيرشصت يف
امدن˘ع» ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ترو˘ب˘شس و˘ل˘يد
،مدقلا ةرك بعل نع يدلاو فقوت

ملو ،تاونشس6 اهنيح يرمع ناك
تناك يتدلاو ..دوقنلا كلتمن نكن
ناك نكل ،يركشسلا شضرمب ةباشصم
ع˘با˘تو ،«ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
مشسوملا يف «يروزتارينلا» فاده
رومألا» افده43 ديشصرب يشضاملا
61 ي˘غو˘ل˘ب ى˘ت˘ح ة˘ل˘ه˘شس ن˘كت م˘ل

نود نا˘ما˘ن˘ي ا˘نا˘˘ك ياد˘˘لاو ..ا˘˘ما˘˘ع
هقيقششو وه انلجأا نم ءاششعلا ةبجو
72ـلا بحا˘شص فا˘˘شضأاو ،«نادرو˘˘ج
تابثإاو حاجنلا ي˘ف ي˘ت˘ب˘غر» ا˘ما˘ع
،بابششلا ةلحرم ذنم تأادب ،يشسفن
،«يتدلاو ةأافاكم يف بغرأا تنكو
ةرك يف طقف ركفأا تنك» فدرأاو
نأا يف ركفأاو ظقيتشسأا تنك ،مدقلا
بهذأا تنك ..ةبخنلا نم ابعل نوكأا
شسيل ،نارملل اهدعب مث ،ةشسردملل
،لزنملا جراخ تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع ..ر˘ث˘كأا
هشسرامأا تنك يذلا ديحولا ءيششلاف
ر˘قأا ا˘˘م˘˘ك ،«مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك بع˘˘ل و˘˘ه
از˘˘˘مر نآلا د˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا
هنأاب ،ةيرشصنعلا ةحفاكمو يدحتلل

شسي˘ئر˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘˘ف بغر˘˘ي نا˘˘ك
ل˘˘˘حار˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

.Óيدنام نوشسلين ،لشضانملاو
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يدا˘˘ن˘˘˘لا برد˘˘˘م لاز˘˘˘ي ل
دبع ينيطنشسقلا يشضايرلا
يف اددرتم ينارمع رداقلا
ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘شصف˘˘˘˘˘لا
مجاهملا ةيشضق شصوشصخب
هبادتنا ىلع لمعيشس يذلا

ءا˘˘˘م˘˘˘˘شسألا نأاو ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
مل ةعاشسلا دحل ةحرتقملا
نأا ر˘كذ˘ي ،شضر˘غ˘˘لا˘˘ب ف˘˘ت
رو˘ه˘ظ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةنج˘ل ن˘م ءا˘م˘شسألا شضع˘ب
نأاو ة˘شصا˘خ تا˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

مهعم لشصاو˘ت˘ي ن˘م كا˘ن˘ه
هتامدخب رفظلا لمأا ىلع
شضع˘˘ب تد˘˘كأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
رظتني ينقتلا نأا رداشصملا

ا˘شضيأا ا˘بر˘ت˘غ˘م ا˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م
.رهاط نب ىلإا ةفاشضإلاب
نع اوÈع نوبعÓلا

لمعلاب مهاضضر
ىلع رارضصإاو زجنŸا
ةيضساضسأا ةناكم طبضض
بل˘˘˘غأا بر˘˘˘عأا د˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه

ماتلا مهاشضر نع نيبعÓلا
دحل ز˘ج˘ن˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع
نأاو ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شسلا
لدا˘ع ي˘ند˘ب˘لا ر˘شضح˘˘م˘˘لا
اد˘ها˘˘ج ى˘˘ع˘˘شسي ي˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ل
ششتوكلا جمانرب قي˘ب˘ط˘ت˘ل

مهل ىنشستي ىتح هريفاذحب
،ة˘مرو˘ف˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا

ناشسمل˘ت ا˘ت˘يدو نو˘كت˘شسو
نم ةشصرف91و61 يموي
دادعتلا ةيبلاغل كشش نود
د˘ي˘كأا˘تو زور˘ب˘لا ل˘جأا ن˘˘م

نأاو ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘قاروأا
رظتني نل ينارمع ينقتلا

عور˘ششلا ل˘جأا ن˘م لو˘ط˘م
ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘شض ي˘˘˘ف
دمتعيشس ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسا˘شسألا

. مشسوملا اذه اهيلع

صشامر ماضشه

«نابيزلا» نم برتقي يروضصنم

ةيدجلإ رومألإ يف لوخدلل ءاثÓثلإ فانئتصسلإو ةحإر يف دإدعتلإ

ةركضسب داحتا

يندبلا بناجلا عفر ىلع زكري ينفلا مقاطلا

مجاهم رخآإ ةيوه مصسح يف ددرتم ينإرمع

ةنيطنضسق بابضش

مراكأإ دإدو» ديدج يصضاير يدان دÓيم
ةنتابب ةريدتصسملإ ةركلل «ةتوتلإ نيع

«صشبرخم قيفوت» بطلاو ةركلا ءاطعم تمّرك ةرادإ’ا

هلعجو ةبانع يف قيرفلا شصبرت طبشض ىلإا فيطشس قافو ةرادإا ىعشست
ىلع تلمع ةرادإلاف تامولعملا بشسحو ثيح هجو لمكأا ىلع ريشسي
ةشصاخلا ليلاحتلا ةفاك ءارجإا لجا نم ةيبطلا تلاكولا ىدحإا عم دقاعتلا
هناو ةشصاخ يدجلا لمعلا يف عورششلا لبق يربشص قدنف يف91 ديفوكب
نأا ركذي ةيرئازجلا ةيداحتلا اهيلع تلمع يتلا تايرورشضلا نم ربتعي
نأا ىلع ةحار هيبعل حنم بردملا ررقو حاجنب ىهتنا لوألا شصبرتلا
.ةبانع يف داجلا مهلمع ةلوازمل دغلا ةحيبشص اودوعي

ةبانعب نارظتنم يروتو رودمو ةيدجلا هتابيردت لضصاوي يثÓثلا
ىلع يششكاكبو يريخو يديعشس يثÓثلا لمع لشصاوت ىرخأا ةهج نم
ابشسحت يندبلا مهبناج يف لشصاحلا رخأاتلا طبشض ىلع نولمعي ثيح دارفنا

ىقبيو اذه ةبانع ىلإا قيرفلا لوشصو عم ةيعامجلا تابيردتلا فانئتشسل
امهنأاو ةشصاخ يروت اذكو رودم يئانثلا قاحتلا نورظتني نولوؤوشسملا
ةرادإلا نأا ر˘كذ˘ي ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘شضارألا ى˘لإا لو˘خد˘لا˘ب نذإا ى˘ل˘ع Ó˘شصح˘˘ت
ةيركشسعلا ةيحانلا مامأا لوألا نوكيشس ثيح نآلا دحل نيءاقل تجمرب
. ةدكيكشس ةبيبشش مامأا فيطشسب نوكيشس يناثلاو ةنيطنشسقب ةشسماخلا

صشامر ماضشه

لزنلا رقم ،شسمأا راهن ،نشضتحا
ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا
دÓ˘ي˘م˘˘لا ل˘˘ف˘˘ح، ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
ي˘شضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ع مرا˘˘كأا دادو» فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘ك ه˘˘تر˘˘شضح يذ˘˘لاو «ة˘˘تو˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ن˘مألاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا
.ةنيدملاب

ميركت نمشضت اذه ،حاتتفلا لفح
ةنيدمب ري˘ب˘كلا ي˘شضا˘ير˘لا بق˘ل˘ل

ق˘ي˘فو˘ت » بي˘ب˘ط˘لا ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘ع
ءاطع نم هل ناك امل «ششبرخم
يشضا˘ير˘لا ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ل˘ي˘م˘جو
مت يذلا تقولا يف ،بطلا اذكو
تنمشضت ةيفرشش ةارابم ءارجإا هيف
نم ءامدقلا نيبعÓلا نم ديدعلا
ةقيرع داون اذكو ،ةنيدملا تاذ
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م رار˘˘غ  ى˘˘ل˘˘ع
تقولا يف دادزولب بابشش اذكو
نم ديدعلا ميركت هيف مت يذلا
نم ةميدقلا ةي˘شضا˘ير˘لا ءا˘م˘شسألا

اذ˘˘كو ،ة˘˘تو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
نطولا ربع نييشضايرلا نيدفاولا
رو˘شضح ف˘˘غ˘˘شش م˘˘هد˘˘شش ن˘˘يذ˘˘لا

