
«دمحم يرهم» يباهرإ’ا
تاطلضسلل هضسفن ملضسي
تضسارنمتب ةيركضسعلا

ماعلا ريدملل ةءاربلا
ةـــيلديضصلل قباضسلا

ةــيزكرملا
50صص
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ءارثلل اردشصم صسيل ءاشضقلا نإا لاق
:يتامغز ،ةفيرشش ةنهم وه لب

زاجنإا لاغششأا يف ريبكلا رخأاتلا دعب
صسادرموبب انكشس7231 عورششم

بلاطي ةبشساحملا صسلجم
 اهتجلاعم يف عارشسإ’او اهريهطتب

يقاوب رانيد رايلم0004
يئابجلا ليضصحتلا

تاونضس ذنم ةمكارتملا
40صص

ةعشساو ثاحبأا ةيلمع رثإايخوراشص فذاقو ةريخذو فوكنيششÓك هتزوحب طبشض تامامكلا داريتشساب ةفورعملا ةيشضقلا يف

50صص

نيشسحتل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا تمد˘قأا
ىل˘˘˘ع ،«لد˘˘˘ع» هر˘˘يو˘˘ط˘˘˘تو ن˘˘˘ك˘˘˘شسلا

E LRAS «ةكرشش عم اهدقع خشسف
«B R T T،ةشساردب ةفّل˘ك˘م˘لا
عيبلا ةغيشصب ا˘ن˘ك˘شسم7231 زاج˘نإاو
ة˘˘ي’و ي˘˘ف ة˘˘بور˘˘خ˘˘لا˘˘˘ب را˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا˘˘˘ب
ريبكلا رخأاتلا دعب كلذو صسادرموب
. زاجن’ا لاغششأا يف

مهدضض كا– يتلا ضسئاضسدلا لك طاقضسإ’ مهفوفضص ضصر ¤إا Úيرئاز÷ا وعدي ةمأ’ا ضسل‹
30 صصÊويهشصلا نايكلا عم يبرغŸا عيبطتلا ءارج بعشص فرظب ر“ دÓبلا نأا دكأا

«ةكرضش قحÓت «لدع» ةلاكو
B R T T Eايئاضضق

قباوضسلا ةداهضش نع يلختلا
لÓخ ةيقرولا ةيلدعلا

1202 نم لوأ’ا يثÓثلا

30صص

40 صص

ةموظنملا حÓشصإ’ لماكتم روشصت ةغايشص يف عورششلا ةرورشض ىلع ددششي دارج

ةراحبلا ىلع روثعلا
ةديج ةحضص يف ةضسمخلا

ةزابيت ئطاوضش ضضرعب

تاعما÷ا عم ت’اشصت’ا فيثكت ىلع ددشش
لدابتو نواعت تاقÓع ةماقإ’ ةيبنجأ’ا

لاخدإ’ وعدي نايز نب
نيوكتلا ‘ ةديدج طا‰أا
ةيمنتلا تاجايتحا عم ايضشا“

40 صص

50صص

رهجملا تحت ةيعماجلا تامدخلا فلم
راكتب’ا ىلع اهتاردق ريوطتل ةمكوحلا تايلاعف نامضضب ةبلاطم ةعماجلا^
يملعلا ثحبلا ةيقرتل ةيملاع رباخم عم نواعتلاو ةيوق ةيملع ةبخن ىلع دامتع’ا^
ةمارضصب ةمزأ’ا ةرادإاو بضسانملا رارقلا ذاخت’ ةلاعف ةادأا يملعلا ثحبلا^

30 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيرضسلا «ةنيزوكلا» تاعامتجا

3 دوعت ،8102و6102 يماع نيب ةرتفلا يف
يلجرو ناملرب وشضعو ني˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ير˘يد˘م
يف ةيرشس تاءاقل بيترت ىلع نينثا لامعأا
يف عقتو ،فورعم لامعأا لجر اهكلمي Óيف
نيفراعلا ضضعب ،نار˘هو ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘ب
ى˘ل˘ع او˘ق˘ل˘طأا نار˘هو ة˘ي’و ا˘يا˘ف˘خو رار˘شسأا˘ب
نم ريثكلا نأ’ «ةنيزوكلا» مشسا هذه Óيفلا
Óيفلا هذه نولاشص يف خبطت تناك رومأ’ا
حنمت تناك ةريبك تاقفشص ،راظنأ’ا نع اديعب
لب ،ررقتي ناك نيفظوم ريشصمو ،مÓظلا يف
طاقشسإا يف رود اهل ناك ةعومجملا هذه نإا

ةفشص رييغت يفو ،نارهو ةي’ول قبشسا لاو
تاعامتجا ،اهحنمو ةمهم عيراششم ةغيشصو
تناك ريجلا ريب Óيف وا ةيرشسلا «ةنيزوكلا»
ناملربلا وشضع نأا ’ول دبأ’ا ىلإا ارشس ىقبتشس
لجر نيبو هنيب يلام فÓخ دعب رّشسلاب حاب
ةجرد اذه فÓخلا غلبو ،هئاكرششو لامعأ’ا
ن˘ع ثيد˘ح˘لا ي˘ف نÓ˘جر˘لا أاد˘بو ،ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘˘لا
.ريجلا ريب Óيف يف كاحي ناك ام ليشصافت

لظلا تحت تاقفضص

،ةيادرغ ةي’و نم نيلواقمل ىوكشش تهجوت
فطعلا ةيدلب ي˘ف ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ف˘ظو˘م ما˘ه˘تا˘ب
طا˘ب˘تر’ا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م او˘شضعو
ترا˘ششأاو ،ن˘ي˘لوا˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب
ةيدلب ماع نيمأا طبرت ةقÓع ىلإا ىوكششلا
ةشصشصختم ةلواقمب ةيادرغ ةي’وب فطعلا
ةيشضاملا تاونشسلا يف تلشصح لاغششأ’ا يف
ة˘لوا˘ق˘م˘لا ،ع˘يرا˘ششم˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،قباشس يدلب ضسلجم وشضع نب’ ةكولمم
تاقفشص نع اهتاذ ىوكششلا تفششك امك
.ةيشضام تاونشس يف تمربأا ةدع

رهجملا تحت ةيرادإا ةقيثو005

داشسف ايا˘شضق˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تل˘م˘شش
تاونشسلا يف ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ة˘ي’و ا˘ه˘تد˘ه˘شش
ةيرادإا ةقيثو005 نع لقي ’ ام ضصحف ،ةيشضاملا

يتلا قئاثولا ،ةي’ولاب اولمع نوقباشس ة’و اهعقو
نيلواقم ضصخت تاقيقحتلا راطإا يف اهشصحف مت
،تا˘ق˘ف˘شص ح˘ن˘م تارر˘ق˘م ا˘ه˘ن˘م ،لا˘م˘عأا لا˘جرو
ضسابعلب يديشس ة’و اهشسأارت تاشسلج رشضاحمو
ةيقرتو رامثتشس’ا معد ةنجلل تارارقو ،نيقباشسلا
ةنادإا قئاثولا ضضعب تدكأا دقو ،ةيلحملا راقعلا

لامعأ’ا لاجرو نيقباشسلا نيلوؤوشسملا نم ددع
يديشس ةمكحم ةياغ ىلإا تلشصو داشسف اياشضق يف
را˘ب˘ك ن˘م دد˘ع م˘كا˘ح˘˘يو م˘˘ه˘˘ت˘˘ي ن˘˘يأا ،د˘˘م˘˘ح˘˘مأا
.نيقباشسلا نيلوؤوشسملا

دئاوف موق دنع موق بئاضصم

ضشاب ةطحم يف يرشضحلا لقنلا باحشصأا دجو
يجيردتلا ضصقانتلا دعب ةلاطب يف ،مهشسفنأا حارج
رفاشسم ىلع نولشصحي داكلابف ،كانه نيرفاشسملل
،ةدحاولا ديلا عباشصأا ىلع نودعي مهنإاف اولعف نإاو
ىلا ء’ؤوه اهعجري هذه ةيعامجلا ةرجهلا ببشسو
تÓفاحب اهميعدتو «ازوتي’ا» تامدخ نشسحت
يذلا «ور˘ت˘ي˘م˘لا» دو˘جو بنا˘ج ى˘لا اذ˘ه ة˘ي˘فا˘شضإا
رئازجلا هاج˘تا˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘شص ى˘ل˘ع ى˘شضق
دكا د˘ق˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا ،ى˘ط˘شسو˘لا
باحشصأا عششج نم اريخأا اوشصلخت مهنا مهشضعب

مهقطنم اوشضرف نيذلا يرشضحلا لقنلا تÓفاح
لخاد نينطاوملا رششحب نوموقي ذا ،ةدع تاونشسل
نا لب˘ق ا˘نا˘ي˘حأا تا˘عا˘شسلا˘ب نو˘شسل˘ج˘يو ة˘ل˘فا˘ح˘لا
Óعف هنا رم’ا ىلع قلع مهدحأا ،ةطحملا اورداغي
 .«دئاوف موق دنع موق بئاشصم»

qarsana@essalamonline.com
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...ةيرضصم نويعب رئازجلا
با˘˘ب˘˘˘شسأ’ا م˘˘˘هأا ن˘˘˘م
بعششلا تل˘ع˘ج ي˘ت˘لا
ط˘ح˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىدل مارتحاو باجعإا
،ىر˘˘خأ’ا بو˘˘ع˘˘˘ششلا
،فر˘ششم˘لا م˘ه˘خ˘يرا˘ت
ه˘ي˘لا قر˘ط˘ت ا˘م اذ˘هو
ميقم يرشصم نطاوم
»:لاق ثيح ،رئازجلاب
ملشسمو يرشصمك انا

’ رئازج˘لا ي˘ف م˘ي˘ق˘م
ي˘˘ن˘˘نأا˘˘ب اد˘˘با ر˘˘ع˘˘˘ششا
نأ’ ،ةبرغ يف ضشيعأا

برغملا يف انيدت بوعششلا رثكأا مهف ،نيدلا ،نييرئازجلا بحت كلعجت يتلا بابشسأ’ا مهأا نيب نم
،دجاشسملا يف تاولشصلا ةيدأات ىلع ضسانلا ضصرحو ،اهتاحابو دجاشسملا راششتنا ثيح نم ،يبرعلا
دوجوملا يرئازجلا مركلاو ،نييرئازجلل ةبشسنلاب لاع ىوتشسم ىلإا لشصو يذلا عشضاوتلا اشضيأا
ةيعامتج’ا عيشضاوملا لوانت يف ةلئاهلا ةردقلاو ةباعدلا حور بناج ىلا ،نطولا تاي’و لك يف
  .ةيبرعلا بوعششلا يقاب نع هزيمت ةعئار تاداعو ةفاقث هل بعششلا اذه اريخأاو ،ةفارطب

«ازوتيإا» ةمحر تحت عيرضسلا قيرطلا
˘مو˘ق˘ي ،يرا˘شضح ر˘ي˘غ كو˘ل˘شس ي˘ف
«ازوتي’ا» تÓفاح ضضع˘ب و˘ق˘ئا˘شس
طشسو مهتÓ˘فا˘ح ن˘كر˘ب ة˘ب˘يور˘لا˘ب
راثأا يذلا رمأ’ا  ،عيرشسلا قيرطلا
رمأ’ا نا نوك نين˘طاو˘م˘لا ءا˘ي˘ت˘شسا
داح قانتخا ىلإا ةرم لك يف يدؤوي
ي˘ف ة˘شصا˘خ ،رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ي˘˘ف
تاعاشسب ةطبترملا ةيئاشسملا ةرتفلا
با˘ح˘شصأا بر˘غ˘ت˘˘شسا د˘˘قو ،ماود˘˘لا
ةينعملا حلاشصملا بايغ تابكرملا
ءارو نكرت3 ،اهددع قوفي انايحأا يتلا تÓفاحلا هذه ناو اميشس ،تاكولشسلا هذه لثم عدرل
.نينطاوملا حلاشصم لطعت يلاتلابو قيرطلا قلغ ىلا يدؤوي لكششب اهشضعب

روطت يف امئاد ايضسورو رئازجلا
لوادت ،رئازجلا لايح عئار يشسور فقوم يف
ويد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘قاو˘م˘لا داور
نأا ،ةوق لكب نلعأا رئازجلاب يشسورلا ريفشسلل
ةمظعل اهفقاوم يف رئازجلا عم فقت هدÓب
نيب تاقÓعلا نإا اشضيا لاق امك ،اهخيرات
نيح نمو ،روطت يف امئاد ايشسورو رئازجلا

ةيجراخلا يترازو نيب لشصاوت كانه رخآ’
ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ق˘ث˘لا ى˘ل˘ع لد˘ي اذ˘هو .ن˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
دجم تعنشص ةيرئازج تايشصخششب ريبكلا هباجعإا وه كلذ نم عورأ’او ،امهنيب ةلدابتملا
ةثداحلا كلت ةشصاخ ىشسني ’ يذلا يخيراتلا هرودب اركذم ،رداقلا دبع ريمأ’ا مهنيب نم ،رئازجلا
هدلق ،يلوطبلا لمعلا اذهل ةجيتنو ،ايروشسب نييحيشسملا ف’آا حاورأ’ هذاقنإا ضصخت يتلا
 .امهنيب لئاشسرلا لدابت رمتشسا اهدعبو ،ايشسور اماشسو ةرتفلا كلت يف يشسورلا رشصيقلا

طغضضلا تحت رئاود ءاضسؤورو رايمأا
يف ىواكششلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تثد˘ح˘ت

،ةيلخاد ةيبرغ ةي’و نم7102 ماع
نكشسلا عيزوت تايلمع اهيف تراثأا
تاطوغشض نع ،لدجلا نم ريثكلا
ضسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤور ا˘˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت
رئاودلا ءاشسؤورو ةيد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا
يلاو فرط نم ةي’ولا رئاود ضضعبب
اذهب رداشصم تلاقو ،قباشسلا ةي’ولا
ىتح ل˘خد˘ت ر˘ي˘خأ’ا نأا ضصو˘شصخ˘لا
ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ءا˘م˘شسأا را˘ي˘ت˘خا ي˘˘ف
،مئاوقلا نم مهتيحنت وأا مهجاردإاو
هل قحي ’و ةيئ’و ةنجل نم ةلكششم ،طقف نوعطلا ةرتفب قلعتت تايحÓشص يلاولل نأا مغر
نينطاوملا لبق نم نوعطلا يقلتو اهرششن دعب ’إا نيديفتشسملا ءامشسأا ةمئاق يف لخدتلا

تايلمع تناكو ،اهب لومعملا نيناوقلا بشسحب ،مايأا ةينامث ىدعتي ’ لجأا يف اهتشساردو
نيديفتشسمل ءامشسأا جاردإا لوح طغللا نم ريثكلا ثدحأا دق ةي’ولا هذه يف تانكشسلا عيزوت
ةرادإ’ا نم نيفظوم لبق نم حشضاف ؤوطاوتب ةيعامتج’ا تانكشسلا يف ةيقحأ’ا مهل تشسيل
. ةرئادلا رقم مامأا تاجاجتحا طشسو اهيقحتشسم نم ديدعلا نامرحو ،ةي’ولل ةيلحملا



watan@essalamonline.com
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ه˘˘فار˘˘ششإا لÓ˘˘خ ،دار˘˘˘ج لا˘˘˘ق
فا˘ي˘شضو˘ب د˘م˘ح˘˘م ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب
ةنشسلا حاتتفا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘شسم˘لا˘ب
‐0202 ةديدج˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

راششت˘شسم رو˘شضح˘ب1202
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر
،ةموكحلا نم ءاشضعأاو ،مهÓع
يرور˘˘˘˘شضلا ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ب» ه˘˘˘˘نأا
رو˘شصت ة˘غا˘ي˘شص ي˘ف عور˘˘ششلا

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ِحÓ˘˘شصإ’ ل˘˘˘ما˘˘˘كت˘˘˘م
ق˘فو ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

،اهِروشصت ي˘ف ة˘ل˘ما˘شش ة˘برا˘ق˘م
ا˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘شسم ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘كرا˘˘˘ششت
اهذيفنت تاي˘لآا ي˘ف ة˘ي˘ج˘يرد˘تو
ق˘ي˘قد ضصي˘˘خ˘˘ششت ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
ةيعون نيشسح˘ت˘ل ي˘عو˘شضو˘مو
نم بلاطلل ةمدقملا تامدخلا

اذ˘كو ما˘˘ع˘˘طإ’ا ،ءاو˘˘يإ’ا ثي˘˘ح
ةيشضايرلاو ةيفاقثلا تاطاششنلا

.«ةيحشصلا ةيطغتلاو
م˘غر˘لا˘ب ه˘نأا دار˘ج ح˘˘شضوأاو

يذ˘لا ي˘م˘˘كلا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
،يلاعلا ميلع˘ت˘لا عا˘ط˘ق ه˘فر˘ع
ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا ’إا
تزر˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

،Óبقتشسم اهت˘ي˘م˘هأا دادز˘ت˘شسو
ءاقتر’ا يف ةشصا˘خ ل˘ث˘م˘ت˘تو
نيوكت˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘ب
ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ةدو˘˘˘جو
ة˘˘˘˘نر˘˘˘˘شصعو ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘تو
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ة˘˘م˘˘كو˘˘ح˘˘لا
نيجرخت˘م˘لا ل˘ي˘غ˘ششت ز˘يز˘ع˘ت
ىلع ةعماجلا حاتفنا نامشضو
يلودلاو ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘م
ديطوت ىلع لمعلا لافغإا نود
ي˘˘˘ف تا˘˘˘ي˘˘˘قÓ˘˘˘خأ’او بادآ’ا
.يعماجلا طشسولا

نأا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘˘ب د˘˘كأاو
افده دعي تاردقلا ءانب زيزعت
ريوطت˘لا فاد˘هأا ن˘م ا˘ي˘شسي˘ئر
ر˘˘ئاز˘˘ج ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل حÓ˘˘˘شصإ’او
ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي كلذ˘˘ل ،ةد˘˘يد˘˘ج
امك‐ يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق
ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘˘ي نأا ‐فا˘˘˘˘شضأا
يعامتج’ا بلطلل ةباجتشس’ا
ىلإا ،رارمت˘شسا˘ب د˘ياز˘ت˘ي يذ˘لا

ةيعونلا تابلطتم ةيبلت بناج
ثحبلاو نيوكت˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

نأا دارج فششكو.«ةمكوحلاو
هلمع جمانرب يف ددح عاطقلا

ل˘˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘شض
تايلمعلا نم اددع ةموكحلا
نيشسحتل فدهت ةيولوأ’ا تاذ
ةلشصتملا ةيعماجلا تامدخلا
نيوكتلل ةيشسا˘شسأ’ا ما˘ه˘م˘لا˘ب
.«يملعلا ثحبلاو يلاعلا

لمعلا ةرورشض ىلإا اعد امك
ةيلاملا لئاشسولا ديششرت ىلع
ع˘م ة˘ل˘ي˘كي˘ه˘لاو ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لاو
ددع ديازت ِنابشسحلا يف ذخأ’ا
ىلإا ،Óيقتشسمو ايلاح بÓطلا

ةمكوحلا ةيلاعف نامشض بناج
وحن ايجيردت هجوتلا لجا نم
تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
يف اهتاردق ريوطتو ةيعماجلا

.راكتب’ا لاجم

ةلاعف ةادأا حبشصأا يملعلا ثحبلا
ةرادإاو بشسانملا رارقلا ذاخت’

ةمارشصب ةمزأ’ا
ةمزأ’ا نإا لوأ’ا ريزولا لاق

دÓبلا اهب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا
ةحئاج ءارج ملاعلا رارغ ىلع
ةرورشض ىلع تنابأا ،«انوروك»
ربا˘خ˘م˘لا ي˘ف ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا
ةرور˘شض ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا
ةيوق ةيملع ةبخن ىلع دامتع’ا

ةيملاعلا رباخملا عم نواعتلاو
ادكؤوم ، مل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل

ع˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘لا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
فرط نم عمتجملا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
نيثحابلاو ةيملعلا تاردقلا لك
وأا رئازجلا يف نيميقملا ءاوشس
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
نأا افيشضم ،ةنهارلا تاجايتح’اب
بلاطم يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق
امب ةمكوحلا تايلاعف نامشضب
ةيلÓقتشسا وحن هجوتلاب حمشسي
ريوط˘تو ة˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘شسشسؤو˘م
،را˘˘كت˘˘ب’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘تارد˘˘˘ق
ر˘يزو˘لا بلا˘ط ة˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو
ةيعماجلا تامد˘خ˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘ب
ميلعتلا بيلاشسأا عيونتو ةبلطلل

.«انوروك» ءابو لظ يف ةشصاخ
ل˘˘˘˘ك و˘˘˘˘عدأا» دار˘˘˘˘ج لا˘˘˘˘˘قو

نيميقملا نيثحابلاو ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا
لفكتلا ةرورشض ىلإا جراخلاب
تابلطتمو ةنهارلا تايجاحلاب
عÓقإا قيقحت لجا نم عمتجملا
نم ديفتشسي يقيقح يداشصتقا
،«عجان لكششب ةيملعلا ثوحبلا

ثحبلا نأا قايشسلا اذه يف ازربم
ذاخت’ ةلاعف ةادأا حبشصأا يملعلا
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو بشسا˘ن˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا

ا˘م˘ك ،ة˘˘مار˘˘شصب ة˘˘مزأ’ا ةرادإاو
ةيرئازجلا ةعماجلا نأا دارج زربأا
«تا˘يد˘ح˘ت» ةد˘ع مو˘ي˘لا ه˘جاو˘ت
ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ة˘فا˘ك ن˘م بل˘ط˘ت˘˘ت
ةيحÓشصإا ةيؤور» ةرولبل لمعلا

ثع˘ب˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ك «ة˘˘ل˘˘ما˘˘كت˘˘م
ِلاجم يف ةديد˘ج ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد»
«ليهأاتلا ةيلاع تاءافك نيوكت
ىلع ةرداق دغلا ةعماج» لعجو
ة˘يرا˘ج˘لا ت’و˘ح˘ت˘لا ةر˘يا˘˘شسم
نهملا تابل˘ط˘ت˘م˘ل ةد˘ع˘ت˘شسمو
تارا˘˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا
ملاع ةرياشسم» اذكو «ةديدجلا
.«رارمتشساب ريغتي

نأا دارج ركذ ةبشسانملا هذهبو
ذنم تفرع ةيعماجلا ةموظنملا

«اروطت» مويلا ىلإا لÓقتشس’ا
901 ي˘لاو˘ح زا˘ج˘˘نإا م˘˘ت ثي˘˘ح
عزوتت يلا˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘شسشسؤو˘م
ةشسشسؤوم55و ةي’و84 ىلع
،عاطقلا جراخ يلاعلا نيوكتلل
ةشصاخ نيو˘كت ة˘شسشسؤو˘م41و
ةيعماج ةماقإا144 بناج ىلإا

امك .ايع˘ما˘ج ا˘م˘ع˘ط˘م065و
005 ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا دد˘ع ع˘ف˘˘ترا

ى˘لإا لÓ˘ق˘˘ت˘˘شس’ا د˘˘ع˘˘ب بلا˘˘ط
فلأا نيشسمخو ةئامتشسو نويلم
دادع˘ت ا˘مأا0202 ة˘ن˘شس بلا˘˘ط
غلب دق˘ف ن˘ير˘طؤو˘م˘لا ةذ˘تا˘شسأ’ا

ة˘ن˘شس ا˘ث˘حا˘ب اذا˘ت˘شسأا772.16
0202.

ىطعأا ر˘يزو˘لا نا˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل
ةيعماجلا ةنشسلا قÓطنا ةراششإا

بط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ،1202‐0202
دمحم ةعماجل عباتلا يعماجلا
ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘شسم˘˘لا˘˘ب فا˘˘ي˘˘شضو˘˘ب
بلاط ف˘لأا53 وحن لب˘ق˘ت˘شست
ف’آا7 ن˘م د˘يزأا م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
بطقلا نا ا˘م˘ل˘ع ،د˘يد˘ج بلا˘ط
دعقم0002 ـب م˘˘˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ةيبرتلا دهعمل عبات يجوغاديب
قلطأا يذلا ،ةيشضايرلاو ةيندبلا

دبع لحارلا دهاجملا مشسا هيلع
ةقاطبلا بشسحو ،مهÓع ديجملا
ةيبرتلا دهعم عورششمل ةينقتلا
بق˘تر˘ي ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘˘لا
ةع˘با˘ت ىر˘خأا تآا˘ششن˘م مÓ˘ت˘شسا
حبشسم اهنيب نم دهعملا تاذل
تاشضاير˘ل˘ل بعÓ˘مو ي˘ب˘م˘لوأا
.ةيعامجلا

ىلع ع˘ي˘قو˘ت˘لا دار˘ج ر˘شضحو
دمحم ةعماج نيب راطإا ةيقافتا
لوح ةليشسملا ةي’ول فايشضوب
نيشسحت يف ةعماجلا ةمهاشسم
،يلح˘م˘لا ما˘ع˘لا نأا˘ششلا ر˘ي˘ي˘شست
ىلإا لوأ’ا ريزولا عمتشسا دقو
ق˘فاو˘ت˘لا ع˘جر˘م» لو˘ح ضضر˘˘ع
ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
بط˘ق˘لا و˘ه˘˘ب˘˘ب «ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةرا˘يز ن˘ع Ó˘شضف ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
يلماحل ي˘عا˘م˘ج ل˘م˘ع ءا˘شضف
لو˘ح ر˘خآاو ةر˘كت˘ب˘م˘لا را˘كفأ’ا

ةيجوغاديبلا تاطاششنلا ةنمقر
.ةمكوحلاو

ةئششانلا تاشسشسؤوملا ةقفارم وحن
ينطولا داشصتق’ا ريوطتل
ريزولا دكأا ،ىرخأا ةهج نم

ةقفارم ىلع ةلودلا ضصرح دارج

ل˘جأ’ ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
Óئاق ينطولا داشصتق’ا ريوطت
ي˘˘ه تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نإا»:
نأا افيشضم ،«رئازج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘ه رود ا˘˘ه˘˘ل
ضسي˘ئر ل˘ع˘ج ا˘م ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ةرازو ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘شسي
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘ل
ريزولا ح˘شضوأاو «تا˘شسشسؤو˘م˘لا
طا˘˘ششن ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘عÓ˘˘طا ىد˘˘˘ل

ةعماجل ةعباتلا لامعأ’ا ةنشضاح
ظ˘ح’ ه˘نأا˘ب فا˘ي˘شضو˘ب د˘م˘ح˘م
ة˘ي˘م˘هأ’ا لا˘م˘عأ’ا ة˘˘ن˘˘شضا˘˘ح˘˘ب
نم ةحرتقملا عيراششملل ةغلابلا
ىلع لدي ام وهو ةبلطلا لبق
يف ماهشسإ’ا ىلع ةعماجلا مزع
ةرور˘˘شض ازر˘˘ب˘˘م ا˘˘هر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت
ت’ا˘غ˘ششنا ل˘كل ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شس’ا

ثح˘ب˘˘لاو هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط
.يملعلا

ةموظنملا حÓشصإ’ لماكتم روشصت ةغايشص يف عورششلا ةرورشض ىلع ددششي دارج

رهجملا تحت ةيعماجلا تامدخلا فلم
راكتب’ا ىلع اهتاردق ريوطتل ةمكوحلا تايلاعف نامضضب ةبلاطم ةعماجلا

يملعلا ثحبلا ةيقرتل ةيملاع رباخم عم نواعتلاو ةيوق ةيملع ةبخن ىلع دامتع’ا

خ.صسواط

ماظن حÓشصإ’ لماكتم روشصت ةغايشص يف عورششلا ةرورشض ىلع صسمأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ددشش
.بلاطلل ةمدقملا تامدخلا ةيعون نيشسحت لجأا نم ،ةيكراششت ةبراقم قفو ةيعماجلا تامدخلا

تاي’ولل اشسيئر هباختناب
ةدحتملا

نوبت ضسيئرلا
هريظن ئنهي
ندياب وج يكيرمأ’ا
دبع ةيروهمجلا صسيئر أانه

هريظن صسمأا ،نوبت ديجملا
،ندياب وج بختنملا يكيرمأ’ا

تاباختن’ا يف هزوف ىلع
 .ةيكيرمأ’ا ةيشسائرلا

هل ةديرغت يف نوبت حشضوأاو
لشصاوتلا عقومب هباشسح ىلع

» :Óئاق  «رتيوت» يعامتج’ا
بختنملا صسيئرلا ندياب وج

،ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولل
تارابع رحأاب مكيلإا مدقتأا
مكباختنا ةبشسانمب يناهتلا
عمجم لبق نم كلذكو ،ايبعشش
فاشضأاو  .«نيبخانلا رابك
دكأاتم هنأا ،ةيروهمجلا صسيئر
هنأاشش نم ،ندياب باختنا نأا نم
ملاعلل اريبك Óمأا حنمي نأا

ةدحتملا تاي’وللو
 .ةيكيرمأ’ا

دبع ةيروهمجلا صسيئر ناكو
دحأ’ا رهظ دق ،نوبت ديجملا
ذنم ةرم لوأ’ كلذو يشضاملا
ءارج ،بايغلا نم نيرهشش وحن
يف ،انوروك صسوريفب هتباشصإا

هتماقإا رقم نم روشصم ليجشست
جÓعلا ىقلتي ثيح ايناملأا يف
 .كانه

يمولد ميرم

:يتامغز ،ةفيرشش ةنهم وه لب ءارثلل اردشصم صسيل ءاشضقلا نإا لاق

ةيلدعلا قباوضسلا ةداهضش نع يلختلا
1202 نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ةيقرولا
مشساقلب لد˘ع˘لا ر˘يزو ن˘ل˘عأا

فقو˘ت˘لا ن˘ع ضسمأا ،ي˘تا˘م˘غز
ق˘باو˘شسلا ةدا˘ه˘˘شش ح˘˘ن˘˘م ن˘˘ع
،ةي˘قرو˘لا ا˘ه˘ت˘ف˘شصب ة˘ي˘لد˘ع˘لا

ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ
ناك نم هنأا فاشضأاو ،1202
رد˘شصم ءا˘شضق˘لا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
  .ئطخم هناف ،ءارث

هل ةملك يف ،يتامغز لاق
ةشسردملا نيششدت ضشماه ىلع
ةزا˘ب˘ي˘ت ي˘ف ءا˘شضق˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘ل˘˘ل ه˘˘ب˘˘ي˘˘شصن˘˘تو
ةداهشش حنم متيشس هنأا ،ديدجلا
اهلاشسرإاو ،ةي˘لد˘ع˘لا ق˘باو˘شسلا
ةنرشصع راطإا ي˘ف ا˘ي˘نور˘ت˘كلإا
ناك نم هنأا ادكؤوم ،عاطقلا
رد˘شصم ءا˘شضق˘لا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
نأا حشضوأاو  ئطخم هناف ،ءارث
ة˘ل˘ي˘ب˘ن ة˘˘ن˘˘ه˘˘م و˘˘ه ءا˘˘شضق˘˘لا

.ةفيرششو
نأا ىلإا لدعلا ريزو راششأاو

ي˘شضا˘ق˘ل˘ل ي˘ط˘˘ع˘˘ي ءا˘˘شضق˘˘لا
ة˘قو˘مر˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ة˘نا˘˘كم
هطيحم ي˘ف ةود˘ق˘لا ح˘ب˘شصي˘ف
يشضا˘ق˘لا˘ف د˘ي˘ع˘ب˘لاو بير˘ق˘لا

.ةنام’ا ام كاردأا امو نمتؤوم
يطعت ةنامأ’ا هذه» فاشضأاو
ة˘˘نا˘˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘شص ا˘˘˘ن˘˘˘ل
،جوز˘لا ىد˘ل ة˘نا˘مأا ءا˘˘ن˘˘بأ’ا˘˘ف
ريدم ىدل ةنامأا نوجشسملاو
 .«ةيباقعلا ةشسشسؤوملا

هت˘م˘ل˘ك ي˘ف ر˘يزو˘لا دد˘ششو
ثيح نيشضاقتملا قوقح ىلع
ة˘ير˘حو ضسا˘ن˘لا قو˘ق˘ح» :لا˘˘ق
ةنا˘مأا ضسا˘ن˘لا ضضر˘عو ضسا˘ن˘لا
 .«يشضاقلا ىدل

بجاو˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘كذو
ةشصاخ ةاشضقلا ىدل  ظفحتلا

ةفاشضإ’اب ،ضسانلا رارشسأا ىلع
ةنه˘م ءا˘شضق˘لا نأا لو˘ق˘لا ى˘لإا
 .ةبعشصو ةقاشش

قر˘˘ط˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘ف
يتلا ةبوعشصلا ىلإا ،يتامغز
قلعتي اميف ،عاط˘ق˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ي
وذ يرششبلا رشصنع˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ضصوشصخب ةوجرملا ةي˘عو˘ن˘لا
ة˘جرد ى˘˘لإا را˘˘ششأاو ،ةا˘˘شضق˘˘لا
ا˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا

يف ةاشضقلا نيوكت ةموظنم
ى˘ل˘ع تر˘˘م ي˘˘ت˘˘لاو ،دÓ˘˘ب˘˘لا
،ةبقاعتمو ةددعتم تاحÓشصإا
طور˘˘˘شش ضسم˘˘˘ي ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘شضع˘˘˘˘ب
اذ˘كو ة˘شسرد˘م˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘˘ل’ا

.نيوكتلا ةدم
مغرو هنأا ،يتامغز فاشضأاو

يناعي ،تاحÓشصإ’ا هذه لك
دوجو نم ،رئازجلا يف عاطقلا
نيوكتلا جوتنم يف ضصئاقن
ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف
رمتشسي ،ةفي˘ظو˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا
يف ةددعتم تاو˘ن˘شسل ل˘ل˘خ˘لا
دق  هنأا  دكأاو ،ت’احلا ضضعب

تاءار˘جإا ذا˘خ˘ت’ تقو˘لا نا˘ح
لبق ع˘شضو˘لا كراد˘ت˘ل ة˘يرذ˘ج
.همقافت

يف لوأ’ا لوؤوشسملا راششأاو
ةمهملا نإا ىلإا ،ةلادعلا عاطق
ر˘˘˘مأ’ا نأاو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘شسي تشسي˘˘˘ل
ةمو˘ظ˘ن˘م ة˘ع˘جار˘م ي˘شضت˘ق˘ي
قلعت ءاوشس ،اهتمرب نيوكتلا
اهتدمو نيوكتلا جماربب رمأ’ا

يراد’ا ريطأاتلا ميعدت اذكو
ىلإا ةفاشضإ’اب ،يجوغاديبلاو
يز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت ما˘˘ظ˘˘ن دا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا

ن˘م تاءا˘ف˘كلا با˘ط˘ق˘˘ت˘˘شس’
  .نينوكملا

  يمولد ميرم

،ة˘مأ’ا ضسل˘ج˘م بت˘كم ا˘عد
ضصر ىلا يرئازجلا بعششلا

تقو يأا ن˘م ر˘ث˘كأا ه˘فو˘˘ف˘˘شص
رمت دÓبلا نأاو اميشس ،ىشضم
عيبطتلا ءار˘ج بع˘شص فر˘ظ˘ب
نا˘˘˘ي˘˘˘كلا ع˘˘˘م ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ءاقبلا ىلع هثحو ،ينويهشصلا

لك طاقشسإا ل˘جأا ن˘م ا˘ب˘هأا˘ت˘م
يتلا ضسئاشسدلاو ت’واحملا
لبق نم ر˘ئاز˘ج˘لا د˘شض كا˘ح˘ت
 .ةفورعم تاهجو فارطأا