. يدانلا اذه دÓيم
يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا شسي˘˘˘˘ئر ،حر˘˘˘˘شص د˘˘˘˘قو
قوراف ليعامشسإا» ديشسلا ،ديدجلا

ترشضح يتلا «مÓشسلا ةديرجل »
ديلو يدانلا اذه نأاب ، حاتتفلا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج تارا˘˘طإاو با˘˘ب˘˘˘شش
،ةر˘يد˘ت˘شسم˘لا ةر˘كلا ي˘ف ءار˘ب˘خو
يو˘˘ق˘˘لا ه˘˘مز˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع  اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
معد˘ل˘ل ه˘ئا˘ط˘عإا ي˘ف ي˘نا˘ف˘ت˘م˘لاو
ةقيرعلا ة˘شضا˘ير˘لا هذ˘ه˘ب ع˘فد˘لاو
ىلإا لوشصولا لجأا نم مامألا ىلإا
ن˘˘م Ó˘˘مأا، ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا فا˘˘˘شصم˘˘˘لا
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلاو تا˘ه˘ج˘لا

ى˘لإا ا˘ب˘ن˘ج فو˘قو˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئلو˘˘لاو
ه˘˘˘م˘˘˘عدو ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م بن˘˘˘˘ج
فر˘ششت با˘ق˘لأا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘ل˘˘ل
. ةتوتلا نيع ةنيدمب
نأا ري˘خألا ي˘ف ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو
رفوتت ةنتابب ةتوتلا نيع ةنيدم
ةيشضايرلا قرفلا نم ديدعلا ىلع
ةيوق اباقلأا اهل تعنشص نم اهنم
يلودلاو ينطولا ىوتشسملا ىلع
قافو» دنوهلا قيرف ليبشس ىلع
يف قرف بناج ىلإا » ةتوتلا نيع
رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘يد˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ةر˘˘كلا
اذ˘كو ي˘شضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘لا ق˘ير˘˘ف
ءا˘˘مد˘˘قو ي˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘ششلا
با˘ع˘لا ي˘ف قر˘ف ع˘م ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
. يتاركلا اذكو ىوقلا

نامثع راعرع/ ينامحد دمحم

ةلضصاوتم لامعأ’ا
بعلم زيهجتل

«قيلضشوب»
دوعي ةرڤم مجن
هنيعو تابيردتلل

قيقحت ىلع
نزإوتلإو ماجصسنلإ

ةليكصشتلإ يف
ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ة˘ل˘ي˘ك˘˘ضشت تدا˘˘ع

ة˘ي˘ضشع تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا و˘˘ج ىلا
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘حار˘˘لا د˘˘ع˘˘ب صسمأا

ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م
ىعضسيضسو اذه جربلا صصبرت
اضشاب ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ن˘م ه˘ي˘ب˘ع’ ة˘قا˘ي˘ل ع˘˘فر ىلإا

ه˘˘˘˘˘˘ناو ة˘˘˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘˘˘˘خ د˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘ج
نزاو˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت فد˘ه˘ت˘˘ضسي
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ىت˘˘حو ي˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘ف ي˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

نيحرضسملا صضعب يف لضصف
صسيئرلا مهعم لضصاوت ثيح

رار˘ق˘لا˘ب م˘ه˘غ˘ل˘باو ر˘ضصا˘˘ن ن˘˘ب
ل˘˘جا ن˘˘م صسمأا او˘˘˘ل˘˘˘ح ثي˘˘˘ح

د˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘˘ضسف ةدا˘˘˘˘˘˘عإا
.يضضارتلاب

تاميمرتلا ءاهنإ’ عاضسم
«قيلضشوب» بعلم يف ةريخأ’ا

ل˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا ي˘˘˘˘˘ف
نأا يف مجنلل ريضسملا مقاطلا

ة˘ضصا˘˘خ˘˘لا لا˘˘غ˘˘ضشأ’ا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
تا˘جرد˘م˘لا م˘ي˘مر˘˘ت ةدا˘˘عإا˘˘ب
ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك˘˘˘˘لاو
اذ˘˘هو بع˘˘ل˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يذا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

ليهأا˘ت ة˘ن˘ج˘ل ة˘ل˘ضسار˘م د˘ضصق
م˘ي˘ضسر˘ت ل˘˘جا ن˘˘م بعÓ˘˘م˘˘لا

ه˘˘ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي ىت˘˘ح ه˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘˘ت
ةلوطبلا تاءاقل نامد ءاقفر
بردم˘لا دا˘ضشأا هر˘كذ ر˘يد˘ج˘لا

ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘ضسم˘لا نا˘ضشب ار˘ي˘ث˘˘ك
مهنأاو ةضصاخ ةاوهلا قرف نم
ع˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ضسفا˘ن˘م او˘ع˘ن˘˘ضص
ام وهو ةربخلا باحضصأا صضعب
.مجنلا ىلع عفنلاب دوعيضس
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ادغ قلطي يÒضضحتلا صصبÎلا

اهميصسرت ىلع قافولإ ةرإدإإ لمعت ةديدع تإءإرجإإ

فيطضس قافو

تابيردتلا ىلع مويلا ةيششع كاكحوبو يليÓب يئانثلا لحي نأا بقترملا نم
تافوششكلا رهظت نأا دعب كلذو ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
مدع ببشسب ةليلم نيعب لحي مل يئانثلا نأا ركذي91 ديفوكب ةشصاخلا
مقاطلا نوكي ثيح ،قباشسلا يف قافتلا مت املثم امهتاقحتشسمل امهيقلت
ام وهو لاكششإلا ل˘ح ى˘ل˘ع Ó˘م˘ع د˘ق ي˘نار˘م˘ع˘لاو داد˘شش ةدا˘ي˘ق˘ب ر˘ي˘شسم˘لا
نأاو ةشصاخ ،مويلا نم اءدب تاريشضحتلا ةرششابمل ارظتنم يئانثلا لعجيشس
. امهنم ريثكلا نورظتني براقعلا

نابيضش وأا حونابو رئازجلاب لولحلل ءÓجإ’ا رظتني فوضصوب
«ماضص’ » موجه ةدايقل

يف ةيدوعشسلا نم هءÓجإا رظتني فوشصوب شسراحلا لازي ل هتاذ قايشسلا يف
ةشصاخ ةليلم نيع ةيعمج قيرفب هقاحتلا ميشسرت لجأا نم اذهو ةمداقلا تÓحرلا

هل عيقوتلا ىلع تلمع دق ةرادإلا نوكت امك ،ليشصافتلا ةفاك ىلع قفتا هنأاو
عم تلاشصتا هيدل ينعملا نأاو ةشصاخ شسنابشسوشس يأل ايدافت اذهو ،اينورتكلا
لشصفلا رظتني لازي ل قيرفلا نأا ركذلاب ريدج ،ىلوألا ةطبارلا قرف شضعب
. قيرفلل ةيمامألا ةرطاقلا ةدايقل حوناب وأا نابيشش ةيشضق يف يئاهنلا
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موجهلا ةدايقل ناحضشرم نابيضشو حونوب

تابيردتلاب مويلإ نإرظتنيو ةعطاقملإ نايهني كاكحوبو يليÓب

ةليلم نيع ةيعمج

ةركشسب داحتا ةرادإا ثحبت
د˘˘˘عو˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘شسر˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع
ة˘شصا˘خ ي˘نا˘ث˘لا شصبر˘ت˘لا

هتماقأا نيب ةددرتم اهنأاو
ي˘˘˘˘ف وأا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ششلا ي˘˘˘˘˘ف
بب˘شسب كلذو ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا

يف ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘ب˘غر
اذه تايدولا نع ثحبلا

تحنم دق ةرادإلا تناكو
ة˘حار ن˘ي˘مو˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
شصبرتلا نم ءاهتنلا دعب
يذلا لوألا ير˘ي˘شضح˘ت˘لا
ةيلاعلا بع˘ل˘م ي˘ف ج˘مر˘ب
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ةدا˘ششا ي˘ق˘لو
يلوم ودح ينقتلا فرط

ءاقفر بواجت ىلا رظنلاب
ركذي ،لمعلا عم ةيفاعوب
يف ةقÓطنلاو ةدوعلا نا
نوكتشس يناث˘لا شصبر˘ت˘لا

.ءاثÓثلا ادغ
دعب ىلع يروضصنم
داحت’ا نم تاوطخ

ثح˘ب˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا ن˘˘˘˘ع ةرادإلا
بعل عم اهدقاعت ميشسرت
ءاير˘كز نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م
تق˘ف˘تا ثي˘ح يرو˘شصن˘˘م
ىلع هريجانم ع˘م ا˘ب˘ير˘ق˘ت