ة˘˘˘˘مأ’ا ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م رد˘˘˘˘˘شصأا
ةملك نأاششب ،ا˘نا˘ي˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
د˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ا˘ها˘ق˘لأا ي˘ت˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
عقوملا ربع يشضاملا  دحأ’ا
يتلاو ،«رتيوتلا» هب ضصاخلا

بع˘ششلا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م نأا˘˘م˘˘ط
ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ل˘ك كلذ˘ب اد˘ن˘ف˘م .ة˘ي˘ح˘˘شصلا
ه˘˘ع˘˘شضو  لو˘˘ح تا˘˘˘عا˘˘˘ششإ’ا
تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
لÓ˘خ ن˘م ا˘شسنر˘ف  ا˘˘هر˘˘ششن˘˘ت
.ةيمÓعإ’ا اهقاوبأا

بت˘كم» :نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘˘جو
حلاشص ةشسائرب ةمأ’ا ضسلجم
ة˘˘م˘˘ل˘˘˘كلا ع˘˘˘با˘˘˘ت ،ل˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ق
ا˘ه˘ب ه˘جو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘م˘لا

د˘ب˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
31 دحأ’ا موي ،نوبت ديجملا
ىلإا ةرششابم ،0202 ربمشسيد
يتلاو ،انينطاومو ان˘تا˘ن˘طاو˘م
ى˘˘لوأ’ا ىر˘˘كذ˘˘لاو تن˘˘ماز˘˘˘ت

بع˘ششلا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’
هجمانرب ىكز يذلا يرئازجلا
21 تا˘ي˘˘شسا˘˘ئر ي˘˘ف د˘˘عاو˘˘لا
ع˘˘قو نا˘˘كف ،9102 رب˘م˘شسيد
ةنيكشسلا ثعب امشسلب ةملكلا

ي˘˘ف نا˘˘مأ’او نا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘˘ط’او
تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ق
ناي˘ب دد˘ششو.» نييرئاز˘ج˘لاو
ةرورشض ىلع ،ةمأ’ا ضسلجم
م˘˘عاد˘˘لاو م˘˘ئاد˘˘لا طار˘˘خ˘˘ن’ا
،ةيروهمجلا ضسي˘ئر ى˘ع˘شسم˘ل
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ءا˘ن˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م
ا˘ه˘ب˘ع˘ششب ة˘يو˘ق˘لا ،ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
،ل˘شسا˘ب˘لا ا˘ه˘ششي˘جو م˘ي˘ظ˘ع˘˘لا
ينطولا ريرحتلا ضشيج ليلشس
.ةرادجو قحب

ة˘˘˘مأ’ا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ا˘˘˘عدو
داد˘ع˘ت˘شسÓ˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘نا˘هر˘لاو تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسÓ˘ل
ة˘ن˘ب˘ل ل˘كششت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ضسيشسأا˘ت˘لا را˘شسم ي˘ف ةد˘يد˘ج
 . ةيوق رئازجل

  يمولد Ëرم

يبرغŸا عيبطتلا ءارج بعشص فرظب ر“ دÓبلا نأا دكأا
Êويهشصلا نايكلا عم

مهفوفضص ضصر ¤إا Úيرئاز÷ا وعدي ةمأ’ا ضسل‹
مهدضض كا– يتلا ضسئاضسدلا لك طاقضسإ’



ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘˘لا ا˘˘˘عد
ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ،ضسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘شص
نيو˘كت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج طا˘م˘نأا لا˘خدإا

د˘ع˘ب ن˘ع ن˘يو˘كت˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع
نوكت ىتح ،يبوانتلا نيوكتلاو
ةيمنتلا تاجايتحا ع˘م ة˘م˘ئÓ˘ت˘م
طيحملا عم ةقÓعلا طبشض عم
نم ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’او يدا˘شصت˘ق’ا

اميف قيشسنتلل ةيلآا ءاششنإا لÓخ
ل˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘تو ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا

.ةشسشسؤوملاو
ز˘يز˘ع˘˘ت نا˘˘ب نا˘˘يز ن˘˘ب د˘˘كأاو

يلاعلا ميلعتلا يجيرخ ةيليغششت
ةيلمعلا تاي˘لآ’ا ع˘شضو بل˘ط˘ت˘ي
تاحورطأا ريشضحتب حمشست يتلا
تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا ي˘˘ف هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
م˘ت ه˘نأا˘ب ار˘˘كذ˘˘م ،ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا

ةكرتششم ةنجل بيشصنت ارخؤوم
لمع˘لا با˘برأا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك ع˘م
يذ˘لا ى˘ع˘شسم˘لا اذ˘ه د˘ي˘شسج˘˘ت˘˘ل
نو˘نا˘ق ع˘شضو˘ب ا˘شضيأا ح˘م˘شسي˘شس
ى˘ل˘ع ز˘ئا˘ح˘ل˘ل د˘يد˘˘ج ي˘˘شسا˘˘شسأا
م˘˘˘عد ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م هارو˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا
هجامدإا لبشس ريشسيتو هتيليغششت
تا˘عا˘ط˘˘ق ل˘˘ك ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
هذه ىقبت نأا نم ’دب ،طاششنلا
عاطق ىل˘ع ةر˘شصت˘ق˘م ة˘لأا˘شسم˘لا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
.نآ’ا وه املثم هاوشس نود

’» رمأ’ا اذه ناب ريزولا لاقو
لخاد تاشسشسؤوم ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ق˘ي
ملاعلا لود ىلإا هادعتي لب ،نطولا
اهطيحم ىلع ةعماجلا حا˘ت˘ف˘نا˘ب
عم ت’اشصت’ا فيثكتب ،يلودلا
ة˘ما˘قإ’ ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ةمأاوتو ،لدابتو نواعت تاقÓع
ة˘كر˘ت˘ششم ج˘˘مار˘˘بو ع˘˘يرا˘˘ششمو
تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسÓ˘˘˘ل
ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف برا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
يفو ،ةي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

اذكو ،رييشستلاو ةرادإ’ا ت’اجم
يني˘ب˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ج˘مار˘ب ل˘ي˘ع˘ف˘ت
،ة˘كار˘ششلاو نوا˘ع˘ت˘لا ط˘ي˘ششن˘تو
يف نيوكتلا روط يف اميشس’
.هاروتكدلا

ي˘˘˘تدا˘˘˘ه˘˘˘شش ضصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘بو
يتلا عيمجلل ر˘ت˘شسا˘مو هارو˘ت˘كد
دكأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ا˘هر˘قأا

نإاف ،رتشساملل ةبشسنلاب هنأا ريزولا
يف لشصت  روطلا اذهب قاحتل’ا

ةئاملا يف08 نايحأ’ا نم ريثك
،ضسناشسيللا ىلع نيلشصاحلا نم
تارا˘˘شسم ح˘˘ت˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدا˘˘˘يز
دعب نع رتشسا˘م˘لا ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا
تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
يجير˘خ ن˘كم ا˘م˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
قاحتل’ا يف نيبغارلا ضسناشسيللا
اذه يف ليج˘شست˘لا˘ب ،ر˘ت˘شسا˘م˘لا˘ب
.روطلا

هارو˘ت˘˘كد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا
رتشسام˘لا ي˘ل˘ما˘ح ن˘م بل˘ط˘ت˘ي˘ف
تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
،ضضرغلا اذهل ةمظنملا قاحتل’ا

نيو˘كت˘لا بشصا˘ن˘م ءو˘شض ى˘ل˘ع
نم ةشسشسؤوم لك يف ةحوتفملا
.ةلهؤوملا ةيعماجلا تاشسشسؤوملا

لكاششملا ى˘لإا ه˘قر˘ط˘ت ىد˘لو
تا˘مد˘خ˘لا  ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ةوعد ىلإا ريزولا راششأا ةيعماجلا

ىلإا ارخؤوم ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
حÓ˘شصإا ي˘˘ف عور˘˘ششلا ةرور˘˘شض
تا˘مد˘خ˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل ق˘ي˘˘م˘˘ع
هعاطق نأاب» اد˘كؤو˘م .ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
فلملا اذه ةشسارد يف دمتعيشس
،ةيكراششت ة˘برا˘ق˘م ى˘ل˘ع ،ما˘ه˘لا

اذ˘ه˘ل م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ه˘˘نا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
مشضت ةن˘ج˘ل بي˘شصن˘ت» ضضر˘غ˘لا

فار˘˘طأ’ا ل˘˘ك ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ةيؤور ع˘شضو ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

.«ةيعماجلا تامدخلا حÓشصإ’
ريزولا دافأا قايشسلا اذه يفو

،ريكفت قيرف  ءاششنإا» متيشس ،هنأاب
ىلإا هلامعأا جئاتن عفرتشس يذلاو
يف ناب ادكؤوم ،ايلعلا تاطلشسلا

عاطقلا لم˘ع˘ي˘شس ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه
لجأا نم ريي˘شست˘لا ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع
ة˘مّد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘˘شسح˘˘ت
˘ما˘ي˘ق˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
تامدخلل ق˘م˘ع˘لا ي˘ف حÓ˘شصإا˘ب
.ةيعماجلا

مامأا عاطقلا نإا ،ريزولا لاقو
تق˘ل˘ط˘نا ة˘ق˘ي˘˘م˘˘ع تا˘˘حÓ˘˘شصإا
د˘ي˘ق ي˘ه ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ة˘˘نا˘˘شسر˘˘ت˘˘ب
ريوط˘ت˘ب ح˘م˘شست˘شسو ة˘ع˘جار˘م˘لا
ى˘ل˘ع ،تارا˘شسم˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا

يتلا ةيعماجلا تامدخلا اهشسأار
ريكفت ةنجل ا˘ه˘ل˘جأ’ ب˘ّشصن˘ت˘شس
ءار˘ب˘خ ا˘هدو˘ق˘˘ي ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘ب
ةقفاوم دعب اهجئا˘ت˘ن ق˘ب˘ط˘ت˘شسو
ةعجارم ةيناكمإا نعو ،«ةبلطلا
ةيميظنتلاو ةيعيرششتلا نيناوقلا
هنأا ريزولا دكأا عاطقلل ةطباشضلا
ن˘م دد˘ع داد˘عإا ا˘ي˘لا˘ح ير˘˘ج˘˘ي»
كلذو ،ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا ضصو˘˘شصن˘˘لا
تا˘نو˘كم ل˘˘ك ع˘˘م روا˘˘ششت˘˘لا˘˘ب
رمأ’ا قلعتيو ،«ةيعماجلا ةرشسأ’ا
نو˘نا˘ق˘لا˘ب» ‐ر˘يزو˘˘لا ف˘˘ي˘˘شضي‐
ةعماجلل ي˘جذو˘م˘ن˘لا ي˘شسا˘شسأ’ا

ليهأات˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا مو˘شسر˘م˘لاو
˘مو˘شسر˘م˘لا˘ب اذ˘كو ،ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ضسنا˘شسي˘ل˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

،هارو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لاو ر˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘م˘˘˘˘لاو
نوناقلل يديه˘م˘ت˘لا عور˘ششم˘لاو

،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا
،هميظنتو عاطقلا ريشسل طباشضلا

يف مّد˘ق ه˘ت˘ي˘م˘هأ’ ار˘ظ˘ن يذ˘لاو
ةرشسأ’ا ىلإا طرافلا ربمفون ةياهن
،هئار˘ثإاو ه˘ت˘ششقا˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ىلإا رمتشستشس يتلا ةيلمعلا يهو
،يلا˘ح˘لا ر˘ب˘م˘شسيد03 ة˘˘يا˘˘˘غ
قلعتملا يذي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لاو
ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ي˘ئاذ˘غ˘لا ن˘مأ’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو
.«يوقاطلا نمأ’او

غو˘ل˘ب» نا˘˘ب نا˘˘يز ن˘˘ب ىر˘˘يو
نل» ،ريوطتلاو حÓشصإ’ا فادهأا
ةر˘شسأ’ا فا˘ف˘ت˘لا˘˘ب ’إا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ت
ةاي˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘خأا لو˘ح ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ةفشسلف زيزعت ةيولوأاو ،ةيعماجلا

بادآ’او تا˘ي˘˘قÓ˘˘خأ’ا قا˘˘ث˘˘ي˘˘م
ةرو˘شص ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ،ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
ةيامحو عمتجم˘لا ي˘ف ة˘ع˘ما˘ج˘لا

لكل د˘ح ع˘شضوو ،ا˘ه˘تا˘ب˘شست˘كم
زوا˘ج˘˘ت˘˘لاو ف˘˘شسع˘˘ت˘˘لا لا˘˘كششأا

.«فنعلاو فرطتلاو
ددشصلا اذه يف مت هناب ركذو

تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأ’ا قا˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘م ءار˘˘˘ثإا»
بي˘شصن˘تو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا بادآ’او
هت˘ل˘ي˘كششت˘ب ي˘ن˘طو˘لا ضسل˘ج˘م˘لا
يذ˘˘لاو ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ششب˘˘˘لا
ه˘تا˘طا˘ششن لÓ˘خ ن˘م ف˘كع˘ي˘شس
ةايحلا ةقلخأا زيزعت يف ةرظتنملا
ميقلا ديطوت راطإا يف ةيعماجلا
.«ةيملعلا ضسيياقملاو ةيقÓخأ’ا
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طامنأا لاخدإاو نيوكتلا ةطيرخ ةعجارم ةرورشض ىلع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نايز نب يقابلا دبع حلأا
.ملاعلا اهفرعي يتلا ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاروطتلا عم ىششامتت ىتح ،ملعتلا قئارط نيشسحت عم ةديدج

صسادرموبب انكشس7231 عورششم زاجنإا لاغششأا يف ريبكلا رخأاتلا دعب

«ةكرضش قحÓت «لدع» ةلاكو
B R T T Eايئاضضق

لاغضشأاب ةفلكم ةينيضص ةكرضشل راذعإا هيجوت
ةنيطنضسق يف تاكبضشلاو قرطلاب طبرلا

 اهتجلاعم يف عارشسإ’او اهريهطتب بلاطي ةبشساحملا صسلجم

تاونضس ذنم ةمكارتملا يئابجلا ليضصحتلا يقاوب رانيد رايلم0004

ةينطولا ةلا˘كو˘لا تمد˘قأا
هريوطتو نكشسلا نيشسحتل
اهدقع خشسف ىلع ،«لدع»
T E LRAS «ةكرشش عم
«B R T،ةفّلكملا
7231 زا˘˘ج˘˘˘نإاو ة˘˘˘شسارد˘˘˘ب
ع˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصب ا˘˘ن˘˘كشسم
ي˘ف ة˘بور˘خ˘لا˘˘ب را˘˘ج˘˘يإ’ا˘˘ب
دعب كلذو ضسادرموب ةي’و
لاغششأا يف ر˘ي˘ب˘كلا ر˘خأا˘ت˘لا
. زاجن’ا

يف «لدع» ةلاكو تلاق
«مÓشسلا» تعلطا اهل نايب

ا˘ه˘˘نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع
خ˘˘˘˘شسف ى˘˘˘˘˘لإا تر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘شضا
م˘˘ي˘˘ل˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا
»  ة˘˘كر˘˘شش ع˘˘م ير˘˘شصح˘˘لا

«B R T T E LRAS
ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ةدحو7231 زاجنا لاغششأا
ةبورخ ةقطنم يف ةينكشس
ةدكؤو˘م ،ضسادر˘مو˘ب ة˘ي’و˘ب
ترذح ناو اهل قبشس اهنأا
ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘م ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا
نم عفرلا لجأا نم نيراذعا

ةششرولا يف لاغششأ’ا ةريتو
لّجشسملا رخأاتلا كاردتشساو
ة˘ب˘شسن زوا˘ج˘ت˘ت م˘ل ذإا ،ا˘ه˘˘ب
عم ،ةئام˘لا˘ب76 لا˘غ˘ششأ’ا
لا˘˘˘˘ج’ا ءا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘نا بر˘˘˘˘˘ق
ير˘ف˘ي˘˘ف ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
مل ةكرششلا نا ريغ .لبقملا
. تاميلعتلاب مزتلت

تاذ يف ةلاكولا تنلعاو
ظ˘ف˘ت˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا «نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا»
ى˘لإا ءو˘ج˘ّل˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،ة˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا
نع ضضيوعت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
،اهب تقحل يتلا رارشضأ’ا

بشسكلا تيو˘ف˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’
ف˘ي˘لا˘كت˘لا اذ˘كو ،ي˘لا˘˘م˘˘لا
نم ة˘يرور˘شضلا ة˘ي˘فا˘شضإ’ا
ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م زا˘ج˘˘نإا ل˘˘جأا
،عور˘ششم˘لا زا˘ج˘نا لا˘غ˘˘ششأا
م˘ي˘ي˘ق˘ت داد˘عإا را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف
˘˘ما˘˘ع˘˘لا با˘˘شسح˘˘˘لا لود˘˘˘ج
لا˘˘غ˘˘˘ششأÓ˘˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لاو
م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت اذ˘˘كو ،ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيونعملاو ةيلاملا رارشضأ’ا
ةشسشسؤوملا اهب تببشست يتلا
ةفشصب متيشس امك ،ةزجاعلا
حلا˘شصل ز˘ج˘ح˘لا ة˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت
داوم عيمج ى˘ل˘ع ،ة˘لا˘كو˘لا
دو˘جو˘م˘لا دا˘ت˘ع˘لاو ءا˘ن˘˘ب˘˘لا
عو˘شضو˘˘م ة˘˘ششرو˘˘لا ل˘˘خاد
ا˘ه˘نأا ة˘ف˘˘ي˘˘شضم ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا
يف اهق˘ح˘ب ا˘شضيأا ظ˘ف˘ت˘ح˘ت
دادرتشساب ،كونب˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘شسح ي˘˘ت˘˘لا˘˘ف˘˘ك
ة˘ي˘فاز˘ج˘لا تا˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘شست˘˘لاو
ةكرششلا لبق نم ةلّشصحملا
تاقفنلا ةدايز عم ةينعملا
ماربإا نع ةمجا˘ن˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ن˘م ،ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ق˘˘ف˘˘شصلا
لا˘م˘كت˘شساو ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ل˘˘جأا

نوكت ،يقبتم˘لا عور˘ششم˘لا
ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا ق˘˘˘تا˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةزجاعلا

ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘حو
تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا لا˘م˘عأ’او
ةظفاحملا لجأا نم ،ةلاكولا

ءز˘ج وأا لا˘غ˘ششأ’ا ن˘ي˘˘مأا˘˘تو
،ةز˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ن˘˘م
دا˘ت˘ع˘لاو ة˘نو˘م˘م˘لا داو˘˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘لّوأ’ا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
«نايبلا» في˘شضي ،ة˘ششرو˘ل˘ل
دقاعتملا قتاع ىلع دوعتشس
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ،كير˘˘˘ششلا
ة˘˘يرور˘˘شضلا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ةد˘ع وأا ة˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ل˘شست˘ل

ل˘جأا ن˘م ةد˘يد˘ج تا˘ق˘ف˘شص
.عورششملا زاجنا لامكتشسا

ته˘جو ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ضسما لوا » لد˘˘ع» ة˘˘لا˘˘˘كو
عّمجم ةكرششل ايناث اراذعإا
،«يو˘ه˘ن’» ءا˘ن˘ب˘لا لا˘غ˘ششأا
زاج˘نإاو ة˘شسارد˘ب ة˘ف˘ّل˘كم˘لا
قر˘ط˘˘لا˘˘ب ط˘˘بّر˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا

ـل تا˘كب˘ششلا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘بو
نكشس0006/6274
عم ،راجي’اب عيبلا ةغيشصب
يف ةبترلا عقومب ،تÓحم
ةي’وب دارم ضشوديد ةيدلب
ن˘˘م˘˘شضتو ،ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسق
ة˘كر˘شش ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م راذ˘˘عإ’ا
ةششرولا م˘ي˘عد˘ت˘ب ،زا˘ج˘نإ’ا
داتعلا ،ةيرششبلا ل˘ئا˘شسو˘لا˘ب
ة˘˘مزÓّ˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا داو˘˘˘مو
ل˘م˘˘ع˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘شستو
،لّجشسملا رخأاتلا كاردتشس’
ميلشست دي˘عاو˘م مار˘ت˘حا ع˘م
نا˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا ،عور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
ةلاكولا نيب كرتششم قافتاب
.زاجنإ’ا ةكرششو

ةكرشش ةلاكولا ترذعأاو
لبق ةينّاثلا ةّر˘م˘ل˘ل زا˘ج˘نإ’ا
ة˘ق˘ف˘شصلا خ˘شسف˘ل ه˘˘جو˘˘ّت˘˘لا

ل˘جأا ءا˘شضق˘نا د˘ع˘ب ،ا˘ه˘˘ع˘˘م
،اهل غلبملا لّوأ’ا راذعإ’ا
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب ا˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا نود
،اهل ةهّجوم˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘شست ل˘˘جأا ن˘˘˘م
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ه˘˘نإاو لا˘˘غ˘˘ششأ’ا
ةلاكولا تلهمأاو ،عورششملا
GECA- ) ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شش

ENIHC) ما˘˘يأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘
اذه رششن خيرات نم ءادتبا
بلاطم˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل راذ˘عإ’ا
أاجل˘ت نأا ل˘ب˘ق ،ه˘ب ة˘نود˘م˘لا
تاءار˘˘˘˘جإ’ا ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا ى˘˘˘˘لإا
طور˘ششل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ة˘ي˘˘عدر˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ضصو˘˘شصن˘˘م˘˘لا
.ةقفشصلا
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فورع˘م ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع دا˘فأا
نأاب ،ةب˘شسا˘ح˘م˘لا ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر
،اريرقت056 تزجنأا ه˘ح˘لا˘شصم
يتلاو ةئاملاب5.1 نع فششكو
يه ران˘يد را˘ي˘ل˘م0004 لث˘م˘ت
ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ل˘ي˘˘شصح˘˘ت˘˘لا ي˘˘قاو˘˘ب
يهو ،تاونشس ذ˘ن˘م ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا
ةي˘ئا˘شضق˘لا تا˘مار˘غ˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ة˘شصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ضضع˘˘بو
اريششم ،تاعزانملاو بئارشضلاب
ريهطتب  بلاط ضسلجملا نأا ىلإا

ي˘ف عار˘شسإ’او تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
يف ،فورعم نب دكأا.اهتجلاعم
هحلا˘شصم نأا ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت
ريراقت اهنيب ،اريرقت056 تزجنأا

،ي˘ئاز˘ج˘لا ف˘ي˘˘ي˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق
ضصخت تافلم كانه نأا احشضوم
ماد˘خ˘ت˘شساو ي˘لا˘م˘لا طا˘ب˘شضن’ا
بتر˘ت˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘˘لا

ىلع ةيلام تامارغ ضضرف اهنع
دعاوق اوقرخ نيذلا نيلوؤوشسملا
  .ةينازيملا مادختشسا

ضسل˘˘˘ج˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘ئر فا˘˘˘˘شضأاو
تلجشس هحلاشصم نأا ،ةبشساحملا

يبيرشضلا ليشصحتلا يف افعشض
ددع ذيفنت يف اظوحلم اؤوطابتو
ادكؤوم ،جماربلاو عيراششملا نم
يوتحي ايونشس اجمانرب هتئيهل نأا

ة˘ع˘˘جار˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
تاشسشسؤوملا ةينازيمل ةيبشساحملا

فر˘شص م˘ي˘ي˘ق˘˘ت ضصخ˘˘ت ىر˘˘خأاو
نمث ،رخآا قايشس يف  .ماعلا لاملا
تا˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘شصلا فور˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘ب
اهب عتم˘ت˘ي تا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ع˘شساو˘لا
تÓيد˘ع˘ت˘لا ل˘شضف˘ب ،ضسل˘ج˘م˘لا
هتحنم يتلا ةريخأ’ا ةيروتشسدلا
يف اهيلإا رقتفي ناك ةيلÓقتشسا
افعشض كانه نأا نيبو  .قباشسلا
ي˘ب˘ير˘شضلا ءا˘عو˘لا ط˘ب˘˘شض ي˘˘ف
ىلإا اتف’ ،بئارشضلا ليشصحتو
ع˘فر˘ل ه˘ج˘ت˘ت ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ةرازو نأا
ليشصحتلا حلا˘شصم رود ة˘ي˘لا˘ع˘ف
 .هئادأا نيشسحتو يبيرشضلا

  يمولد Ëرم

ةرظن ءاطعإا نم هنيكمتل
ءاطعإا اهيف امب ةيفارششتشسا

ةقيقد تامولعم

رود ليعفت ىلإا ةوعدلا
ءاضصحإÓل ينطولا ضسلجملا
ةيلاملا ةنجل ءاشضعأا ددشش
يبعششلا صسلجملاب ةينازيملاو
ليعفت ةرورشض ىلع ،ينطولا

ينطولا صسلجملا رود
ءاطعإا نم هنيكمتل ءاشصحإÓل
اهيف امب ةيفارششتشسا ةرظن
ةقيقد تامولعم ءاطعإا

ةيقيقح ةيئاشصحإا ماقرأاو
تاطاششن فلتخم لوح

.ةلودلا
لÓخ ،باونلا بلاط امك

ماعلا ريدملل عامتشسا ةشسلج
يبرعلا دمحم ،ةبشساحملل

ىدل صضوفملا ليكولاو ،مناغ
ةيزكرملا ةيبشساحملا ةلاكولا
،ةجمقوب دمحم ،ةنيزخلل

ةيوشست نوناق عورششم لوح
،8102 ةنشسل ةينازيملا

رييشست ةقيرط رييغتب
ءاشصحإÓل ينطولا ناويدلا

هب طونملا هرودب موقي ىتح
ةيعقاو ماقرأا ءاطعا وهو

.نييرئازجلا مهي ام لك لوح
يتلا تايئاشصحإ’ا نأا اوزربأاو
نيدايملا فلتخم يف ىطعت
داشصتق’او ةيلاملاب ةقلعتملا

تمت ’ ت’اجملا نم اهريغو
نيددششم ،عقاولل ةلشص ةيأاب

لك ليعفت ةرورشض ىلع
ةيئاشصحإ’ا تائيهلا
دÓبلا يف ةدوجوملا

لئاشسولاب اهديوزتو
.اهماهم زاجنإ’ ةيرورشضلا

خ.ةميشسن



ةرازو˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو
نأا ،ضسمأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا

ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘مو تاد˘˘˘حو
تذ˘ف˘ن ،ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

90 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
،يراجلا ر˘ب˘م˘شسيد51 ى˘˘˘لإا

نع ترفشسأا ةديدع تايلمع
21 موي ،هشسفن يباهرإا ميلشست
تاط˘ل˘شسل˘ل ،0202 ر˘ب˘م˘شسيد
تشسار˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا
.ةشسداشسلا ةيركشسعلا ةيحانلاب

ىم˘شسم˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ى˘ن˘كم˘لا ،«د˘م˘˘ح˘˘م ير˘˘ه˘˘م»
ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا يذ˘˘˘لا ،«ح˘˘˘ب˘˘˘يور»
ةنشس ةي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا˘ب
هتزوحب ناك يباهرإ’ا .1102
عو˘ن ن˘˘م ي˘˘لآا (10) ضسد˘شسم
(10) ضشاششرو فوكينششÓك
ناتو˘ششحو (TKP) عو˘ن ن˘˘م
فذا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘فاد (20)
(GPR-2) ي˘˘˘˘˘˘˘خورا˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا

رايع نواه تامامشص (30)و
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،م˘˘ل˘˘م06
ن˘ي˘ط˘ير˘˘ششو (20) ن˘ي˘نز˘خ˘˘م
ةقلط (2644)و ةريخذلل (20)
ةبكرمو تارايعلا فلتخم نم
ضضارغأاو عفدلا ةيعابر (10)
.ىرخأا

انوراب83 فيقوت
نم ةريبك ةيمك زجحو
دودحلا ىلع تاردخملا

برغملا عم
تفقوأا ،لشصتم قايشس يفو

ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
م˘عد ر˘شصا˘ن˘ع (40) يب˘ع˘ششلا
نم لكب ةيباهرإ’ا تاعامجلل

،طاو˘غأ’او ة˘ل�روو ة˘ل˘ششن˘خ
تر˘˘مدو تف˘˘ششك ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف
ينطولا ضشيجلل ىرخأا زرافم
ةيديلقت لبانق (30) يبعششلا
ضسادر˘مو˘ب ن˘م ل˘كب ع˘ن˘˘شصلا

.ضسابعلب يديشسو

ه˘نإا˘ف نا˘ي˘ب˘لا تاذ بشسحو
ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف
دوهجلل ةلشصاومو ةم˘ظ˘ن˘م˘لا
يدشصتلا ىلإا ةفداهلا ةثيثحلا
تاردخملاب راج˘ت’ا ةر˘ها˘ظ˘ل
زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا ،ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘ششم
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

(83) ،نمأ’ا حلاشصم فلتخم
لÓخ تزجحو تاردخم رجات

تا˘ي˘م˘ك ،ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
(22)و ريطانق (70) ـب ردقُت

ر˘ب˘ع ا˘ه˘لا˘خدإا م˘ت مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك
.برغملا عم دودحلا

ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تط˘˘˘ب˘˘˘˘شض د˘˘˘˘قو
ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘˘ل˘˘ل
امار˘غو˘ل˘ي˘ك (381) فود˘ن˘ت˘˘ب
نيح يف ،جلاعملا فيكلا نم
ن˘م ىر˘خأا ة˘ي˘م˘ك ط˘ب˘شض م˘˘ت
ردقت ة˘ما˘ع˘ن˘لا˘ب ةدا˘م˘لا ضسف˘ن
ىر˘خأاو ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك (451)ـب
(101)ـب رد˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ت راردأا˘˘˘˘˘˘˘ب

.مارغوليك
تفقوأا ،قايشسلا ضسفن يفو

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ر˘جا˘ت (83) دود˘ح˘لا ضسار˘˘حو
نيراطنق تزج˘حو تارد˘خ˘م
نم امار˘غو˘ل˘ي˘ك (48)و (20)
امارغوليكو جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

ن˘ي˘يا˘˘كو˘˘كلا ةدا˘˘م ن˘˘م (10)
يف اشسولهم اشصرق (9188)و
ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘ي˘عو ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نارهوو ناشسمل˘تو تن˘ششو˘م˘ت
ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘˘تو ة˘˘˘شسب˘˘˘تو را˘˘˘ششبو
ة˘˘يا˘˘ج˘˘بو ة˘˘ل�روو ة˘˘با˘˘ن˘˘عو
تشسارنمتو ضسابعلب يديشسو
.ضسانمأا نإاو

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تشسارنمت نم لكب يبعششلا

ي˘˘جا˘˘˘ب جر˘˘˘بو ماز� ن˘˘˘ي˘˘˘عو
(99) ،فودنتو يزيلإاو راتخم
(50) تز˘˘˘ج˘˘˘˘حو ا˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘شش
اد˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م (88)و تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
ة˘˘قر˘˘ط˘˘˘م (28)و ا˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك
فششكلل ةزهجأا (40)و طغشض
ضسي˘˘ك (666)و ندا˘ع˘م˘لا ن˘ع
بهذ˘˘˘لا ما˘˘˘خ ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ري˘ج˘ف˘ت تاد˘ع˘مو ةرا˘ج˘ح˘لاو
لمعتشست ىرخأا ضضارغأا اذكو
ري˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
امني˘ب ،بهذ˘لا ن˘ع عور˘ششم˘لا
ا˘˘شصخ˘˘شش (21) ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
د˘˘ي˘˘شص قدا˘˘ن˘˘ب (40) ز˘˘ج˘˘حو
غبتلا ةدام نم ةبلع (0535)و
فلتخم نم ةدحو (4196)و
لÓ˘˘خ اذ˘˘هو ،تا˘˘بور˘˘˘ششم˘˘˘لا

لكب تذفُن ةلشصفنم تايلمع

نيعو ناشسمل˘تو ناز˘ي˘ل˘غ ن˘م
ة˘˘˘ل�روو راردأاو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا

ة˘ل˘ششن˘خو ة˘يادر˘غو يداو˘˘لاو
.تنششومت نيعو

ت’وا˘ح˘م طا˘ب˘حإا ّم˘ت ا˘م˘ك
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘˘ت
رتل (59141) ـب ردقُت دوقولا
ة˘شسب˘تو تشسار˘ن˘م˘ت ن˘م ل˘كب
.فرا˘˘ط˘˘لاو ضسار˘˘˘هأا قو˘˘˘شسو
تف˘˘قوأا ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ارجاهم (64) دودحلا ضسارحو
تا˘ي˘شسن˘ج ن˘م ي˘عر˘شش ر˘˘ي˘˘غ
تنا˘ج ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.فراطلاو ناشسملتو

watan@essalamonline.com
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يخوراشص فذاقو ةريخذو فوكنيششÓك هتزوحب طبشض

تضسارنمتب ةيركضسعلا تاطلضسلل هضسفن ملضسي «دمحم يرهم» يباهرإ’ا

م.نتاف

جئاتن قيقحت نم ،عوبشسأ’ا اذه لÓخ ناديملا يف اهتذفن تايلمع ةدع لÓخ يبعششلا ينطولا صشيجلل زرافم تنكمت
.اهلاكششأا لكب ةمظنملا ةميرجلا ةبراحمو باهرإ’ا ةحفاكم يف ةرمتشسملا ةظقيلاو صشيجلا ةيفارتحا ىدم مجرتت ةيعون

ر˘ج˘ف ل˘حاو˘شسلا ضسر˘ح ن˘˘كم˘˘ت
ديشصلا براق ىلع روثعلا نم ضسمأا
ئطاو˘شش ضضر˘ع˘ب «ر˘م˘ع يو˘ن˘شش»
ةشسمخلا ةراحبلا هنتم ىلعو ةزابيت
ةديج ةحشص يف مهو ،نيدوقفملا
ام بشسح ،ةعشساو ثاحبأا ةيلمع رثا

يرحبلا دي˘شصلا ة˘ير˘يد˘م ن˘م م˘ل˘ع
.ةيديشصلا تاجتنملاو

ثا˘ح˘بأ’ا نأا رد˘شصم˘لا فا˘شضأاو
ضسر˘ح» ا˘هر˘ششا˘ب ي˘ت˘لا ة˘˘ع˘˘شساو˘˘لا
ةيرحبلا تاوقل˘ل ع˘با˘ت˘لا ل˘حاو˘شسلا

تل˘˘˘ل˘˘˘كت ضسمأا لوأا ءا˘˘˘شسم ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م
يف دي˘شصلا برا˘ق ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا˘ب

،» ضسمأا حابشص نم ةشسداشسلا دودح
ببشست اينقت ابطع نأا ىلإا اريششم
تامول˘ع˘م˘لا بشسح م˘ه˘ناد˘ق˘ف ي˘ف

ةيرحبلا تاوقلا تدنجو.ةيلوأ’ا
ةدجنلا براو˘قو ذا˘ق˘نإ’ا تا˘ماو˘ح
براق نادقف غÓب يقلت رثإا ةرششابم
لمأا ىلع ،«يونشش رمع» ديشصلا
ة˘شسم˘خ˘لا ةرا˘ح˘ب˘لا ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘لا
ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘˘لا
تا˘˘ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لاو تا˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘ششع˘˘˘لا

.نوراهوب ةن˘يد˘م ن˘م نورد˘ح˘ن˘يو
ن˘م «ىو˘ن˘شش ر˘م˘ع» برا˘ق نا˘˘كو
ضصشصختملا ىرغشص نهم فنشص
رهظ جرخ دق فيشس وبأا كمشس يف
ةرما˘غ˘م ي˘ف ي˘شضا˘م˘لا د˘حأ’ا مو˘ي
يتشسيمخ ءانيم نم كمشسلا ديشصل
م˘ه˘ب لا˘شصت’ا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
.مهنع ثحبلا يف عرششيو