قبت ملو ليشصافتلا ةفاك

تاششوتورلا شضعب ىوشس
متت نا نكمملا نم يتلا

ةر˘كشسب ي˘ف ا˘ه˘ت˘ششقا˘˘ن˘˘م
ىشصقا ىلع ادغ وا مويلا
م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت د˘˘شصق ر˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
ةرادإلا نا ركذي .هقاحتلا
تاحرتقملا شضع˘ب تق˘ل˘ت
اهلعج يذلا رملا ىرخألا
لشصفلا يف Óيلق ثيرتت
نا ر˘˘كذ˘˘ي ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ع˘˘˘م
ل ى˘˘شسي˘˘ع ن˘˘ب شسي˘˘ئر˘˘لا
م˘˘˘عد ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي لاز˘˘˘˘ي
ةيحانلا نم هل تاطلشسلا
. ةيلاملا
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دانزوب جربلا يلهأل ماعلا ريدملا لشصاوي
ح˘م˘شست ة˘ي˘فا˘شضإا تا˘ق˘ف˘شص ن˘ع ثح˘ب˘لا
نأاو ةشصاخ نزاوتلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسي ير˘˘˘يزد لÓ˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘˘لا
م˘ه ن˘م˘م ر˘˘ب˘˘كأا رد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا
اذه ،ةوجرملا ةفاشضإلا حنم ىلع نورداق
ينقتلا نأا تامولعملا شضعب تراششأاو
نيبعÓلا شصوشصخب قاروألا شضعب حنم
دانزوب لخد ثيح ،مهمادقتشسا لجأا نم
نم مهترجانم ةقفرب ةداج تاشضوافم يف
. مهتامدخ ىلع لوشصحلا لجأا

اءدب يدجلا لمعلا يف عورضشلا
«ايلوغاتضس» بكرم يف مويلا نم

دكأا دق ناك يريزد لÓب بردملا نأا ركذي
مويلا نوكيشس دادعتلا فانئتشسا نأا ىلع
لوأا لمعتشس ةرادإلا نإاف يلاتلابو نينثإلا

ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك ع˘˘˘شضو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يذلاو ،يحشصلا لوكوتوربلا شصوشصخب
عباتلا » ايلوغاتشس » بكرم يف ماقيشس
رميشس ثي˘ح ،ي˘قوزر˘م ق˘با˘شسلا شسي˘ئر˘ل˘ل
عرششت نأا ىلع رخآلا ولت دحاولا نوبعÓلا

ةرششابم ةيدجلا تابيردتلا يف ةليكششتلا
ينقتلا نإاف يلاتلابو ،جئاتنلا روهظ دعب
ة˘يد˘ج˘˘لا رو˘˘مألا ي˘˘ف عر˘˘ششي˘˘شس ير˘˘يزد
. هيدعاشسم ةقفرب

صشامر ماضشه
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، ةمشصاعلا داحتا قيرف دشش
مناغتشسم ةنيدم ىلإا لاحرلا
شصبر˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ا˘ب˘˘شسح˘˘ت نا˘˘ث ير˘˘ي˘˘شضح˘˘ت

يوركلا مشسوملا قÓطنل
،مداقلا ربم˘فو˘ن12ـلا ي˘˘ف
ي˘ئا˘ه˘ن شضو˘˘خ لÓ˘˘خ ن˘˘م
را˘ج˘لا ما˘مأا ر˘بو˘شسلا شسأا˘˘ك
.دادزولب بابشش
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصلا تف˘˘˘˘˘˘ششكو
داحتلا دادعت نأا ةيمشسرلا
عشضخ امدعب ،شسمأا لقنت دق
يتلا ةل˘ي˘ل˘لا ي˘ف نو˘ب˘عÓ˘لا
تا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف تق˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شس
نع فششكلل «رأا.يشس.يبلا»
«ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك» شسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف
رهظت نأا ى˘ل˘ع ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا
تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘˘لا
.ةمداقلا ةليلقلا

برد˘م˘لا لا˘ب˘˘ششأا ل˘˘م˘˘ع˘˘يو
او˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ةلشصاوم ىلع ين˘ي˘لو˘كي˘شس
قاشسو مدق ىلع ريشضحتلا
ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ن˘يز˘ها˘ج او˘نو˘كي˘ل
ط˘˘ير˘˘شش شصقو ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
راودلا بعلل ةوقب ةلوطبلا
يف دجاوتلا نم لدب ىلوألا

.بيترتلا طشسو
نع ثحبي ينفلا مقاطلا

ةيدو تاءاقل ة‹رب
د˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ج˘˘مر˘˘ب

ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
هيبعل نيب ةيقيبطت ةارابم
مناغتشسم ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ل˘ب˘ق
،قلغم شصبرت يف لوخدلل
ىلع فوقولا لجأا نم اذهو
د˘ع˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
اوعشضخ يذلا ريبكلا لمعلا
ةهج نم شصبرتلا لÓخ هل
ةهج ن˘م ن˘ي˘تور˘لا ر˘شسكلو
قيرف˘لا نأاو ا˘م˘ي˘شسل ىر˘خأا

بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب ل˘˘م˘˘ع
،ةيشضاملا ةرتفلا يف يندبلا

ل˘م˘ع˘ي برد˘م˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م

.نيرامتلا جزم ىلع
مضس– دا–’ا ةرادإا

ديعلب ةقفضص
ريدملا ىيحي رتنع مشسح

دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
نيدلا نيز ةقفشص ةمشصاعلا
نيشسح رشصن عفاد˘م د˘ي˘ع˘ل˘ب
نافرطلا لشصوت امدعب ،ياد
لو˘ح قا˘ف˘˘تا ة˘˘ي˘˘شضرأا ى˘˘لإا
.دقعلا ةدمو ةميق
ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو
لشصاوتلا عقاوم ىلع يدانلل

عقويشس ديعلب نأا يعامتجلا
ه˘ع˘م˘ج˘ي يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع
رم˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘شصأا˘ب
،تاونشس4 ةد˘م˘ل دو˘˘شسألاو
لÓخ هئÓمزب قحتلي نأا ىلع
مناغت˘شسم ة˘ن˘يد˘م˘ب شصبر˘ت˘لا
.ءاثÓثلا موي
نوكيشس ،ةقفشصلا هذهب و
تامادقتشسا رششاع دي˘ع˘ل˘ب
ذ˘ن˘م ي˘م˘شصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا
و˘˘تا˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
يهتنيشس يذلاو ،يراجلا
 .ربوتكأا72 يف

جاحلب اضضر/ب.م.يرضسيإا

صشارحلا داحتا

يرئازجلا بردملا دانم لامج تاب
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل بر˘˘قألا

م˘شسو˘م˘لا لÓ˘˘خ ششار˘˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘تل
هيشسفانم لك طوقشس دعب ،لبقملا

.ءارفشصلل ةيلاحلا ةرادإلا ةمئاق نم
قيرفلل  ةتقؤوملا ةرادإلا تفششكو
ن˘ي˘برد˘م˘˘لا ءا˘˘م˘˘شسأا ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘شصألا
ريدم˘لا ما˘ه˘م ي˘لو˘ت˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا
،1202ـ0202 مشسوم لÓخ ينفلا

دانم لامج نم لك ةمئاقلا لمحو
،قبشسألا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م برد˘م
ةديلبلا داحتا بردم عبشس ىفطشصم
دودغز رينم ىلإا ةفاشضإلاب ،قبشسألا

.قباشسلا ةمشصاعلا داحتا بردم
تيبلا نم ةبرقم رداشصم بشسح و

ح˘ششر˘م˘لا و˘ه ،دا˘ن˘م نإا˘ف ي˘ششار˘ح˘لا
امد˘ع˘ب ،ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه ل˘ي˘ن˘ل ر˘ب˘كألا

قيرفلل تقؤوملا راوتكريدلا شضفر
لشضف يذلا دودغز  طورشش ىلع
ا˘مأا ،ه˘ع˘م شصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘م˘˘قا˘˘ط بل˘˘ج
نإا˘ف ع˘ب˘شس ى˘ف˘˘ط˘˘شصم شصو˘˘شصخ˘˘ب
اوقفتي مل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةرادإلا ير˘ي˘شسم
    .عامجإلاب ةيشصخششلا هذه ىلع
برد˘م˘لا مو˘ق˘ي نأا ع˘قو˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ايمشسر عيقو˘ت˘لا˘ب د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل ق˘با˘شسلا
ة˘شضرا˘ع˘لا ى˘ل˘ع فار˘ششإÓ˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا
ةئيهت يف ةرششابملل ،قيرفلل ةينفلا
مشسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نل ا˘ب˘شسح˘ت يدا˘ن˘لا
.هدعوم نم برتقا يذلا ديدجلا