ب.ناÁا

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘شصم تج˘˘لا˘˘ع
ةيشضق0003 نم ديزأا رئازجلا
ن˘˘م د˘˘يزأا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘لإا تشضفأا

لÓخ هيف هبتششم ضصخشش0053
م˘ت  ،مر˘شصن˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘شش
ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا مهميدقت
ضسمأا هب دافأا امبشسح ،ةشصتخملا
.ةينمأ’ا ةئيهلا تاذل نايب

ح˘لا˘شصم نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘شضوأاو
ةي’و نمأ’ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششلا
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تج˘لا˘ع ة˘ير˘شضح˘لا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

فيقوت ىلإا تشضفأا ةيشضق3103
مهميدقت عم هيف هبتششم7853
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
يف0761 مهنيب نم ةشصتخملا
كÓهتشساو ةزايحب قلعتت اياشضق
ضصار˘˘˘˘˘˘قأ’او تارد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
اشصخشش822 ،ة˘شسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا

ة˘ح˘ل˘شسأ’ا ل˘م˘ح ي˘˘ف ا˘˘طرو˘˘ت˘˘م
9861 اذكو ةروظحملا ءاشضيبلا
فل˘ت˘خ˘م ي˘ف ا˘طرو˘ت˘م ا˘شصخ˘شش
.اياشضقلا

اياشضقلا نيب نم نايبلا ركذو
ةقلعتم ة˘ي˘شضق592 ةجلاع˘م˘لا
186 ،تاكل˘ت˘م˘م˘لا˘ب ضسا˘شسم˘لا˘ب
ضسا˘شسم˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘شضق
حنجلل ةبشسنلاب امأا ،ضصاخششأ’اب
بادآ’او ةرشسأ’ا دشض تايانجلاو
،ةيشضق22 ةجلاعم مت دقف ةماعلا

ةقل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘شضق473 اذ˘˘˘˘˘كو
ءيششلا دشض حنجلاو تايانجلاب
59 ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘شضق
اياشضق50و ةيلاملاو ةيداشصتق’ا

. ةيتامولعملا مئارجلاب ةطبترم
ضصو˘شصخ˘ب رد˘˘شصم˘˘لا زر˘˘بأاو

ءاشضيبلا ةح˘ل˘شسأ’ا ل˘م˘ح ا˘يا˘شضق
ح˘لا˘شصم˘لا تاذ نأا ةرو˘ظ˘ح˘˘م˘˘لا

اهيف طروت ةيشضق712 تجلاع
مامأا مهميدقت مت اشصخشش822
مهنم عدوأا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

.تقؤوملا ضسبحلا01
را˘طإا ي˘فو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج  ن˘˘م

تم˘˘ت ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم
طروت ةي˘شضق1451 ةجلاع˘م
زج˘ح ع˘م ا˘شصخ˘شش0761 اه˘ي˘ف
بنقلا نم امارغ311و غلك782
684.81 ىلإا ةفاشضإ’اب يدنهلا
نم مارغ1ر6و ،اشسولهم اشصرق
ن˘م ا˘مار˘˘غ83و ن˘ي˘يا˘كو˘كلا
لولحم ةروراق651و نيوريهلا

. ضسولهم
يف ردشصم˘لا تاذ˘ل ادا˘ن˘ت˘شساو

د˘ق˘ف ة˘يرور˘م˘لا ة˘يا˘قو˘لا لا˘˘ج˘˘م
يمومعلا نمأ’ا حلاشصم تلجشس
365.71 ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ
ى˘ل˘ع م˘ت ن˘يأا ،ة˘يرور˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م
امك ،ةشصخر2455 بحشس اهرثإا
رور˘م ثدا˘ح52 ل˘ي˘ج˘شست م˘˘ت
اشصخشش62 هر˘ثإا ى˘ل˘˘ع بي˘˘شصأا
ت’اح30 ليجشست عم حورجب
هذ˘˘˘˘ه بل˘˘˘˘غأا  نأا ثي˘˘˘˘˘ح ،ةا˘˘˘˘˘فو
مارتحا مدع نع ةجتان ثداوحلا
،ىلوأ’ا ةجردلا˘ب رور˘م˘لا نو˘نا˘ق
ـب حلاشصملا تاذ تماق نيح يف
.ماظنلا ظفح ةيلمع534

ط.ةراشس

حنجلا ةمكحم ضسمأا تقطن
ة˘˘ي’و ي˘˘ف ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا˘˘˘ب
ةءاربلا مكح ،ةمشصاعلا رئازجلا
ةيلديشصلل قباشسلا ماعلا ريدملل
نمو بوبعج قراط ةيزكرملا

دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف ه˘˘˘ع˘˘˘م
 .ةيبطلا تامامكلا

ريدم نم لكب رمأ’ا قلعتيو
ةيبطلا تامزلتشسملا تايرتششم
بطو ةيئاي˘م˘ي˘كلا ف˘ششاو˘كلاو
ةيزكرملا ةيلدي˘شصلا˘ب نا˘ن˘شسأ’ا

ر˘يد˘م˘لاو ،ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس لا˘˘م˘˘ك
تامزلتشسملاب فلكملا يعرفلا
ةيزكرملا ةيلد˘ي˘شصلا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ر˘يد˘مو ،ي˘لا˘ت ف˘ي˘ط˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

د˘ير˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ح˘˘م˘˘لا
تاذ تط˘˘ل˘˘شس ا˘˘م˘˘ك .نا˘˘ب˘˘ي˘˘˘شش
اشسبح نيتنشس ةبوقع ةمكحملا
ي˘ف را˘ف˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا د˘شض اذ˘فا˘˘ن
ح˘ن˘ج˘ب ع˘بو˘ت يذ˘لاو ة˘ي˘شضق˘˘لا
ةءاشسإاو ةيمو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت
تهجوو.ةفيظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا
ديدبتب قلعتت م˘ه˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل
ةءا˘˘˘شسإاو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘˘ع لاو˘˘˘˘مأا
ةف˘لا˘خ˘م ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا
ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا تاءار˘جإ’ا

،ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا لا˘ج˘م
˘مار˘بإا ة˘ح˘ن˘ج ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب

.ماكحأÓل ةفلاخم ةقفشص
م.ةزمح

ةعشساو ثاحبأا ةيلمع رثإا

ةحضص يف ةضسمخلا ةراحبلا ىلع روثعلا
ةزابيت ئطاوضش ضضرعب ةديج

ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا مهميدقت مت

0053 نم ديزأا فقوي ةمضصاعلا نمأا
ربمفون رهضش لÓخ هيف هبتضشم ضصخضش

تامامكلا داريتشساب ةفورعملا ةيشضقلا يف

ةيزكرملا ةيلديضصلل قباضسلا ماعلا ريدملل ةءاربلا

ةياجبب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت نهتمي صصخشش طبشض

ةنتابب اجورم02 فيقوتو تاردخملا نم غلك2 نم ديزأا زجح

هيلإا ةهجوملا مهتلا طاقشسإا دعب

ةءارب مكح دييأات
ليضضف طضشانلا
ةلاموب
ةيئازجلا ةفرغلا تديأا

صسمأا ،رئازجلا ءاشضق صسلجمب
طششانلا ةءاربب يشضاقلا مكحلا

ةناهإا يتمهت نم ةلاموب ليشضف
صضرعو ةيماظن ةئيه
رارشضإ’ا اهنأاشش نم تاروششنم
رداشصلا ةينطولا ةحلشصملاب

ءاشضيبلا رادلا ةمكحم نع
.ةمشصاعلا رئازجلاب
ط.ةراشس
رادل حنجلا ةمكحم تناك
دق ةمشصاعلا رئازجلاب ءاشضيبلا
مرشصنملا ربوتكأا51 موي تنادأا
عفدب ةلاموب ليشضف طششانلا

نع ،جد00005 ـب ردقت ةمارغ
رهمجتلا ىلع صضيرحتلا ةمهت

نم هتئربت عم حلشسملا ريغ
ةيماظن ةئيه ةناهإا يتمهت
اهنأاشش نم تاروششنم صضرعو
ةينطولا ةحلشصملاب رارشضإ’ا

.تازوجحملا در عم
دق ةمكحملا تاذ تناكو
يشضاملا ربوتكأا8 يف تشسمتلا
ةمارغو اذفان انجشس نيتنشس
يف جد فلأا001 اهردق ةيلام

صسفنل ةلاموب طششانلا قح
.مهتلا
ةباينلا تشسمتلا ،ريكذتلل
رئازجلا ءاشضق صسلجمب ةماعلا

لÓخ يراجلا ربمشسيد8 موي
ةبوقع فانئتشس’ا ةشسلج
ذفان صسبح (20) نيماع
اهردق ةيلام ةمارغو
طششانلا قح يف جد000.001
يف لثمتت مهتب ةلاموب ليشضف
ةينطولا ةدحولاب صساشسملا

اهنأاشش نم تاروششنم صضرعو
.ةينطولا ةحلشصملاب صساشسملا

ط.ةراشس

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘˘شصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
02 طا˘ششن ل˘شش ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن
جيورت يف نوطششني اشصخشش
ةيلقعلا تارثؤوملا ،تاردخملا

.ةيلوحكلا تابورششملاو
ا˘ه˘تذ˘ف˘ن ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم
،رششع يناثلا يرشضحلا نمأ’او
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو تا˘ير˘ح˘˘ت بق˘˘ع
02 فيقوت نم تنكم ،ةقمعم
نوقوبشسم مهنيب نم اشصخشش
ءا˘ي˘حأا ة˘شسم˘خ ر˘ب˘˘ع ا˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب

فيكلا نم ةحيفشص22زجح
غلك500.2 نزو˘ب ج˘لا˘ع˘م˘˘لا

نم اشسول˘ه˘م ا˘شصر˘ق4093و
«003 و051» نيلاباقيرب عون
تابورششملا نم ةدحو699و
،عاون’ا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
ةششوطرخ72 ىلإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب

نيتبكرم زجح عم ،21 رايع

مهلÓغتشسا متي ةيران ةجاردو
Óشضف ،تاعونمملا جيورت يف
ـبردقي يلا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘ح ن˘ع
ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي جد058183
نوفوقوملا.جيورتلا تاد˘ئا˘ع
مهرامعأا حوارت˘ت ن˘يذ˘لا02ـلا
تزجنأا ،ة˘ن˘شس93و32 ن˘ي˘ب
اومدق ةيئازج تاف˘ل˘م م˘ه˘ق˘ح˘ب
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘˘ب
.ةشصتخملا ةيئاشضقلا

تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘˘مو
ة˘˘طر˘˘˘ششلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
يرشضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و ن˘مأ’ ضسما˘˘خ˘˘لا

فيقوت نم عوبشسأ’ا اذه لÓخ
ةنشس22رمعلا نم غلبي ضصخشش
تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘˘يور˘˘ت ن˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ي
ةعورششم ريغ ةقيرطب ةيلقعلا
ةيلمعلا ليشصافت ،ةياجب ةنيدمب

ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ما˘˘ي˘˘ق د˘˘ع˘˘ب تءا˘˘˘ج
دحأا نكشسم ضشيتفتب ةطرششلا
،ةنشس22 هرمع مهيف هبتششملا

ءادتع’ا ةيشضق يف طروتملا
،نينطاوملا دحأا ىلع ةقرشسلاو
ىلع هتفرغ لخاد طبشض ثيح
لخاد ماكحإاب ق˘ل˘غ˘م قود˘ن˘شص
غلبم ا˘ه˘ل˘خاد˘ب ة˘ي˘ب˘ششخ ة˘ناز˘خ
،ميتنشس نويلم71 ـب ردقي يلام
نم اطششم53 ىلإا ةفاشضإ’اب
ام ،ليرتوفير ضسولهملا ءاودلا
،اشسولهم ا˘شصر˘ق053 لدا˘ع˘ي
نأا˘ب تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا تن˘˘ي˘˘ب د˘˘قو
جيورت فرت˘ح˘ي ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
با˘ب˘ششلا ن˘ي˘ب تا˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
فلم زجنأا دقو ،ةياجب ةنيدمب

لجأ’ هيف هبتششملا دشض يئازج
ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح ةيشضق
ريغ ةقيرطب اهعيب ةداعإا دشصق
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ،ة˘عور˘ششم
،ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا

يروفلا لو˘ث˘م˘لا ة˘شسل˘ج د˘ع˘بو
. عاديإا رمأا هقح يف ردشص

 ميرك .ت  /أا.يئامهم
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519207ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج1ـل قفاوملا0202 ربمشسيد61ءاعبرأ’اتامهاصسم
 ربمفون رهضش لÓخ ينيطضسلف(314) لقتعا لÓتح’ا

يليئارشسإ’ا لÓتح’ا تاوق تلشصاو
ق˘˘˘ح˘˘˘ب لا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ًا˘ق˘فوو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا
اه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو د˘شصر˘لا
تاو˘ق تل˘ق˘ت˘عا د˘ق˘ف ،تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ن˘م ًة/ًي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف (314) لÓ˘ت˘˘ح’ا
لÓخ ةلتحملا ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ضضرأ’ا
،0202 ربمفون /يناثلا نيرششت رهشش
ن˘˘م (7)و ،Óً˘˘ف˘˘˘ط (94) م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
.ءاشسنلا

قوقحو ىرشسأ’ا تاشسشسؤوم ريششُتو
ىر˘˘شسأ’ا نوؤو˘˘شش ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه) نا˘˘˘شسنإ’ا

ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا يدا˘˘˘نو ،ن˘˘˘يرّر˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ر˘ي˘م˘شضلا ة˘شسشسؤو˘م ،ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
،نا˘شسنإ’ا قو˘ق˘حو ر˘ي˘شسأ’ا ة˘˘يا˘˘عر˘˘ل
˘‐ ةو˘ل˘ح يداو تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ز˘˘كر˘˘مو
تردشص قئاقح ةقرو نمشض ؛(ناولشس
تاطلشس نأا ىلإا ،تبشسلا مويلا اهنع
نم ًانطاوم (751) تلقتعا لÓتح’ا
هللا مار نم ًانطاوم (04)و ،ضسدقلا

،ليلخلا نم ًانطاوم (47)و ،ةريبلاو
تيب نمو ،نينج نم ًانطاوم (13)و
(03) تلقتعا اميف ،ًانطاوم (33) محل
مر˘كلو˘ط ن˘مو ،ضسل˘با˘ن ن˘م ًا˘ن˘طاو˘م
نم ًا˘ن˘طاو˘م (81)و ،ني˘ن˘طاو˘م (81)
،احيرأا نم نينطاوم ةثÓثو ،ةيليقلق
نطاومو ،ضسابوط نم نينطاوم (7)و
نطاوم ىلإا ةفا˘شضإ’ا˘ب ،تي˘ف˘ل˘شس ن˘م
  .ةزغ نم

نيلقتعملاو ىرشسأ’ا ددع غلب كلذبو
لÓتح’ا نوجشس يف نيين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ربمفون /يناث˘لا ن˘ير˘ششت ر˘ه˘شش لÓ˘خ
مهنم ،ة /ريشسأا (0044) ةبارق ،0202
نيلقتعملا ددع غلب اميف ،ةريشسأا (14)
،Óً˘˘˘ف˘˘˘˘ط (071) ة˘˘˘بار˘˘˘ق لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا

براقي ام˘ل ن˘ي˘يرادإ’ا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
لا˘ق˘ت˘ع’ا ر˘ماوأا دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘بو ،(083)
لاقتعا رمأا (201) ةرداشصلا يرادإ’ا
،ًاد˘يد˘ج ًار˘مأا (74) ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،يرادإا

.ديدمت (55)و
ن˘ع ردا˘شصلا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘شضت˘˘يو
تاشسا˘ي˘شس م˘هأ’ د˘شصر تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ىرشسأ’ا قحب اهذ˘ف˘ن ي˘ت˘لا لÓ˘ت˘ح’ا

رهشش لÓخ مهتÓئاعو ني˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
ا˘هزر˘بأا ـر˘ب˘م˘فو˘ن /ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ن˘˘ير˘˘ششت
ليوحتو ،يعامجلا باقعلا ةشسايشس
ل˘ي˘كن˘تو ع˘م˘ق ةادأ’ «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو
ي˘ب˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘هإ’او ،ىر˘˘شسأ’ا ق˘˘ح˘˘ب
ن˘عو ،(ءي˘ط˘ب˘لا ل˘ت˘ق˘لا) د˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ب˘شسن ى˘ل˘عأا ه˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ضسد˘˘ق˘˘لا
ليكنت تايلمعو ًا˘ير˘ه˘شش ت’ا˘ق˘ت˘عا

ةجهنمم ماقتناو
ةيرق ...ّيعامجلا باقعلا ةشسايشس

ًاجذومن ربوك
مادختشسا لÓتح’ا تاطلشس لشصاوت
ّق˘ح˘ب ّي˘عا˘م˘ج˘لا با˘ق˘ع˘لا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
لÓخ نم لّثمتت يتلا ،نيينيطشسلفلا
،ةرّمتشسملا ت’اقتع’او تاماحتق’ا

بيرخت تايلمعو تاءادتعا ذيفنتو
ل˘˘ب ،كلذ˘˘ب ف˘˘ت˘˘كت م˘˘لو .ةرّر˘˘˘كت˘˘˘م
ىرق ّقحب ةّيعامج تاكاهتنا تشسرام
نم كلذو ،ة˘ّي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف تا˘م˘ي˘خ˘مو
لاقتعاو ماحتقا تايلمع ذيفنت لÓخ
دارفأا ّقحب ة˘ّي˘مو˘ي ع˘يور˘تو بي˘هر˘تو
.ميخملا وأا/و ةيرقلا
نيرششت‐ يشضاملا رهششلا رادم ىلعف
ربوك ةيرق تّشضرعت ،‐0202 يناثلا
ةلمحل ،هللا مار ةنيدم برغ لامشش
،ةعشساو ةيليل تامهادمو ت’اقتعا

يف ،«رابيز» ةلئاع ضساشسأ’اب تلاط
ةلئاعلا نم ٍدرف ىلع طغشضلا راطإا
ًادراطم لاز ام يذلا‐ هشسفن ميلشستل