جاحلب اضضر

ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
نم يناثلا جوفلا شصبرت ةيشضاملا
01 لا نم ،ةينطولا ةبخنلا يحابشس
زكرمب ،يراجلا ربوتكأا72ـلا ىلإا
يلع دها˘ج˘م˘لا» ة˘ب˘خ˘ن˘لا تا˘شصبر˘ت
شسايلإا بردملا فارششإا تحت «ودود
شصبر˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘ششو اذ˘˘˘ه .ي˘˘˘شسف˘˘˘ن
وهو قراط شسيلغوأا روتكدلا دجاوت

بط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا˘˘ب بي˘˘ب˘˘ط
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا (SMNC) ي˘شضا˘ير˘لا
ر˘˘يد˘˘م˘˘ك ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ با˘˘ط˘˘خ د˘˘ي˘˘˘شسلا
نويشضايرلا ع˘شضخ ثي˘ح ،شصبر˘ت˘ل˘ل
ليلاحت ىلإا زكرملل مهلوشصو روف
شسوريف نع فششكلل «رأا.يشس.يبلا»
لمعلا يف عورششلا لبق «انوروك»
نييشضايرلل قبشسو ،ةبانع ـب يدجلا
،رئازجلاب شصحفلا شسفنل اوعشضخ نأا
.مهتباشصإل ايدافت
تماق ،يدجلا لمعلا قÓطنا ليبقو
ةرايزب ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘شصا˘ن˘ع
ةيلمع فرع يذلا زكرملل ةيدقفت

،ةيشضاملا ةرتفلا يف ةئيهتو ريرمت
بيردتلا تاعاقو حبشسملا نم ةيادب
دا˘˘˘ششأا ثي˘˘˘ح ،ما˘˘˘ع˘˘˘طإلاو ءاو˘˘˘يإلاو
مت يتلا ةزيمملا فورظلاب عيمجلا
لك نم شصبر˘ت˘لا حا˘ج˘نإل ا˘هر˘ي˘فو˘ت
اد˘˘˘ي˘˘˘ج ر˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لاو بناو˘˘˘ج˘˘˘لا
اذ˘ه   .ة˘مدا˘ق˘˘لا تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
ا˘ي˘ن˘ع˘م ي˘نا˘ث˘˘لا جو˘˘ف˘˘لا نو˘˘كي˘˘شسو
ة˘ي˘لود˘لا د˘ي˘عاو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ايقيرفإا بونجب ةحوتفملا ةيقيرفإلا

اذكو ةحابشسلل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لاو
طشسو˘ت˘م˘لا شضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘لأا
نأا ركذلاب ريدجلاو .2202 نارهوب
ل˘هأا˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘حا˘˘ب˘˘شسلا
1202 ويكوط ةيبملوألا باعلأÓل

هللا باج شسينأاو هللا دبع نوجرع
ذنم تابيردتلا ءاوجأا ىلإا اومشضنا
نيحابشسلل ةفاشضإلاب0202 ربمتبشس
.نطولا جراخ ةيدنأا يف نيدجاوتملا

ب.م.يرضسيإا

«راوتكريدلا» تاباضسح نم ناطقضسي عبضسو دودغز

«ءإرفصصلإ»ـل ةينفلإ ةصضراعلإ ةدايقل برقألإ دانم

ةرواضسلا ةبيبضش
ةيدولإ تإءاقللإ قÓطنإ لبق هرصصانع ةيزهاج ىدم ىلع فقي ليغيإ

sport@essalamonline.com

ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘˘شش ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت تر˘˘جأا
02 بعلمب نيبعÓلا نيب ةيدو ةارابم
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو توأا
لابششأا اهب موق˘ي ي˘ت˘لا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
قÓ˘ط˘نل ا˘ب˘شسح˘ت ل˘ي˘غ˘˘يا برد˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘م˘شسو˘م ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘شسفا˘ن˘م
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا م˘˘ن˘˘ت˘˘غأاو  .د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
رشصانعلا ع˘ي˘م˘ج ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ة˘شصر˘ف˘لا

م˘ه˘ت˘با˘ج˘ت˘شسا ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘لاو
اوعشضخ يذلا يريشضحتلا جمانربلل
ءاقللا اذه ءاج ثيح ،عوبشسألا ةليط هل
مهتيزهاج ىدم ىلع فوقولل يدولا

ةيدولا ديعاوملل ادادعتشسا اينفو ايندب
نايزم فقو رخآا بناج نمو .ةلبقملا
ىدم ىل˘ع «رو˘شسن˘لا» برد˘م ل˘ي˘غ˘يا
اذ˘كو ،دد˘ج˘لا ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘ج˘˘شسنا

ططخو تايعشضو عم مهلماعت ةقيرط
ق˘ل˘خ ي˘ف م˘ه˘حا˘ج˘ن ة˘ب˘شسن و بع˘˘ل˘˘لا
ل˘˘خاد ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘م ما˘˘˘ج˘˘˘شسنلا
نايزم بردملا دكأا ثيح ،ةعومجملا
عيمجل ةشصرفلا حنم متيشس هنأاب ،ليغيا
م˘ه˘تا˘ي˘ن˘ف ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
مهقشسانت ىدمو ةيعام˘ج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا

،ثÓ˘ث˘لا  طو˘ط˘خ˘لا  ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ةشصرفلا ةباثمب ناك ءاقللا نأا اريششم
نم ةيادب هلابششأا ةنياعم˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

.راششبب ةلحرملا هذه
طيمز.ع
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ديعلب ةقفضص مضسحت ةرادإ’ا

مناغتصسمب ناث قلغم سصبرت يف لخدت «ةراطصسوصس»

ةمضصاعلا داحتا

يتلا رابخألا لئابقلا ةبيبشش ةرادإا تدنف
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع تر˘˘˘ششت˘˘˘نا
» بار˘˘ت˘˘قا شصو˘˘شصخ˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا
لامج بردملا عم قافتلا نم «يرانكلا

ةينفلا ةشضراعلا ىلع فارششإلا لجأا نم
م˘شسو˘م˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘ل˘˘ل
.لبقملا

يذ˘˘لا رو˘˘ششن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةرادإلا تد˘˘كأا و
يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا ىلع هترششن

ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ع˘شست ا˘فار˘طأا كلا˘ن˘ه نأا «كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف»
نم ةنتفلا عرزو قيرفلا ررقتشسا ةعزعزل

عيباشسأا لبق ينفلا مقاطلا برشض لÓخ
مل اهنأا ىلع ةددششم ،ةلوطبلا قÓطنا نم
قباشسلا رئازجلا ةيدولوم بردمب لشصتت

هذه يفنت يدانلا ةرادإا »: تبتك ثيح
متي مل دانم لامج نأا دكؤوتو ةعاششإلا
.«تقو يأا يف هب لاشصتلا

نورم˘ح ءا˘ق˘فر ل˘شصاو˘ي ر˘خآا بنا˘ج ن˘م
ديجلا مشسوملا ةيادب ليبق تاريشضحتلا

ةنيدم يف ماقملا ثلاثلا شصبرتلا نمشض
نم ةعو˘م˘ج˘م ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ت˘شس يذ˘لاو و˘ب˘قأا
ةشصرف نوكت˘شس ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا
ءاوجأا ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘جأا ن˘م ر˘شصا˘ن˘ع˘ل˘ل
ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع فو˘˘قو˘˘لاو ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.نيبعÓلا

نمأ’ا ةيعمج يقÓي يرانكلا
مويلا ينطولا

نورم˘ح ءا˘ق˘فر ل˘شصاو˘ي ر˘خآا بنا˘ج ن˘م

ديجلا مشسوملا ةيادب ليبق تاريشضحتلا
ةنيدم يف ماقملا ثلاثلا شصبرتلا نمشض
نم ةعو˘م˘ج˘م ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ت˘شس يذ˘لاو و˘ب˘قأا
نيح مو˘ي˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘يدو˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا
نم ةيادب ينطولا نمألا ةيعمج يقÓيشس
لبق تلامزات بعلم ىلع ةثلاثلا ةعاشسلا
يذلا ةرقم مجن مامأا ادغ ةيناثلا ةهجاوملا
،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب بع˘ل˘م ه˘ن˘شضت˘ح˘ي˘˘شس
ةيدملا كيبملوأا مامأا ثلاث ءاقلب متتختل
و01 نم ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا شسي˘م˘خ˘لا مو˘ي
هذ˘ه نو˘كت˘شس ثي˘ح ، ا˘حا˘˘ب˘˘شص  ف˘˘شصن
لجأا نم رشصا˘ن˘ع˘ل˘ل ة˘شصر˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا
فوقولاو ةشسفان˘م˘لا ءاو˘جأا ي˘ف لو˘خد˘لا

.نيبعÓلا ةيزهاج ىدمو ىوتشسم ىلع
طيمز.ع

»أا فاك» بيردت ةداهضش يضسنوتلا بردملا كÓتما مدع ةيفلخ ىلع

ينافلزلإ ةفÓخل دانمـب اهلاصصتإ تاعاصشإإ يفنت «يرانكلإ» ةرإدإإ

لئابقلا ةبيبضش

ةيكيناكيملا تاضضايرلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

ةيقبتملإ ةيبملوألإ ةدهعلل إديدج اصسيئر يبياعلإ نيمأإ

طضسوتملا صضيبأ’ا رحبلا باعلأاو ةيبرعلا ةلوطبلاو ةحوتفملا ايقيرفإا ةلوطبل اريضضحت

يديإريصسب قلطني ةبخنلإ يحابصس نم يناثلإ جوفلإ سصبرت

اديدج اشسيئر ي˘ب˘يا˘ع˘لا ن˘ي˘مأا بخ˘ت˘نا
تا˘شضا˘ير˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘˘ل
ةماعلا ةيعمجلا لÓخ ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا
يشضاملا تبشسلا ةدقعنملا ةيباختنلا
لشصح˘ت ثي˘ح ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
يذلا اتوشص82 لا ىلع يبياعلا نيمأا
‐7102 ةيبملولا ةد˘ه˘ع˘لا ل˘م˘كي˘شس
هتشسفانمل اتو˘شص21 لباق˘م0202
ةطبار ةشسيئر ششور˘ح˘م ن˘ب ة˘ج˘يد˘خ
.طاوغلا ةيلو
شسيئر˘لا با˘خ˘ت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع تد˘ه˘شش و
لشصأا نم اوشضع14 روشضح ديدجلا

ةئيهلل ةماعلا ةيعمجلا مهيشصحت34
جما˘نر˘ب˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت د˘ن˘عو،ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
ةيقبتملا رهششأا ةتشسلا لÓخ هطاششن
اذ˘ه˘ل ه˘ح˘˘ششر˘˘ت نأا»: ي˘˘ب˘˘يا˘˘ع˘˘لا د˘˘كأا
شسا˘شسح فر˘ظ ي˘ف ي˘تأا˘˘ي بشصن˘˘م˘˘لا

،لمع تايناكمإا نودبو  رقتشسم ريغو
تا˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا ةر˘˘˘شسأل ن˘˘˘م˘˘˘شضأا˘˘˘˘شس
ةيعامج رييشست ةقيرط ةي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا
كارششإاو اهعم رواششتلا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت

وأا ءا˘˘شصقإا نود˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘˘حاو ل˘˘˘ك
عشضأا» : فاشضأاو «ناك يأل ششيمهت
يف ةليوطلا يتربخ مكفرشصت تحت
يف هتشسرام يذلا شصاشصتخلا اذه
تاق˘با˘شسم˘لا˘ب Ó˘فا˘ح نا˘كو ناد˘ي˘م˘لا

ىلإا اريششم  «ةيشضايرلا تاطاششنلاو

عم باوبألا حتف ىلع» لمعيشس هنأا
نم ةشضايرلا هذه يف نيلعافلا لك
يمارلا ريكفتلاو ءانبلا لاشصتلا لÓخ
تا˘شضا˘ير˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ى˘˘لإا
.«ةيكيناكيملا

ةباششلا بهاوملا لوح  هثيدح يفو
با˘ب˘˘ششلا ن˘˘يو˘˘كت» :ي˘˘ب˘˘يا˘˘ع˘˘لا لا˘˘ق
ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘تا˘˘يو˘˘لوأا ن˘˘م نو˘˘كي˘˘شس
حر˘ت˘قأا˘شس ا˘م˘ك ،ف˘ل˘خ˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘˘لا
حÓ˘شصإا د˘شصق ي˘ن˘طو ءا˘ق˘ل م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
ن˘ي˘ناو˘قو ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا ة˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
تا˘شضا˘ير˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا
ةرازولا ةقفاومب كلذو ةيكيناكيملا
اقئاشس يبياعلا نيمأا دعيو ،«ةيشصولا
يدان رييشست هل قبشسو افرتحمو اميدق
نيع امك ،شصاشصتخÓل ميهاربإا يلاد
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ة˘ط˘بار شسي˘ئر˘ل ا˘ب˘ئا˘ن
ا˘هد˘ع˘بو ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا تا˘شضا˘ير˘ل˘ل
.9102 ةنشس اهل اشسيئر
ةماعلا ةيعمجلا ءاشضعأا  نأا مولعملاو
ق˘با˘شس تقو ي˘ف او˘˘شضفر د˘˘ق او˘˘نا˘˘ك
ةيلاملاو ةيبدألا نيتليشصحلا عامجإلاب
شسيئرلا ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا9102 ة˘ن˘شسل

رييشستلا ءوشس ةجحب ششيمح نب ميرك
ةرتفلا يف ةيشضايرلا تاطاششنلا ةلقو
.اهيلع فرششا يتلا

طيمز.ع
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ينطولا بختنملا لشصاوي
مدق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

ازهاج دادعتلا نوكيل قاشسو
يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خÓ˘˘˘ل
ةرهشس نوبراح˘م˘لا ه˘ل˘خد˘ي˘شس
ياهل ةنيدمب ،مداقلا ءاثÓثلا
يشست˘كت ي˘ت˘لاو ،ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لا

ةميقلل رظنلاب ايمشسر اعباط
بختنملا ىوت˘شسم˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا
مل يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ىلع ةاراب˘م91 ذن˘م ر˘شسخ˘ي
ةميق نم ليلقتلا نود يلاوتلا
نيب نم دعي يذلا شسفانملا
.ملاعلا ىوتشسم ىلع لشضفألا

،شسمأا ةريهظ دعوملا ناكو
ثيح ،ويديف ةشصح ءارجإا عم
ةشصح ينطولا بخانلا جمرب
فوقولا لجا نم ةعاقلا لخاد
اهب˘كترا ي˘ت˘لا ءا˘ط˘خألا ى˘ل˘ع
ايريجين ةهجاو˘م ي˘ف داد˘ع˘ت˘لا
يدافتو اهحيح˘شصت˘ل ةر˘ي˘خألا
مت امك ادد˘ج˘م ا˘ه˘ي˘ف عو˘قو˘لا
ةو˘ق˘لا طا˘ق˘ن ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا

شسفانملل ةبشسن˘لا˘ب ف˘ع˘شضلاو
يذلا ءاقللا ليبق يكيشسكملا
ةر˘ه˘شس ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ي
.مداقلا ءاثÓثلا

بعلملاب ةيناث ةضصح
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا شضا˘˘˘خو اذ˘˘˘ه

ي˘ف ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘شصح ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بع˘ل˘م˘لا ة˘˘ي˘˘شضرأا˘˘ب ءا˘˘شسم˘˘لا

عي˘م˘ج جا˘مد˘نا تفر˘ع ي˘ت˘لاو
بخانلا مشسق امدعب نيبعÓلا
يتلا ىلوألا ةشصحلا ينطولا

بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘شضا˘˘خ
ى˘لإا ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘˘لا ي˘˘شضارألا˘˘ب
تل˘م˘ع ثي˘ح ن˘ي˘˘ت˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
يف تكراشش يتلا ةعومجملا

دارفنا ىلع ايريج˘ي˘ن ة˘ه˘جاو˘م

ي˘ف ءلد˘ب˘لا ل˘م˘ع ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
عيمجلا جمدني نأا لبق بعلملا
وهو ،شسمأا ةدحاو ةشصح يف
لامج ينطولا بخانلا نكم ام
جمانربلا قيبطت نم يشضاملب
ل˘ي˘ب˘ق تا˘عا˘شس هر˘ط˘شس يذ˘˘لا
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘يدو˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا
.يكيشسكملا بختنملا

ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘شس بر˘ت˘ق˘ي
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
ىلإا لاقت˘نلا ن˘م درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
يف طششا˘ن˘لا ما˘ه˘ت˘شسيو يدا˘ن
،زاتمملا يزي˘ل˘ج˘نلا يرود˘لا
نيقيرفلا يترادإا لشصوت دعب
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تا ه˘˘˘ب˘˘˘شش ى˘˘˘لإا
حا˘ن˘ج˘لا لا˘ق˘ت˘˘نا شصو˘˘شصخ˘˘ب
.يرئازجلا

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘˘ششك ا˘˘˘م بشسحو
يف «زوين شستروبشس ياكشس»
ىلع «زر˘نا˘غ˘لا» نأا ا˘هر˘يرا˘ق˘ت
ةقفشص ما˘م˘تإا ن˘م ةو˘ط˘خ د˘ع˘ب
نا˘ك يذ˘لا «د˘يد˘ج˘لا زر˘˘ح˘˘م»

تعشس نيذلا نيبعÓلا نمشض
لÓخ م˘ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ةرادإلا
شسفن فاشضأاو ،وتاكريملا ةرتف
ج˘ير˘خ ماد˘ق˘ت˘شسا نأا رد˘شصم˘˘لا
ةنيزخ فلكيشس يشسنرفلا شسين
نويلم03 يلاو˘ح ما˘ه˘ت˘شسيو
رشصي يذلا غلبملا وهو وروأا

ل˘جأا ن˘م درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ن ن˘˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسلا
˘ما˘م˘تإا ة˘لا˘ح ي˘فو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘م˘حر ن˘ب نو˘كي˘شس ة˘ق˘ف˘شصلا

هدقع ءاشضمإا عم دعوم ىلع
شصبر˘ت ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
هتدوعو يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

.ارتلجنل
ع˘˘مو ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف

شصو˘شصخ˘ب را˘ب˘˘خألا را˘˘ششت˘˘نا
ر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘م˘˘˘شضنا
فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصل «ر˘˘˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘˘˘لا»ـل
˘˘مو˘˘ج˘˘˘ن بحر «قرا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا»
بحاشص مامشضنا ةركفب قيرفلا
فوفشصل ةيرحشسلا تاغوارملا
«ر˘˘ثرأا» ر˘˘ششن ثي˘˘ح ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

ىلع ةديرغت «ماهتشسيو» بعل
يعام˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
ةقفشصلا شصو˘شصخ˘ب «ر˘ت˘يو˘ت»
ي˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب »: ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ءا˘˘ج
اذا˘م م˘ت˘نأاو ة˘˘ع˘˘ئار ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا
درجم اذه»: عبات˘ي˘ل ،«نو˘لو˘ق˘ت
ناك نإا ملعأا ل ،طقف لاؤوشس
ه˘ن˘كل ،ل وأا ا˘ن˘ي˘˘لإا م˘˘شضن˘˘ي˘˘شس

هنم ةراششإا يف ،«زيمم بعل
قيرفلل ةريبكلا ةفاشضإلا ىلإا
.ةقفشصلا مامتإا لاح يف

نيع نبا نأا ريكذتلاب ريدجلا
ي˘ظ˘ح د˘ق نا˘˘ك تن˘˘ششو˘˘م˘˘ي˘˘ت
يداونلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ما˘م˘ت˘ها˘ب
«غي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا» ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لا

نو˘ت˘شسأا ،لا˘ن˘شسرأا رار˘غ ى˘ل˘˘ع
ىلإا ةفاشضإلاب لشساكوينو Óيف
رارشصإا نأا ريغ ،يتيشس رتشسيل
عيب ىلع دروفتنرب ىلوؤوشسم
لقي ل غلبمب يرئازجلا مجنلا

ملح رخب وروأا نويلم03 نع
د˘˘حأل لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خألا

.«غيلرميربلا» ةقلامع
طيمز.ع

رو˘˘˘مألا نأا ح˘˘˘شضاو˘˘˘لا ن˘˘˘م
ليبن عم ماري ام ىلع تشسيل
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بلا˘ط ن˘ب
يذلا يناملألا كلاشش بعلو
تاداقتنلا ى˘مر˘م ي˘ف ح˘ب˘شصأا

ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نلا ع˘˘˘م ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثرا˘˘˘˘كلا
مشسوملا اذه «ا˘غ˘ي˘ل˘شسد˘نو˘ب˘لا»
مئازه ثÓثل قيرفلا دبكت دعب
.ةطقن رفشص ديشصرب ايلاوت

ج˘˘ير˘˘خ نأا ح˘˘شضاو˘˘˘لا ن˘˘˘مو

ةبعشص ةيعشضو مامأا ماهنتوت
هتدوع نم مغرلا ىلع ةياغلل
،ينا˘م˘لألا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘كششت˘ل

ل˘يو˘نا˘م برد˘م˘لا ح˘ن˘م ثي˘˘ح
ر˘ي˘خألا اذ˘ه˘ل ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا موا˘˘ب
تا˘يرا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ل˘˘ل
ءادألا نأا ريغ ةيناملألا ةلوطبلا
ناد˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘شسو˘˘˘ل ي˘˘˘ثرا˘˘˘كلا
قيرفلا جئاتن ءوشسو «رشضخلا»
نوكت ل دق ةلوطبلا ةيادب ذنم
رخآا يف اشصوشصخ هحلاشص يف

˘ما˘˘مأا ا˘˘هر˘˘شسخ ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
ةيعابرب «غيز˘ب˘يل» ف˘ي˘شضم˘لا
ثلاث اهيف فنشص يتلاو ةفيظن
لعجي ام ءاقللا يف بعل أاوشسأا

نأاو اميشسل ،دازملا يف هتناكم
ي˘ف ر˘كف˘ي ي˘نا˘م˘لألا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ط˘˘عإا
ه˘˘ن˘˘م ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ن˘˘˘ير˘˘˘خآا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا ءادأا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل
.Óبقتشسم

طيمز.ع

ب.م.يرضسيإا

ةرادإ’ا تررق امدعب
يونضسلا هبتار صضفخ

ءوجللإ ررقي ›وغيف
«افيفلإ» ¤إإ

ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘˘شس ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
يار˘˘شس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘˘ن
دشض ىوكشش ميدقتل يكرتلا
شضفخل ةيعاشسلا هيدان ةرادإا

ماه تشساو يدان مجن بتار
نأا نيح يف قباشسلا دتيانوي
ةل˘م˘ج ةر˘كف˘لا شضفر ر˘ي˘خألا

ريراق˘ت تف˘ششكو.Óيشصفتو
دجاوتملا :وشسوشس» نأا ةيكرت
ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘˘م
ه˘جو˘ت˘لا رر˘ق ن˘هار˘˘لا تقو˘˘لا
مدقلا ةركل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل
ا˘مد˘ع˘ب ،ه˘ق˘˘ح ذ˘˘خأا ل˘˘جأا ن˘˘م
شضف˘خ يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ترر˘˘ق
ةميقب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك بتاور
هشضفر يذلا رمألا وهو ،51%
ديع˘شصت رر˘قو ر˘شضخ˘لا م˘ج˘ن
تلمعو.«افيفلا» ىلإا ةيشضقلا
دق˘ع ع˘ي˘ب ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا ةرادإا
،ةيشضاملا ةرتفلا يف بعÓلا
نأا لإا وتاكريم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق
م˘˘تا˘˘ح رو˘˘طار˘˘ب˘˘مإلا رار˘˘شصإا
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا برد˘˘م ،م˘˘ير˘˘ت
بعÓ˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ظا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا

همدق يذلا ديجلا ىوتشسملاو
نأا لبق خشضرت ةرادإلا لعج
بتار شضف˘˘˘˘˘˘˘خ لوا˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ت
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو «و˘˘شسو˘˘شس»
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘شضفر
.Óيشصفتو

ب.م.يرشسيإا

ةلصصإوتم كيصسكŸإ ةعقوŸ ةيد÷إ رصضÿإ تإÒصض–

«غيلرÈÁلا» ‘ بعلل ةÒخأ’ا ةضصرفلا مامأا يرئاز÷ا مجنلا

«زرماهلإ» ¤إإ مامصضنلإ نم ةوطخ دعب ىلع ةمحر نب

غيزبي’ امأا ةيعابرب طوقضسلا دعب

هتيعصضو دقعيو «اغيلصسدنوبلإ» ‘ ةقÓطنإ أإوصسأإ مدقي بلاط نب

كيصسكŸإ مامأإ رصضÿإ ةإرابم ةرإدإل يدنلوه ميك–قلطني Êاثلا يدولا ءاقلل يد÷ا لمعلا
ةارابملا هينطاوم ةقفر يدنلوهلا مكحلا شسويهين شساب ريديشس

يكيشسكملا هريظنو ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘يدو˘لا
ءاثÓثلا ةرهشس ةررقملا

شسمأا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل يمشسرلا عقوملا فششكو
،ةارابملا هذهل اشسيئر امكح ،شسويهين شساب  نيعت نع دحألا

،لوأا دعاشسم مكح نليوز تشساف نوجو ،ردلاب ناهوج يئانثلاو
.يلاوتلا ىلع يناثو

نيبختنملا نيب ع˘م˘ج˘ت˘شس ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ىر˘ج˘ت˘شسو اذ˘ه
ءاشسم ةنماثلا ةعاشسلا ىلع ءاثÓثلا ادغ يكيشسكملاو يرئازجلا

.ةيدنلوهلا يشضارألاب ،«مويدتشس شسناج راك» بعلم ىلع
جاحلب اضضر

ةيئاهن ةارابم معطب يدو ءاقل

كيصسكŸإ مامأإ رصضÿإ ةهجإوÃ يŸاع مامتهإ
هر˘ي˘ظ˘ن˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا د˘غ ةر˘ه˘˘شس ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي

مامتهÓل رظنلاب ،يمشسر ءاقل معطب ةيدو ةارابم يف يكيشسكملا
.ملاعلا ىوتشسم ىلع ةهجاوملا هذه هب ىظحت يذلا ريبكلا

نم امامتها يكيشسكملا بختنملا دشض رشضخلا ةارابم ىقلتو
تايرودلا يف رابك موجن ةدع عامتجل ارظن ملاعلا عاقب فلتخم
رشصان ن˘ب ،زر˘ح˘م شضا˘ير رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘م ة˘ي˘بوروألا

ولخت ل ةلباقملا ةهجلابو ،ينطولا بختنملا يف ةليوط ةمئاقلاو
رارغ ىلع ةعطاشسلا ءام˘شسألا ن˘م ،و˘ن˘ي˘ترا˘م ودرار˘ي˘ج ة˘ل˘ي˘كششت
لوألا اهمجن ىلإا ةفاشضإلاب ،انوروك شسوشسيخ ،زينيميخ لوؤوار
.اريريهروتكيه

بقترملا ءاقللا نأا يكيشسكملا مÓعإلا ربتعأا قايشسلا شسفن يف
رثكأا ارابتخا نوكتشس ،«ءارحشصلا يبراحم» مامأا مهدÓب بختنمل
يمÓعإلا حرشص ثيح ،ادنلوه مامأا ةريخألا ةيدولاب ةنراقُم ةوق
»:Óئاق ةارابملا شصوشصخب «نيبشسا» ةكبششل «اتييروم وتريبريه»

مل رابتخلا نكلو ،ادنلوه مامأا انزوف ةميق نم شصاقنإلا ديرأا ل
لاطبأا ةاقÓُم عم دعوم ىلع نوكنشس نآلا»:عباتيل ،«ايدج نكي
مهنأاو ةشصاخ ،انيلع ةروطخ ر˘ث˘كأا نو˘نو˘كي˘شس ن˘يذ˘لاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

.«انتهجاومل اريثك نوزفحتُم
امك ةهجاوملا هذه نع لوطم ةيبوروألا ةفاحشصلا تثدحت امك

يرود˘لا ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ق˘لأا˘ت  يذ˘˘لا رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نا نأا تد˘˘كأا ا˘˘ه˘˘نأا
.يشسنرفلا يرودلا ىلإا لحري نأا لبق يكيشسكملا

جاحلب اضضر
«رضضÿا» عم هضصبرت ةÎف ةياهن دعب

ركصشيو را◊إ لابقتصسلاب ديصشي ودإو
«فافلإ«سسيئر

لابقتشسلاب  قباشسلا يبرغملا يلودلا وداو مÓشسلا دبع ىنثأا
بختنملا ةقفر هاشضق يذلا عوبشسألا لÓخ هب يظح يذلا عئارلا
هب موقي يذلا شصاخلا شصبرتلا راطإا يف اشسمنلا يف ينطولا
.»أا فاك» بيردتلا ةداهشش ىلع لوشصحلا فدهب

ىلع درغ ثيح لابقتشسلا ةوافحب اريثك يبرغملا مجنلا داششأاو
عئارلا لابقتشسلاب رهبنُم »:Óئاق «رتيوت» يف يمشسرلا هباشسح
عوبشسأا ىهتنإا دقل»:فاشضأاو ،«لاجرلا فرط نم هب تيظح يذلا
يشضاملب لامج نم لكل ةبشسانملا هذهب يركشش ددجأاو ،شصبرتلا

 .«اشسمنلاب رئازجلا ريفشسو يششطز نيدلا ريخ ،همقاطو
شسيئر يششطز نيدلا ريخ ـل ركششلا ثعب وداو توفي ملو

ةيراكذت ةروشص رششنب ماق ثيح ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا
يل ناك»: ةرابعب اهايإا اقفرم «رتيوت» يف هباشسح ىلع ريخألا عم
ةزيمم ةيؤور هيدل ..يششطز نيدلا ريخ فافلا شسيئر ءاقتلا فرشش
مدقلا ةرك فرعي يششطز »:متخيل ،«ةيملاعلاو ةيقيرفإلا ةركلل

هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب ءا˘ف˘كأا شصا˘خ˘ششأل ة˘جا˘ح˘ب ءار˘م˘شسلا ةرا˘˘ق˘˘لاو اد˘˘ي˘˘ج
.«تازيمملا

طيمز.ع
ةينطولا تاكراضشŸا ‘ جاحلب ريذن عم ىواضستي رضضÿا عفادم

سسيتيب لاير خيرات ‘ ايصسايق امقر مطحي يدنام
هيدان يف ايشسايق امقر ،يرئازجلا يلودلا يدنام ىشسيع مطح

يف ينطولا بختنملا عم هتكراششم  دعب ينابشسإلا شسيتيب لاير
.يريجينلا هريظنب هتعمج يتلا ةارابملا

ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ر˘شضخ˘لا عا˘فد ةر˘خ˘شص ة˘كرا˘ششم د˘ع˘˘بو
لاير يدانل ام˘ير˘كت بعل ر˘ث˘كأا ح˘ب˘شصأا ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ما˘مأا ةر˘ي˘خألا
ذنم رشضخلا عم ةبشسانم23 بعل يذلا وهو ،خيراتلا يف شسيتيب
.6102 ماع ينابشسإلا قيرفلا فوفشص ىلإا همامشضنا

ةارابم65 يف ينطولا بختنملا عم اماع82 بحاشص كراششو
عمج يذلا يدولا ءاقللا لÓخ ،4102 شسرام يف اهتيادب تناك
نيفدهب ءارحشصلا وبراحم هب زاف يذلا ،اينيفولشسو رشضخلا نيب
.لباقم نود

هبعل بقع قباشسلا شسمير عفادم عاطتشسا قايشسلا تاذ يفو
ريذن نيقباشسلا نيي˘لود˘لا ع˘م ىوا˘شست˘ي نأا ،ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ةارا˘ب˘م ي˘ف
65 ـب رشضخلا عم ةكراششملا ثيح نم يشسيوك ىفطشصمو جاحلب
.امهنم لكل

   جاحلب اضضر

sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

روليد ـب نولفتحي «رصضخلإ»
˘ما˘ق ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘تا˘ف˘ت˘لا ي˘˘ف
ميظنتب ءارحشصلا وبراحُم
دÓيم ديع ةبشسانمب لافتحا
دعب ةرششابُم ،رولود يدنأا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘لو˘˘شصو
اداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا مادر˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسمأا
˘ما˘مأا ة˘يدو˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءا˘ثÓ˘ث˘لا اد˘غ كي˘˘شسكم˘˘لا
ىلع ةرغ˘شص˘ُم ة˘ل˘ف˘ح  ي˘ف
تا˘فاذ˘ق˘لا بحا˘شص فر˘˘شش
ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘خورا˘˘شصلا

يف ،92ـلا هماعل هلوشصو
ام مهنيب اميف ةعئار ءاوجأا
ةزيمملا ةقÓعلا ىدم نيبي
.ايقيرفإا لاطبأا نيب

وينيركز ةحإرصص
جرخ ةريخألا هتاحيرشصت يف
ن˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

كم˘شض ق˘ير˘ف برد˘م ير˘كز
هفده نأا ادكؤوم هتمشص نع
يدو˘ع˘شسلا يرود˘لا˘ب ءا˘ق˘ب˘˘لا
ل هنأا اف˘ي˘شضم ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل
نأاو دو˘˘عو˘˘لا ءا˘˘ط˘˘˘عإا بح˘˘˘ي
نم هقيرف ذاقنإا ىقبي هفده
ه˘˘نأا فا˘˘شضأا م˘˘ك ،طو˘˘˘ق˘˘˘شسلا
ببشس كلذو هيبعل نم بيرق
جاتحي هنأا ىلع اددششم هحاجن
ق˘ير˘ف˘لا ءا˘ن˘ب˘ل ط˘ق˘ف ار˘˘ه˘˘شش
ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا شسكع
،تاو˘ن˘شسل نو˘جا˘ت˘ح˘ي ن˘يذ˘لا

ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي ه˘˘˘نأا را˘˘˘ششأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘ل˘ما˘ك ةرا˘شسخ˘لا ة˘ي˘لوؤو˘شسم
.قيرفلا نم ءزج هنأل

ةديدج ةمزأإ

ديدج لكششم فيطشس قافو تيب يف أارط
ترثأا يتلا اياشضقلا فلتخم ىلإا فاشضي
بعÓ˘لا دد˘˘ه ثي˘˘ح يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘شسم ي˘˘ف
ل˘جأا ن˘م ا˘ف˘ي˘ف˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب ة˘مار˘˘شش
رمألا وهو ةيلاملا هتاقحتشسم ليشصحت
ثحبلا ىلإا عراشست ةرادإلا لعج يذلا

ثيح ،ينعملا ةقفرب شسمأا لولحلا نع
د˘عو˘م نو˘كي˘شس تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بشسحو
يئاهنلا لشصفلل ادغ وأا مويلا هتاقÓم
كلتمي ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،ه˘ت˘ي˘شضق ي˘ف
م˘شسو˘˘م ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا قا˘˘فو˘˘لا ع˘˘م اد˘˘ق˘˘ع
فار˘طألا شضع˘ب ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،4202
ل˘ب˘˘ق لا˘˘كششإلا ل˘˘ح ةرور˘˘شضب بلا˘˘ط˘˘ت
.ناوألا تاوف

طقفو لاتق

نع ثحبلا اولواح ةبانع داحتا ولوؤوشسم
يلهأا قيرف˘ل ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ عا˘ن˘قإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
اري˘ث˘ك ه˘ب دا˘ششأا يذ˘لا ،ة˘ما˘شسأا لا˘ت˘ق جر˘ب˘لا
ه˘ع˘م او˘ل˘شصاو˘ت ثي˘ح ة˘يو˘شش ن˘ب برد˘م˘لا

نم ةبانعب هروشضح ةرورشض ىلع اودكأاو
نوك نم مغرلاب ليشصافتلا ةفاك ءاهنإا لجأا
ءاقبلا ىلع هتقفاوم حنم دق ناك ينعملا
حاجن زناغيلوهلا لمأايو اذه جربلا يلهأا يف
هنأاو ةشصاخ ةقف˘شصلا˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ي˘ف م˘ي˘عز˘لا
هنأا امب ةقلأاتملاو ةباششلا رشصانعلا نم ربتعي
. يبملوأا يلود

  مجنلل إدئاق سشاڤوب

دئاقلا يف اششاب بردملا اهعشضي ةريبك ةقث
يف ىعشسي يذلاو ،ششاقوب ةبيتكلل ديدجلا

يحاونلا عيمج نم دادعتلا هيجوت ىلإا ةرم لك
يذلا ششتوكلا باجعإا ىقل يذلا رمألا وهو
ذنم ةدايقلا ةراشش هحنم يف ركف كشش نود نم
هنأا امك ،دادعتلا يف انشس ربكألا هنأا امب نآلا
هيجوت لÓخ نم ةعومجملا ةدايق ىلع لمعي
،رشصانعلا لكل ة˘ح˘ي˘شصن˘لا ءاد˘شسإاو ة˘ب˘ي˘ت˘كلا

ل˘ك نا˘شسح˘ت˘شسا ى˘قل يذ˘لا ف˘قو˘˘م˘˘لا و˘˘هو
. ءانثتشسا نود نم نيبعÓلا

ديدج نم وفطت يانب ةيصضق

امم اهئايتشسا نع ةركشسب داحتا ةرادإا تربع
ةكراششملا ةيشضق ذنم ءافخلا يف اهدشض كاحي
تامولعملا بشسحو ثيح ،» فاكلا » شسأاك يف
باوبأا لك تقرط ةرادإلا نإاف اهانيقتشسا يتلا
ة˘ي˘شضق˘ب زو˘ف˘لا ل˘جأا ن˘م تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل
شضعب نإاف ةرادإلا بشسح نكلو ،يانب بعÓلا
ةرا˘شسخ ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب تمر فار˘˘طألا
لاقتنلاب هل حامشسلاو ينعملا ةقفشصل داحتلا
قو˘ق˘ح ل˘ك ه˘ح˘ن˘م ع˘م ة˘ير˘شصن˘لا ى˘لإا ا˘هد˘ع˘ب
. يداملا شضيوعتلا

qarsana@essalamonline.com
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ماقتنإلاب دعي زيرإوصس
ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
شسيو˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ل شضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف ز˘˘يراو˘˘شس
،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘شسلا

ي˘ف ه˘ل تب˘ب˘شست ي˘ت˘لاو
فو˘ف˘شص ن˘ع ل˘ي˘˘حر˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
ةيهتن˘م˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا

م˘جا˘ه˘م˘لا د˘كأا ،ار˘خؤو˘˘م
ي˘˘ف ه˘˘نأا ي˘˘ناو˘˘˘غورألا

كا˘ب˘شش ي˘ف ل˘ج˘شس لا˘ح
لÓخ ينولاتكلا قيرفلا
،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘مأا ل˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘˘شس
.هليحر نع نيلوؤوشسملا

15

ةلطاع موجن
ةلاطبلا ةنعل نأا ودبي
،ادحأا نث˘ت˘شست د˘ع˘ت م˘ل
نيبردملا رابك ىتحف
نود ن˘م مو˘ي˘لا او˘˘تا˘˘ب

دحا ن˘ير˘ظ˘ت˘ن˘م ل˘م˘ع
نم مهذ˘ق˘ن˘ي˘ل ة˘يد˘نألا
ا˘م˘بر ة˘لا˘ط˘ب˘لا ح˘ب˘˘شش
و˘ي˘˘شسيروا˘˘م م˘˘هزر˘˘بأا
ذنم لاقملا وينيتيكوب
ي˘شضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
برد˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘˘لاو
يرغيلأا وميشسامب رمألا قلعتيو9102 يام ذنم لمع شضرع رظتني رخآا بردم ،قيرف يأا اهدعب
بيردت نم هتلاقا ذنم ةلاطبلا يناعي هرودب يدريفلاف وتشسنرأا ،اقباشس يفويلاو نÓيملا بردم
نم نلاقملا يراشس وروامو نيتيشس يكيك لمعلا نع نيلطاعلا نيبردملا رخآا ،ةنولششرب
.ةيشضاملا رهششألا يف ايلاوت يفويلاو ةنولششرب بيردت
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ةÓصصلإ تيقإوم

هتيعصضو دقعيو «اغيلصسدنوبلإ» يف ةقÓطنإ أإوصسأإ مدقي بلاط نب ^
«افيفلإ» ىلإإ ءوجللإ ررقي يلوغيف ^

ةـــمحر نب
ةوطخ دعب ىلع
ماــمصضنلإ نم
«زرــماهلإ» ¤إإ

ديعلب ةقفضص مضسحت ةرادإ’ا

يف لخدت «ةراطصسوصس»
مناغتصسمب ناث قلغم سصبرت

«رضضÿا» عم هضصبرت ةÎف ةياهن دعب

لابقتصسلاب ديصشي ودإو
«فافلإ«سسيئر ركصشيو را◊إ

«راوتكريدلا» تاباضسح نم ناطقضسي عبضسو دودغز

ةداـــيقل برقألإ دانم
ةـــينفلإ ةصضراعلإ

«ءإرــــفصصلإ»ـل

ةضصرفلا مامأا يرئاز÷ا مجنلا
«غيلرÈÁلا» ‘ بعلل ةÒخأ’ا
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قلطني Êاثلا يدولا ءاقلل يد÷ا لمعلا

ةلصصإوتم كيصسكŸإ ةعقوŸ ةيد÷إ رصضÿإ تإÒصض–

كيصسكŸإ مامأإ رصضÿإ ةإرابم ةرإدإل يدنلوه ميك– ^
كيصسكŸإ مامأإ رصضÿإ ةهجإوÃ يŸاع مامتهإ ^

صشارحلا داحتا ةمضصاعلا دا–ا