تاءاد˘ت˘عا ا˘ه˘ق˘فارو ،‐مو˘˘ي˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح
ًةفاشضإا ،ةلئاعلا دارفأ’ دّمعتم ليكنتو

،ةرّر˘كت˘م˘لا تو˘ي˘ب˘˘لا ة˘˘م˘˘هاد˘˘م ى˘˘لإا
،ة˘ل˘ئا˘ع˘لا دار˘˘فأا ن˘˘م دد˘˘ع لا˘˘ق˘˘ت˘˘عاو
نئاهرك ةلئاعلا ماد˘خ˘ت˘شسا ة˘شسا˘ي˘شسك
بولطملا ضصخششلا ميلشست نيح ىلإا
ن˘م ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا دد˘ع غ˘ل˘بو .ه˘شسف˘ن
تيزر˘ي˘ب ةد˘ل˘ب ن˘م6و ،62 ةير˘ق˘لا
لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق تق˘بأاو ،ةروا˘ج˘˘م˘˘لا

نم4و ،ربوك نم31 لاقتعا ىلع
نوعشضخي مهتيبلاغو ،تيزريب ةدلب
.قيقحتلل
ميطحتو ةيرقلل ةرّمتشسم تاماحتقا 

لزانملا تاكلتممل
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف را˘ب˘يز ة˘ل˘ئا˘ع ته˘˘جاو

ًارر˘˘كت˘˘م ًا˘˘فاد˘˘ه˘˘ت˘˘شسا ة˘˘˘ّي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا
تامهادملاو ،ةّيمو˘ي˘لا ت’ا˘ق˘ت˘ع’ا˘ب
ثيح ،ةرخأات˘م˘لا ر˘ج˘ف˘لا تا˘عا˘شس ي˘ف
˘ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تاو˘˘ق تما˘˘ق
ليبشس يف ةّيششحو ٍةقيرطب لزانملا
ريجفت ىلإا اهيف اودمع ،ةلئاعلا عيورت
،تاكلتمملا ميطحتو ،لزانملا باوبأا

لزانملا لخاد ضصاشصرلا اوقلطأاو امك
،نا˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لاو ،ن˘˘ئاز˘˘خ˘˘˘لا ها˘˘˘ج˘˘˘تا˘˘˘ب
دارفأا ةمجا˘ه˘م˘ل بÓ˘كلا ماد˘خ˘ت˘شساو
.مهتفاخإاو ،لزانملا

ق˘با˘شسلا ر˘ي˘شسأ’ا ة˘جوز ت˘˘ّشضر˘˘ع˘˘تو
مهئانبأاو هيخأا ءانبأاو هنباو دراطُملاو
مهيلع اودتعاو ،نئاهرك لاقتع’ا ىلإا
ًاقح’ مهنع جارفإ’ا ىرجو ،برشضلاب
يذلا ركبلا هنبا ادع ،مويلا ضسفن نم
قيقحت زكرم يف نآ’ا ىتح لازي ام
.«ةّيبوكشسملا»

ءانبأ’ رّمتشسملا لاقتع’ا نع ادع اذه
نطاوم لاق˘ت˘عا تلا˘ط ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘ق˘لا
لا˘ق˘ت˘عاو ،ه˘شسر˘ع ن˘م ن˘ي˘مو˘ي د˘˘ع˘˘ب
ثيح ،هشسرع نم نيموي لبق هقيقشش
ناكم ن˘ع م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب او˘ما˘ق
م˘ه˘ن˘ع جر˘ُفأاو ،ة˘ير˘ق˘لا ن˘˘م ٍضصخ˘˘شش

4 عم امهدلاو لاقتعا متو امك ،ًاقح’
نم بر˘ق˘لا˘ب ،ة˘ير˘ق˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م
فا˘ق˘يإا د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ئا˘ع˘˘ل˘˘ل دو˘˘ع˘˘ت ٍضضرأا
ّمت ذإا ،مهتيوه ةفرعمو مهل دونجلا
ل˘خاد ى˘لإا م˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قاو م˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا

م˘ه˘شسÓ˘جإاو «ضشي˘مÓ˘ح» ةر˘م˘ع˘ت˘شسم
د˘ي˘ي˘ق˘تو ،ةدرا˘˘ب˘˘لا ة˘˘ّي˘˘شضرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
،ةّيكيتشسÓ˘ب دو˘ي˘ق˘ب ما˘مأÓ˘ل م˘ه˘يدا˘يأا

مّت ،تاعاشس7 يلاوح مهنيعأا ةيمغتو
ٍلكششب مهعم قيقحتلا ةرتفلا هذه يف
م˘ّت ا˘هد˘ع˘ب ،ر˘خآا نا˘كم ي˘فو در˘ف˘˘ن˘˘م
.مهنع جارفإ’ا
لب ،رابيز ةلئاعب لÓتح’ا فتكي مل
تو˘ي˘ب ما˘ح˘ت˘قا تاءاد˘ت˘ع’ا تل˘م˘˘شش
ةشسشسؤوم تّقثو ذإا ،ىرخأ’ا تÓئاعلا
ةيرقلا نم ضصاخششأا ةّدع عم ريمشضلا
لزانملا نم ددع ضشيتفت ّمت هّنأا اوّدكأا
،ةغرافلا كلت ىتح ،ةقيرطلا ضسفنب
م˘˘تو دار˘˘فأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع او˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عاو
نأا لبق تاعاشس ةّدعل مهعم قيقحتلا
لازت ’و .مهنع لÓتح’ا تاوق جرفُت
يف طششانلا لقتعت لÓتح’ا تاوق
ةّزع˘لا ّد˘ن˘ه˘م نا˘شسنإ’ا قو˘ق˘ح لا˘ج˘م
ثيح ،ربوك ةيرقل اهت’اقتعا نمشض
ن˘م ًاءز˘ج تم˘ط˘حو ه˘˘لز˘˘ن˘˘م تم˘˘هاد
.لزنملا تاكلتمم
ضشي˘˘˘ع˘˘˘ت ر˘˘˘بو˘˘˘ك ة˘˘˘ير˘˘˘ق نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘˘ُي
تاماحتق’او ةرّمتشسملا ت’اقتع’ا
ًةفاشضإا ،7102 ماع ذنم ةّيمويلا هبشش
لخدم ىلع ًانايحأا زجاوحلا ةماقإا ىلإا
دونجلا نم ٍتائمب اهماحتقاو ،ةيرقلا

لاحلا كلذك ،ة˘ّي˘شسي˘لو˘ب˘لا بÓ˘كلاو
لعششم وبأا ريدو ةششيهدلا ميخم عم
ند˘˘˘م˘˘˘لاو ىر˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘˘غو
.ةّينيطشسلفلا تاميخملاو
ّيعامجلا باق˘ع˘لا ة˘شسا˘ي˘شس ر˘ب˘ت˘ع˘تو
ة˘˘ي˘˘ما˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا تا˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ىد˘˘˘حإا

ٍلكششب ًةكهتنم ،لÓتحÓل ةجهنمملا
ن˘˘˘م (43)و (33) داو˘م˘˘لا ّي˘˘شسا˘˘شسأا
.ةعبارلا فينج ةيقافتا

ةهجاوم يف «عوبلج» نجشس ىرشسأا
دجتشسُملا «انوروك» ءابو
،غلاب قلقب تاشسشسؤوملا تعبات

ن˘ي˘ب تا˘با˘شصإا ل˘ي˘˘ج˘˘شست رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا
«انوروك» ضسوريفب ىرشسأ’ا فوفشص
فو˘ف˘شص ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘شس’ ،د˘ج˘ت˘شس˘˘ُم˘˘لا
رهشش لÓخ «عو˘ب˘ل˘ج» ن˘ج˘شس ىر˘شسأا
تلجُشس ثيح ،ربمفون /يناثلا نيرششت
يف ًاديدح˘ت ،ة˘با˘شصإا001 ن˘م ر˘ث˘كأا
راششتن’ ةرؤوب لكشش يذلا (3) مشسق
(063) ريشصم تدده يتلاو ،ءابولا
،«عوبلج» نجشس يف نوعبقي ًاريشسأا

.نشسلا رابكو ،ىشضرملا مهنم
نأا ى˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كؤو˘˘˘تو
ىر˘شسأ’ا ر˘ي˘˘شصم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا
رارمتشسا ع˘م ،ف˘عا˘شضت˘تو د˘عا˘شصت˘ت
ة˘˘ياور˘˘˘لا نو˘˘˘ج˘˘˘شسلا ةرادإا را˘˘˘كت˘˘˘حا
نأاب حامشسلا نود ،ءابولا نع ةشصاخلا
ةد˘يا˘ح˘م ة˘ي˘ب˘ط ة˘ن˘ج˘ل كا˘ن˘˘ه نو˘˘كي
،ىر˘˘شسأ’ا تا˘˘ن˘˘ي˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘ششت
نأا ة˘شصا˘خ ،ة˘ي˘ح˘˘شصلا م˘˘ه˘˘عا˘˘شضوأاو
اولازي امو ءابولا لبق اوناع ىرشسأ’ا

ة˘ع˘با˘ت˘˘م ي˘˘ف د˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م لا˘˘م˘˘هإا ن˘˘م
فورظ نع ادع ،ةيحشصلا مهعاشضوأا
ةئيب تلكشش يتلا ةيشساقلا لاقتع’ا

ن˘˘ي˘˘ب ضضار˘˘مأ’ا را˘˘ششت˘˘ن’ ة˘˘˘ب˘˘˘شصخ
ءار˘شش ىر˘شسأ’ا رار˘ط˘شضاو ،ىر˘˘شسأ’ا
مهباشسح ىلع تامامكلاو تافظنملا
.ءابولا ةهجاومل ضصاخلا

ن˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف ،ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘ششت˘˘˘نا ع˘˘˘مو
ن˘˘م ىر˘˘˘شسأ’ا ى˘˘˘نا˘˘˘ع ،«عو˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ج»
تلّوح يتلا ،نوجشسلا ةرادإا تاشسايشس
ثيح ،ليكنتو عمق ةادأ’ اًيلعف ءابولا

ىرشسأ’ا نم تانيعلا ذخأا يف تلطام
ى˘ل˘ع ضضار˘عأ’ا رو˘˘ه˘˘ظ ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف
،(3) مشسق يف ىرشسأ’ا نم ةعومجم
ى˘لإا ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف تدأا ة˘ل˘طا˘˘م˘˘م˘˘لاو
ن˘˘م ىر˘˘شسأاو ،ل˘˘ما˘˘ك م˘˘شسق ة˘˘با˘˘شصإا
اهتلطامم ىلع ةوÓع ،ىرخأا ماشسقأا
،ةياعر˘لاو مزÓ˘لا ءاذ˘غ˘لا ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف
اهلقن يتلا تاداهششلا ىدحإا تناكو
ءاطعإاب نجشسلا ةرادإا مايق ،ىرشسأ’ا

،ة˘فر˘˘غ ل˘˘كل ةد˘˘حاو نو˘˘م˘˘ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘ح
ءاذ˘غ˘˘لا فا˘˘ن˘˘شصأا ضضع˘˘ب ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘تو
لقنلا تايلمع نع ادع ،مهل ةمزÓلا
ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م تفد˘˘ه˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ت˘˘لا
يتلاو ،ضسوريفلاب نيباشصملا ىرشسأ’ا
،ليكنت ةلحر ،مهل ةبشسنلاب تلكشش
لز˘ع ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن ىر˘ج ن˘م ة˘˘شصا˘˘خ
أاوشسأا نم ربتعي يذلا «ةلمرلا» نجشس
نجّشسلا ةرادإا تلّوح امك ،نوجشسلا
ة˘ب˘شسن ى˘ل˘˘عأا م˘˘شضي يذ˘˘لا (3) م˘˘شسق
ى˘˘م˘˘شسي ا˘˘˘م م˘˘˘شسق ى˘˘˘لإا ،تا˘˘˘با˘˘˘شصإا
ًاددع تلقن اميف ،«يحشصلا رجحلاب»
ىر˘˘خأا نو˘˘ج˘˘شس ى˘˘˘لإا ىر˘˘˘شسأ’ا ن˘˘˘م
ىرشسأ’ا لزعل ماشسقأا اهيف تشصشصخ
.نيباشصملا

نم ةلم˘ج ى˘لإا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ر˘ي˘ششتو
راششتنا ذنم اهتقثو يتلا تاظحÓملا
تاو˘˘ق رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
لاقتع’ا تÓّمح ذيفنت يف لÓتح’ا
ةفاك تلاط يتلاو ،نينطاوملا قحب
نشسلا رابك مه˘ن˘م ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ئ˘ف
ى˘ندأا نود ،ى˘حر˘˘ج˘˘لاو ى˘˘شضر˘˘م˘˘لاو
ادع ،ءابولا راششتنا ر˘طا˘خ˘م˘ل را˘ب˘ت˘عا

زكارم يف نيلقتعملل اهزاجتحا نع
ةيشساق فورظ يف قيقحتلاو فيقوتلا

رابتعا ىلع ،يعامج ٍ لكششب ةيرزمو
أاوشسأ’ا ربتعت يتلا زكارملا هذه نأا
يتلا ،«يحشصلا رجحلل» زكارم اهنأا
يتلا تاقوأ’ا يف ةحلاشص نكت مل

،نيلقتعم˘لا زا˘ج˘ت˘ح’ ءا˘بو˘لا تق˘ب˘شس
يف نو˘ج˘شسلا ةرادإا تر˘م˘ت˘شساو ا˘م˘ك
يف مهاشس يذلا رمأ’ا ،ىرشسأ’ا لقن
لاقتنا ةيلامتحا نم قلقلا ةدح ديازت

يف ىرشسأ’ا ةفاكل ضسوريفلا ىودع
ي˘ف كلذ˘ك ا˘هرار˘م˘ت˘شساو ،نو˘ج˘˘شسلا

يتلا ضشيتف˘ت˘لاو ما˘ح˘ت˘ق’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ىر˘شسأ’ا كا˘كت˘ح’ ًارد˘شصم ل˘كشش˘˘ُت
تلشصاوو .ىلعأا ةبشسنب ن˘ي˘نا˘ج˘شسلا˘ب
ا˘ه˘ششط˘بو ا˘ه˘ل˘ي˘كن˘ت ع˘˘م˘˘ق˘˘لا تاو˘˘ق
نجشس يف ىرج ام اميشس’ ،ىرشسأ’اب
تناك ماحتقا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م «ر˘فو˘ع»
.يراجلا ماعلا علطم ذنم فنعأ’ا

اهتهجو يتلا تابلاطملا لك مغرو
ة˘ي˘شضق د˘ي˘ع˘شص ى˘ل˘ع ،تا˘شسشسؤو˘م˘لا
نع يروفلا جارفإ’ا اهمهأاو ،ءابولا
،ن˘شسلا را˘ب˘˘كو ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا

در لÓتح’ا نأا ’إا ،ءاشسنلاو لافطأ’او
ديزملا لاقتعاب تابلاطملا هذه ىلع
.مهنم
نوجشس يف (يبطلا لتقلا) يبطلا لامهإ’ا

ةدمعتمو ةجهنمم ةشسايشس لÓتح’ا
،لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس ةرادإا ج˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت

دم˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا ة˘شسا˘ي˘شس
ةلمج نم ءزج يهو ،(ءيطبلا لتقلا)
اهربع فدهتشست يتلا تاشسايشسلا نم
لÓ˘خو ،م˘ه˘تا˘ي˘حو ىر˘شسأ’ا ر˘˘ي˘˘شصم
تلجُشس ،ةيشضاملا ةلي˘ل˘ق˘لا تاو˘ن˘شسلا

،ىر˘˘شسأ’ا ن˘˘م تادا˘˘ه˘˘ششلا تار˘˘ششع
دكؤوت ثيح ،كلذ ءاّرج نوناعي نيذلا

لام˘هإ’ا ة˘شسا˘ي˘شس نأا تادا˘ه˘ششلا هذ˘ه
وأا فششكلا ةظحل نم أادبت ’ ،يبطلا
مدع˘ب ل˘ب ،ط˘ق˘ف ضضر˘م˘لا ضصي˘خ˘ششت
،ضسا˘شسأ’ا˘ب ة˘ي˘ح˘شص ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م دو˘˘جو
لو˘شصو مد˘ع ي˘ف م˘ها˘شس˘ُت نأا ن˘كم˘ي
هذه ىلإا ىر˘شسأÓ˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘لا˘ح˘لا
.ةروطخلا نم ةجردلا

ذيفنت لÓتح’ا نوجشس ةرادإا دمعتتو
،ةجهنم˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس
:اهنم ًايبط ىرشسأ’ا لتقل ةدمعتملاو
،جÓ˘˘ع˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘طا˘˘م˘˘م˘˘لا

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ءار˘˘جإا ن˘˘ع عا˘˘ن˘˘ت˘˘م’او
ءا˘ب˘طأا دو˘جو ماد˘˘ع˘˘ناو ،ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا

ني˘ج˘لا˘ع˘مو ن˘ي˘فر˘ششمو ن˘ي˘شصت˘خ˘م
ةز˘ه˘جأاو ،نو˘ج˘شسلا ل˘خاد ن˘ي˘ي˘˘شسف˘˘ن

تاجا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ˘ل ةد˘عا˘شسم ة˘ي˘ب˘ط
ة˘ي˘عا˘ن˘˘شصلا فار˘˘طأ’ا˘˘ك ،ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

ماد˘ع˘نا كلذ˘ك ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تارا˘ظ˘ن˘لاو
ى˘شضر˘م˘ل˘ل لز˘˘ع˘˘ل ر˘˘با˘˘ن˘˘ع وأا فر˘˘غ
دمعتتو .ةيدعم ضضارمأاب نيباشصملا
ىرشسأ’ا لقن لÓتح’ا نوجشس ةرادإا
نم ً’دب «ةطشسوبلا» ةبرعب ىشضرملا
ةلحر لكششُت يتلا فاعشسإ’ا ةرايشس
ن˘˘ع اد˘˘ع ،ىر˘˘شسأÓ˘˘ل ىر˘˘˘خأا باذ˘˘˘ع
،ى˘˘˘حر˘˘˘ج˘˘˘˘لا ىر˘˘˘˘شسأ’ا زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا

فورظ يف ضصاشصرلا˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لاو
ة˘ي˘ح˘شصلا طور˘˘ششلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت
مقافت ىلإا يدؤوت يتلاو مهل ةمزÓلا
م˘ه˘ت˘با˘شصإاو ،ة˘ي˘ح˘˘شصلا م˘˘ه˘˘عا˘˘شضوأا
،ا˘ًق˘ح’ ة˘ن˘مز˘مو ةر˘ي˘˘ط˘˘خ ضضار˘˘مأا˘˘ب
ىر˘شسأ’ا زاز˘˘ت˘˘باو ة˘˘موا˘˘شسم م˘˘هأ’او
ليوحتو ،مهل جÓع˘لا م˘يد˘ق˘ت ل˘با˘ق˘م
،ليكنتو عمق ةادأا ىلإا جÓعلاب قحلا

اًمك مهل مدقملا ماعطلا ءوشس نع ادع
ف˘ع˘شض ي˘ف م˘ها˘˘شس يذ˘˘لاو ،ا˘˘ًعو˘˘نو
ضضار˘مأا˘ب م˘ه˘ل بب˘شست˘لاو م˘˘هدا˘˘شسجأا

.ةددعتم
نإا˘ف ،تا˘شسشسؤو˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ًا˘ق˘˘فوو
ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ر˘˘ي˘˘˘شسأا (007) ة˘˘بار˘˘ق
نوهجاوي ريشسأا (003) مهنم ،ضضارمأا
دجوي لقأ’ا ى˘ل˘عو ،ة˘ن˘مز˘م ا˘ًشضار˘مأا

ة˘با˘شصإ’ا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ىر˘شسأا ةر˘ششع
.ةتوافتم تاجردب ناطرشسلاب
دحأا «ةلمرلا ةدايع» نجشس لكششُيو

يبطلا لامهإ’ا ةميرج ىلع دهاوششلا
رقتفت يتلا ،(ءيطبلا لتقلا) دمعتملا

امك لب ،«ةدايعلا» تافشصاوم ىندأ’
يفو ،«خلشسملا˘ب» ىر˘شسأ’ا ا˘ه˘ي˘م˘شسي
نيذلا ىرشسأ’ا مظعم ماوعأا ةدع رخآا
هذ˘ه ل˘ع˘˘ف˘˘ب او˘˘ل˘˘ت˘˘قو ،اود˘˘ه˘˘ششت˘˘شُسا
«ة˘ل˘مر˘لا» ن˘ج˘شس ل˘كشش ،ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
عبق˘ي ثي˘ح ،م˘ه˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ط˘ح˘م˘لا
ةعبشس مهنيب ،ًاريشسأا (61) هيف مويلا
،م˘ئاد ل˘كششب ه˘ي˘ف نو˘ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي ىر˘˘شسأا

،ةكرحتم ٍضسارك ةطشساوب نولقنتيو
،هدقوم روشصنم) :ت’احلا هذه زربأا

،عر˘قأ’ا ضضها˘نو ،ضشيوا˘ششلا د˘˘لا˘˘خو
،(ح˘لا˘شص ح˘لا˘˘شصو ،دادر م˘˘شصت˘˘ع˘˘مو
نو˘مو˘ق˘ي ىر˘شسأا ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإا
.مهتعباتمو مهتدعاشسمب

رعو وبأا لامك ريشسأ’ا ديهششلا نع
ةريشسأ’ا ةكرحلا ءادهشش رخآا

˘˘‐ر˘˘عو و˘˘بأا لا˘˘م˘˘ك د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا ه˘˘جاو
05و تادبؤوم6 نجّشسلاب موكحملا

يتلا هلاقتعا تاونشس رادم ىلع ،اًماع
ى˘ت˘˘حو ،م3002 ما˘ع ذ˘˘ن˘˘م تد˘˘ت˘˘ما
ربمفون /يناثلا نيرششت يف هداهششتشسا

امب ةاناعملا نم ةليوط ةلحر ‐0202
تدأا ةيشساق لاقتعا فورظ نم اهيف
ةرجنحلا يف ناطرّشسلاب هتباشصإا ىلإا

هتلحر تأادب ذإا ،يشضاملا ماعلا لÓخ
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ضضر˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م ي˘˘ف
تحت جردنت يتلا تاشسايشسلا ةلمج
دم˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا ة˘شسا˘ي˘شس
يف ةلطامملا :اهنمو ،(ءيطبلا لتقلا)
تابلاطم ةدع دع˘ب˘ف ؛جÓ˘ع˘لا م˘يد˘ق˘ت
ةرور˘شضب تا˘شسشسؤو˘م˘لا ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت
ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ،ه˘˘ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا
عاعششإا تاشسلجل عشضخ ،هل ةيحشصلا
،يليئارشسإ’ا «مابمر» ىفششتشسم يف
تا˘شسل˘ج˘ل ه˘ل˘ق˘ن تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خو
ىلع تبثم وهو لقنُي ناك ،جÓعلا
.دونجلاب رشصاحمو ،ديقم ريرشس
نع ،لÓتح’ا نوجشس ةرادإا تنلعأاو
دجتشسُملا «انوروك» ضسوريفب هتباشصإا

كلذو ،يشضاملا زو˘م˘ت/و˘ي˘لو˘ي لÓ˘خ
يذلا «عوبلج» لقتعم نم هلقن دعب

ىد˘حإا ى˘لإا ا˘ه˘ن˘ي˘ح ه˘ي˘ف ع˘ب˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك
ءارجإ’ ةي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

دعب عشضخ ثيح ،هل ةيحارج ةيلمع
مت اهلÓخ ةيحارج ةيلمعل ةزيجو ةرتف
،ضسفنتلا ىلع هدعاشسي بوبنأا عرز
ةدايع» نج˘شس ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ا˘هد˘ع˘بو
ءاقبلا ىلإا ةشساملا هتجاح مغر «ةلمرلا
ةلمرلا يف هجاويل ،ىفششتشسملا يف
ىرشسأ’ا نم هريغك ءيطبلا توملا
مدعنت ثيح ،هيف نيعباقلا ىشضرملا
ة˘يا˘عر˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
ًاددجم نÓعإ’ا مت ا˘ه˘ي˘فو ،ة˘ي˘ح˘شصلا

،ةرجنحلا يف ديدج مروب هتباشصإا نع
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ًاد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘شش ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘تراو
64) ز˘ها˘ن ر˘م˘ع ن˘˘ع ،01/11/0202
زاجتحا لÓتح’ا لشصاوي ثيح ،(اًماع
ذنم622ـلا ديهششلا نوكيل ،هنامثج
.لÓتح’ا نوجشس يف م7691 ماع
اودهششتشُسا ىرشسأا ةعبرأا نأا ىلإا راششُي
رون) :مهو ،يراجلا ماعلا علطم ذنم
،يليبارغلا يدعشسو ،يثوغربلا نيدلا

(ر˘عو و˘بأا لا˘م˘كو ،بي˘ط˘خ˘لا دووادو
زا˘ج˘ت˘˘حا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘شصاو˘˘ي ثي˘˘ح
يدعشس) :مهو م˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ن˘ي˘ما˘ث˘ج
لامكو ،بيطخلا دووادو ،يليبارغلا
نورخآا ةشسمخ ىلإا ةفاشضإا (رعو وبأا
ةيشضاملا تاونشسلا لÓخ اودهششتشُسا
ةفاشضإ’اب ،ةلود ضسينأا ريشسأ’ا مهمدقأا
را˘˘˘شصنو ،تا˘˘˘شسيو˘˘˘ع ز˘˘˘يز˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘لإا

˘ما˘شسبو ،دورا˘ب ضسرا˘˘فو ،ة˘˘ط˘˘قا˘˘ق˘˘ط
.حياشسلا

:ىرشسأ’ا تاشسشسؤوم
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ةقطنملا هذهب يحايشسلا لابقتشسلا تاردق ميعدت يف مهاشسيشس
فودنتب موجن ةثÓث فنضص نم نيقدنفل بقترم مÓتضسا
نم نيقدنف مÓتشسا بقتري

ةي’وب موجن ةثÓث فنشص
يف مهاشسي˘شس ا˘م˘م فود˘ن˘ت
لابقت˘شس’ا تارد˘ق م˘ي˘عد˘ت
،ةقطنم˘لا هذ˘ه˘ب ي˘حا˘ي˘شسلا

يلوؤوشسم ىدل ملع امبشسح
يزكرمÓلا دحوملا كابششلا
.رامثتشس’ا ريوطتل
ناذا˘ه ل˘خد˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘يو
ناد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘م˘˘˘لا
ةي’ولا ةمشصاعب نازجنملا

لوشصحلا روف ةمدخلا زيح
نم ةقباطملا ةداهشش ىلع
ر˘ي˘م˘ع˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘ب˘˘ق
تلمكتشسا نأا دعب ،ءانبلاو
اميف ،زاجنإ’ا لاغششأا امهب
يف زيهجتلا تايلمع دجوت
ا˘م˘ك ،ةر˘ي˘˘خأ’ا ا˘˘ه˘˘ل˘˘حار˘˘م
دلاخ كابششلا ريدم حشضوأا
.ماعوب
نيقدنفلا نيذاه نأاشش نمو
ازز˘˘ع˘˘˘ي نأا ن˘˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
تآا˘˘˘˘˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘˘˘˘م تارد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ل˘ج˘شست ي˘ت˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ا
هذ˘ه˘˘ب «ا˘˘ح˘˘شضاو» ا˘˘شصق˘˘ن
ي˘ت˘لا ة˘يدود˘ح˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا
ع˘يرا˘ششم لو˘خد بق˘˘تر˘˘ت»
ز˘ي˘ح ة˘ما˘ه ة˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسا
رار˘غ ى˘ل˘ع ،«لÓ˘غ˘ت˘شس’ا
را˘˘غ م˘˘ج˘˘ن˘˘م لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا

ع˘˘˘يرا˘˘˘ششمو تÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج
،تاقورحملا نع بيقنتلا
ربع˘م˘لا طا˘ششن بنا˘ج ى˘لإا

˘˘-ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا يدود˘˘ح˘˘˘لا
د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م˘˘لا

د˘ي˘ع˘لو˘˘ب ن˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم
يتلا ةطششنأ’ا نم اهريغو
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ر˘˘فو˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘ع˘˘طإ’او ءاو˘˘˘يإ’ا
تاذ بشسح ،ةيمنتلا قفارت
.ردشصملا

عا˘ط˘ق ح˘لا˘شصم ي˘شصح˘تو
ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلاو ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
يلئاعلا لمعلاو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا
ءاهز ايلاح فودنت ةي’وب
تآاششنملا ربع اريرشس662
ديق دجوت ي˘ت˘لا ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا
فاشضت يت˘لاو لÓ˘غ˘ت˘شس’ا
ةر˘فو˘ت˘م ىر˘خأا ةر˘˘شسأا ى˘˘لإا

تو˘˘ي˘˘ب ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو با˘˘˘ب˘˘˘ششلا
.ىرخأ’ا قفارملا

(8) قدانف ةينامث دجوت امك
ةي’ولا هذه˘ب زا˘ج˘نإ’ا د˘ي˘ق
نأا اهنأاشش نم يتلا و اشضيأا
اريرشسÓ 443بقتشسم رفوت
.هحرشش ىرج املثم ،ايفاشضإا

ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘هار˘˘يو
نأا ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘˘شسلا
تارهاظتلا ةيقرت يف مهاشست
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا

رذ˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو
ق˘با˘شس تقو ي˘ف ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
ل˘كا˘ي˘ه ف˘˘ع˘˘شضل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
.هيلإا ريششأا ام قفو ،لابقتشس’ا

ع.‘اولا

 ةيمنتلا لاجم جراخ ىرقو ةبوكنم ءايحأا ةدع
تايدلبلا ديدع قرغت ةينافوط راطمأا

لجيجب ءايحأ’او
ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و د˘ه˘˘ششت

اشضفخ˘ن˘م ،عو˘ب˘شسأا ي˘لاو˘ح
هنع رجنا يذلاو اريبك ايوج
تغلب راطمأÓل ريزغ لطاهت
،ملم55 ى˘لإا ا˘ه˘تد˘شش ي˘˘ف
قر˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ثيح ،ةي’ولا˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لاو
ةيدلبب ةقراحملا ةقطنم نأا
ةلزعلا كششو ىلع رشصنعلا

يجراخلا ملا˘ع˘لا ة˘ي˘ق˘ب ن˘ع
ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ترإا نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب كلذو
رشسجلا نع هايملا بوشسنم
ةت˘قؤو˘م ة˘ف˘شصب د˘ي˘شش يذ˘لا
رايه˘نإا د˘ع˘ب7102 ة˘ن˘˘شس
نأا د˘ع˘ب ي˘˘ل˘˘شصأ’ا ر˘˘شسج˘˘لا

،را˘˘ط˘˘مأ’ا ها˘˘ي˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘فر˘˘˘ج
ت’واق˘م ا˘هد˘ع˘ب ل˘خد˘ت˘ت˘ل
نم ةي’ولاب لامعأا لاجرو
ط˘˘˘˘برو ه˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘شصإا ل˘˘˘˘جأا
،يجراخلا ملاعلاب ةقطنملا

ي˘لاو˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘قو د˘˘عو د˘˘قو
نا˘كشس را˘ف ر˘ي˘ششب ق˘با˘˘شسلا
ي˘ف ه˘حÓ˘شصإا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
دعب نكل ،ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا
نأا ن˘ي˘ب˘ت تا˘شسارد˘لا ءار˘˘جإا
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك هزا˘˘ج˘˘نإا ة˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كت
يفكت ’ ةي’ولا ةينازيمو
ليجشست مت ثيح ،هحÓشصإ’
ةرازو ةلشسار˘مو عور˘ششم˘لا
يف ديدج ’ نكل ،ةيلخادلا
يفو ،نآ’ا ىتح عوشضوملا
ديدع تفرع هباششم قايشس
ريهاط˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘ي˘حأ’ا
ةمشصاعو ةل˘م˘ي˘ج ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا
تاناشضيف ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا

نم ة˘فرا˘ج لو˘ي˘شس  ةر˘ي˘ب˘ك
داد˘˘˘شسنإا بب˘˘˘شسب ها˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اذ˘˘˘كو ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا يرا˘˘˘ج˘˘˘م
،يحشصلا فرشصلا تانولاب
ءا˘ي˘حأ’ا هذ˘ه لو˘ح ا˘م و˘˘هو
تاريحبلا نم ةعومجم ىلإا

دهششم يف ،ةيئاملا كربلاو
ط˘قا˘˘شست ل˘˘ك ع˘˘م رر˘˘كت˘˘ي
لءا˘شست˘ي ثي˘˘ح ،را˘˘ط˘˘مأÓ˘˘ل
ردابت ’ اذا˘م˘ل نو˘ن˘طاو˘م˘لا
ىلعو ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

فيظنت يف تايدلبلا اهشسأار
لك ةيادب ل˘ب˘ق تا˘عو˘لا˘ب˘لا
نم اهتي˘ق˘ن˘تو ءا˘ت˘شش ل˘شصف
فيشصلا لشصف را˘ب˘غ ا˘يا˘ق˘ب
ءار˘˘˘˘جإا˘˘˘˘ك ،تÓ˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘لاو
هذه ثودح عنمل يقابتشسإا
ىقبتو ،ةيعيبطلا ثراوكلا

ين˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ح˘لا˘شصم
اهد˘حو عرا˘شصت ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
كف ل˘جأا ن˘م ناد˘ي˘م˘لا ي˘˘ف
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا

ءÓجإاو ،هاي˘م˘لا ا˘ه˘تر˘شصا˘ح
تبر˘شست ي˘ت˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ةبشسنب اهلزانم ىلإا هايملا

ح˘˘لا˘˘شصم ة˘˘ق˘˘فر ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
حشضفتل ،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ىنب˘لا ة˘ششا˘ششه ىر˘خأا ةر˘م
’و ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ل˘˘ح ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
اهنم يناعي يتلا لكاششملا
مد˘عو ط˘ي˘شسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا
هكرتو ة˘ي˘م˘هأا يأا ه˘ئا˘ط˘عإا
.موتحملا هريشصم هجاوي

ميهارب.ع

 لمعلا نع نوفقوتيو نوجتحي يرشضحلا يمومعلا لقنلا باحشصأا

ةياجبب ةريم نامحرلا دبع ةعماجب ةضساردلا فانئتضسا
ايرولاكبلا ةداهشش يلماح مهنم ددجلا ةشصاخو ةبلطلل ةشساردلا فانئتشسا يف ةياجبب ةريم نامحرلا دبع ةعماج تعرشش

رابتعلا نيعب نيذخآا ،جاوفألا ىلع مهعيزوتو ةبلطلا تاقاطب دادعإاو ليجشستلا تايلمع تمت نأا دعب اذهو ،0202
اذه يف ةلودلا هترقأا يذلا يحشصلا لوكوتوربلا قفو ةيحشصلا ةمÓشسلا نمشضت يتلا تاءارجإلاو ريبادتلا لك

.اهريغو ةيعماجلا ةحنملا نم ةدافتشسÓل تافلم عاديإا يف ددجلا ةبلطلا لشصاوي يذلا تقولا يف اذهو ،رامشضملا

ةرفوتملا تامول˘ع˘م˘لا بشسح
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ةرادإا نإا˘ف
د˘ق ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ة˘ب˘ل˘ط˘لا با˘شسح ى˘ل˘ع تر˘ششن
ة˘عزو˘م˘لا ة˘شسارد˘˘لا تي˘˘قاو˘˘م
بشسح عو˘ب˘˘شسأ’ا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘فو ،ة˘ب˘ع˘ششلاو صصا˘شصت˘خإ’ا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
بظاو˘م ر˘خآ’ا و˘ه ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا

ى˘لإا  ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ر˘˘فو˘˘مو
ةريم نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ي˘ت˘ع˘ما˘ج
د˘قو ،وادو˘بأاو رو˘مزوأا ة˘˘قرا˘˘ت
تÓيهشستلا لك ة˘ب˘ل˘ط˘لا د˘جو
قاحتل’ا ىلع مهدعاشست يتلا
ميظنت قفو ة˘شسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘ب
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م ،م˘˘كح˘˘م
اذ˘ه ن˘˘ع نور˘˘ب˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م حا˘˘ي˘˘تر’ا
ليجشستلاو لابقتشس’ا طورشش
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ما˘˘م˘˘تإاو
ىقبي  ،ةعما˘ج˘لا˘ب م˘ه˘قا˘ح˘ت˘لا˘ب
ة˘ل˘شصاو˘˘م˘˘ل م˘˘هوذ˘˘ح˘˘ي ل˘˘مأ’ا

يعماجلا يشسارد˘لا م˘هراو˘ششم
نوملح˘يو ، ة˘ما˘ت ة˘ي˘ح˘يرأا ي˘ف
نا˘م˘شضل قو˘ف˘ت˘لاو حا˘ج˘˘ن˘˘لا˘˘ب
 . مهلبقتشسم
ف˘قو˘ت ،ر˘يا˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح با˘˘˘ح˘˘˘شصأا
نيلماعلا يرشضحلا يمو˘م˘ع˘لا

ن˘ع لا˘شسور˘˘لا رو˘˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
نم ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل كلذو ،ل˘م˘ع˘لا
حÓشصإاب ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ةقطنملا ىوتشسم ىلع قيرطلا
ةد˘حو˘لا بع˘ل˘م˘˘ل ة˘˘يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا
يف تحشضأا يتلا ، ةيبراغملا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ءار˘ت˘هاو يدر˘ت ة˘لا˘˘ح
را˘˘ششت˘˘ناو ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا عد˘˘˘شصت
ة˘ح˘لا˘شص د˘ع˘˘ت م˘˘لو.. ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا
هذه ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،لا˘م˘ع˘ت˘شسÓ˘ل
قانتخا ايموي دهششت ةقطنملا
دلو˘ي ا˘م˘م رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ي˘ف

نيقئاشسلا ىلع اريب˘ك ا˘ط˘غ˘شض
امك ،قيرطلا اذه يلمعتشسمو
د˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه را˘˘ج˘˘ت نأا
ارار˘˘˘˘كتو ارار˘˘˘˘˘م اود˘˘˘˘˘ششا˘˘˘˘˘ن
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ة˘كب˘شش د˘ي˘ب˘ع˘ت ي˘ف عار˘شسإÓ˘˘ل
نوك ،ةقطنملا هذه تاقرطلا
ةيلاحلا ةيعشضولا  رارمتشسا نأا
يفو ،مهطاششن ىلع ابلشس رثؤوت
ح˘˘لا˘˘شصم تد˘˘كأا نأا˘˘ششلا اذ˘˘˘ه
نا˘شسل ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
اذ˘ه عور˘ششم اذ˘ه نأا ا˘ه˘شسي˘ئر
تايولوأا نمشض جردم قيرطلا
لفكتلا مت دقو ةيدلبلا جمانرب
،ةينعملا حلاشصملا لبق نم هب
عورششلا متي نأا رظتنملا نمو
 .ادج ابيرق هديشسجت يف

نمّثت ةطرششلا حلاشصم
يف نينطاوملا ةكراششم

ملشسلاو نمألا سسيركت
 يعامتجلا

ر˘م˘ت˘شسم˘لا ل˘ف˘كت˘لا را˘طإا ي˘ف

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششنا˘˘˘ب
ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تل˘ب˘ق˘ت˘شسا

ر˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأ’
لÓ˘خ ءار˘شضخ˘لا ا˘˘ه˘˘طو˘˘ط˘˘خ
ام يشضقن˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘شش
يفتا˘ه لا˘شصتإا0662 هدد˘˘ع
ن˘مأÓ˘ل ر˘شضخأ’ا م˘قر˘لا ى˘ل˘˘ع
م˘˘˘˘˘˘˘˘قرو ،84-51 ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
401 م˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لاو ،71 ةد˘ج˘ن˘˘لا
تا˘ئ˘ف˘لاو ر˘شصق˘لا˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا
163 نم رثكأا نأا ثيح ،ةششهلا
د˘˘شصق نا˘˘ك ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه لا˘˘شصتإا
م˘ئار˘جو ثداو˘ح ن˘ع غÓ˘˘بإ’ا
نع غيلبت˘لا وأا ا˘ه˘عو˘قو ءا˘ن˘ثأا

ءادتعإ’او صساشسملا ت’واحم
تاكلتمملاو صصاخششأ’ا ىلع
تلجشس امك ،ةشصاخلاو ةماعلا

دشصق ي˘ف˘تا˘ه لا˘شصتإا6322
ن˘م ل˘خد˘ت˘لاو ةد˘ج˘ن˘˘لا بل˘˘ط
ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم
بل˘ط وأا صصا˘شصت˘خإ’ا عا˘ط˘˘ق
را˘شسف˘ت˘˘شسإ’ا وأا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
مت ام˘ك ،دا˘ششرإ’او ه˘ي˘جو˘ت˘لاو

يفتا˘ه لا˘شصتإا16 لي˘ج˘شست
ثداو˘ح عو˘قو ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘˘ل
،ة˘˘ث˘˘ج فا˘˘ششت˘˘كإا وأا رور˘˘م˘˘˘لا
نيلاشصتا  ليجشست ىلإا ةفاشضإا

فاطتخإا نع غيلبتلاب نيشصاخ
د˘كؤو˘تو ،ر˘˘شصق˘˘لا ءا˘˘ف˘˘ت˘˘خإا وأا

ىلعرهشست اهنأا نمأ’ا حلاشصم
، م˘ه˘ن˘مأاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘حار
ن˘˘˘م˘˘˘ّث˘˘˘ت ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا ي˘˘˘فو
نمأ’ا صسيركت يف مهتكراششم
.يعامتج’ا ملشسلاو

 Ëرك . ت

ينطولا زكرملا اهب موقيشس
 راثآلا ملع يف ثوحبلل

عقوملاب ةيرفح قÓطنا
ضسيتروب» ينامورلا

ةياهن لبق «ضسينغم
نارهوب ةنضسلا

ةيرفح ةرم لوأل قلطنتشس
سسيتروب» يرثألا عقوملاب
قرشش) ةويطب ةيدلبب «سسينغم
ةنشسلا ةياهن لبق (نارهو ةيلو
ىدل ديفتشسا امبشسح ،ةيراجلا
.ةفاقثلل ةيلحملا ةيريدملا

عقوملا اذهب تابيقنتلا يف عرششيشسو
اديشسجت كلذو ةنشسلا ةياهن لبق
ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو رارقل
ةيلول اهترايز لÓخ ةدود نب
امبشسح ،يشضاملا ويلوي يف نارهو
ةيريدم رييشستب ةفلكملا هتزربأا
ةيرفحلا هذهب موقيشسو.ةفاقثلا
ملع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا
،ةمشصاعلا رئازجلاب نئاكلا راثآلا

هتحنم ثحب سصيخرت دعب كلذو
ةذتاشسأا ةثÓثل ةفاقثلا ةرازو
نوناقلا قفو زكرملا نم نيثحاب
امك ،لاجملا اذه يف هب لومعملا
.يحلاشص ىرششب تفاشضأا

ءارجإا يف ةيرفحلا لاغششأا لثمتتو
ىوتشسم ىلع ةيرثأا تابيقنتو رابشسأا
سسيتروب» ينامورلا عقوملا

ةفلكملا هتحشضوأا امك ،«سسينغم
ةريششم ،ةفاقثلا ةيريدم رييشستب
جوتتشس ةيملعلا ةمهملا هذه نأا ىلإا

ىلإا جئاتنلا ميدقتب ةياهنلا يف
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازو
عقوملا دافتشسا دقف ريكذتللو
وه يذلا «سسينغم سسيتروب» يرثألا

فنشصملاو ةيرثأا اياقب نع ةرابع
ينطولا ثارتلا نمشض8691 ذنم
راتكه94ر23 ةحاشسم ىلع عبرتيو
ةيامح ططخم ةشسارد نم
.1102 يف حÓشصتشساو

م.ق

تÓشضفلا نم بعكم رتم009 جارختشسا عم ةعولاب561و بعششم85 فيظنت

تاناضضيفلا رطخ ةهجاومل ةيرضشبلاو ةيداملا هتايناكمإا رفنتضسي ةنتابب ريهطتلا ناويد
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ناو˘يد ر˘يد˘م ،ف˘ششك
نأا رمع يحرف نب ،ةنتاب ةي’وب
ط˘˘˘قا˘˘˘شست ع˘˘˘مو ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘˘ه
ل˘ك ر˘ف˘ن˘ت˘شسا ةر˘ي˘خأ’ا را˘ط˘مأ’ا
ة˘ير˘ششب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا
ربع تاناشضيفلا رطخ ةهجاومل

يف ةشصاخ ةي’ولا بارت لماك
. ءادوشسلا طاقنلا

هب انلشسار يذلا نايبلا ىلإا ادانتشساو
ة˘ل˘ي˘شصح لÓ˘خ ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ناو˘˘يد
ةر˘ي˘خأ’ا را˘ط˘مأ’ا ي˘ف ه˘˘تÓ˘˘خد˘˘ت
تانحاشش ريخ˘شست˘ل تشضفأا ي˘ت˘لاو
تا˘ن˘حا˘ششو ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘مورد˘˘ي˘˘ه
ىلإا ةفا˘شضإا ةرو˘شصق˘م˘لا ة˘جودز˘م
نيأا ،ريهطتلاب نيفلكملا ناوعأ’ا
ربع يلوط رتم5111 فيظنت مت
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع عراو˘˘شش
85 ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ة˘ب˘ع˘ششلا ة˘يد˘ل˘بو
ع˘م ة˘عو˘˘لا˘˘ب561و بع˘˘˘˘˘˘ششم
نم بع˘كم ر˘ت˘م009 جارخت˘شسا
. تÓشضفلا

هنأا ريهطتلا ناويد ريدم ،راششأا امك
هتاه يف هل ةربتعم اماقرأا لجشس
ةكبشش ري˘ه˘ط˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ن˘شسلا
حيرشست مت نيأا يحشصلا فرشصلا
ه˘تا˘ه ن˘م م˘ل˘˘ك231 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا
ةي’ولا بارت لماك ربع ةكبششلا

،ةعولاب6547 نم رثكأا فيظنتو
ماق دقف اهدحول ةنتاب ةنيدم يف امأا
ملك36 نم رثكأا فيظنتب ناويدلا

رثكأاو يحشصلا فرشصلا ةكبشش نم
. ةعولاب0001 نم
نمشض ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ناو˘يد ،ل˘م˘ع˘يو
لخد˘ت˘لا ي˘ف صصشصخ˘ت˘م˘لا ق˘ششلا

صصيشصختب راطمأ’ا طقاشست نيح
اذ˘كو ة˘يود˘ي ءاو˘شس ة˘شصا˘˘خ قر˘˘ف
لماك يف ةيكيناكيم ورديه قرف
ارطخ لكششت يتلا ءاوشسلا طاقنلا

اذهو ةنتاب ةي’وب نطاوملا ىلع
عوقو يدافتل تقولا حبر لجا نم
قرف رششن نع Óشضف ،تاناشضيفلا
تاعولاب˘لا ح˘ير˘شست˘ب مو˘ق˘ت ىر˘خأا

دشصق لامعتشسÓل ةحلاشص اهلعجل
. راطمأ’ا تايمك صصاشصتما

يت˘لا تا˘نا˘شضي˘ف˘لا ثداو˘ح د˘ع˘بو
يف تناك يتلاو ةي’ولا اهتدهشش
داد˘˘˘شسنا بب˘˘˘شسب ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
تايلمعب ناويدلا ماق ،تاعولابلا

ةي’ولاب نطاوملا صسيشسحتل ةريبك
ةعولاب˘لا ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘ت ي˘ت˘لا ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب

را˘ط˘مأ’ا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك صصا˘˘شصت˘˘م’
لزانملل اه˘لو˘خد يدا˘ف˘تو ةد˘ئاز˘لا

دنع ةر˘م ل˘ك ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ط˘˘قا˘˘شست
ءيششلا وهو ةريبك ةدملو راطمأ’ا
تكر˘ح˘ت ا˘مد˘ع˘ب ه˘ل˘كآا ى˘تأا يذ˘˘لا
تما˘قو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ل ةرر˘˘كت˘˘م تÓ˘˘م˘˘ح˘˘ب
قر˘ف ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب تا˘عو˘لا˘ب˘لا
ريخأ’ا يف ىقبيل ،ريهطتلا ناويد
صصوشصخلا اذه˘ب ن˘طاو˘م˘لا ي˘عو
.  لاكششإ’ا اذهل يئاهنلا لحلا وه
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519209ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج1ـل قفاوملا0202 ربمسسيد61ءاعبرألايلحم
4202‐0202 يحÓفلا مسسوملا مسسرب

ةعارزل نيحÓفلا تارضشع جامدنا عقوت
ةديلبلاب «ازلوكلا«يتيزلا مجلضسلا

تارششع جمدني نأا عقوتي
مشسرب ،ةديلبلا˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
‐0202 يحÓفلا مشسوملا

ريوط˘ت لا˘ج˘م ي˘ف4202
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا تا˘˘˘عارز˘˘˘لا
م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسلا ة˘˘˘˘˘عارز˘˘˘˘˘ب
لوأا يف «ازلو˘كلا«ي˘ت˘يز˘لا
اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت
،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب لو˘˘شصح˘˘˘م˘˘˘لا

ضضع˘ب˘ب تق˘ل˘ط˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو
رهشش لÓخ نطولا تاي’و
امب˘شسح ،طرا˘ف˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

حلاشصملا ةيريدم نم ملع
.ةي’ولاب ةيحÓفلا

ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘كذو
موي تايلاعف ضشماه ىلع
رو˘شضح˘ب م˘شستا ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ن˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘مو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ي˘ت˘يز˘لا م˘ج˘ل˘شسلا ة˘عراز˘ب
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا دا˘ح˘تا ضسي˘ئرو
ينهملا ضسلج˘م˘لا ضسي˘ئرو
،بوبحلا ةب˘ع˘ششل ي˘ئ’و˘لا
يذلا عورششملاب فيرعتلا
ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت
هذه ضصخي اميف هديشسجتل
ة˘˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا
ةي’و يف اهزاجنا بقترملا
ةيعوت لÓخ ن˘م ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ءا˘˘˘شصحإاو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘لا
عور˘˘ششم ي˘˘ف طار˘˘˘خ˘˘˘ن’ا
مجلشسلا لوشصح˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت
هيلع فرششي يذلا يتيزلا
تاعارزلل ينقتلا ده˘ع˘م˘لا
ة˘˘طرا˘˘خ ق˘˘فو ة˘˘ع˘˘شساو˘˘لا
ا˘ه˘ت˘ع˘شضو ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا

ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو

ن˘م فد˘ه˘ت˘شستو ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا
لق˘ي ’ ا˘م ة˘عارز ا˘ه˘لÓ˘خ
ىل˘ع را˘ت˘كه ف’آا3 ن˘ع
لÓخ ين˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

.0202/4202 م˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘˘م
مت ،ردشصملا تاذ بشسحو
عقوتملا جمانربلا ر˘ي˘ط˘شست
˘ما˘يأا ل˘كشش ى˘ل˘ع هزا˘˘ج˘˘نا
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
يتلا تارمث˘ت˘شسم˘لا ىد˘حإا
م˘˘ج˘˘ل˘˘شسلا ضسر˘˘غ م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
لمششيشس يذلاو اهب يتيزلا
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ،رذ˘˘˘ب˘˘˘لا
با˘˘˘˘˘˘ششعأ’او ضضار˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا
دا˘˘˘˘˘˘˘شصح˘˘˘˘˘˘˘لا ،ةرا˘˘˘˘˘˘˘شضلا

ر˘فو˘ت اذ˘كو ،ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لاو
داو˘مو ةد˘م˘شسأ’ا ،روذ˘˘ب˘˘لا
.ةيتابنلا ةحشصلا

نم يتيزلا مجلشسلا ربتعيو
رفوتت يتلا ليشصاحملا مهأا

يف ةيداشصتقا ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع
تو˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا جار˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

جاتن’ا ةيدودرم نيشسحتو
ن˘م ن˘ي˘م˘ث˘˘تو ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘تو
لÓخ نم روبلا تاحاشسملا
ةيوشضعلا داوملاب اهديوزت
روذجلا لÓخ نم ةمزÓلا
ءاشضقلاو مجلشسلل ةقيمعلا

،ةير˘ط˘ف˘لا ضضار˘مأ’ا ى˘ل˘ع
بشسح د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
تايلاعف يف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا
ةيفلع ةدام يقيبطتلا مويلا

ةيذغتل تانيتوربلاب ة˘ي˘ن˘غ
نأا امك يششاوملاو ماعنأ’ا
Óشضفم ءاذغ لثمت هراهزأا
.لحنلل

بوبق داعسس

ةيلولاب تاجاجتحلا نم ديدعلا ليجسست ىلإا ىدأا يذلا رمألا
 تليضسمضسيتب ليغضشتلا فلم ةيوضست يف ىضضوفو تازواجت
ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ف˘ل˘˘م د˘˘ه˘˘ششي
تازواج˘ت تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت˘ب
،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘شضو˘˘˘˘˘فو
ةيوشست ةيلمع ضصوشصخب
دوقع با˘ح˘شصأا ة˘ي˘ع˘شضو
ةكبششلاو ينهملا جامدإ’ا
كلذو ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جإ’ا
بشصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘جا˘˘مدإا˘˘ب

وه ام بشسح ةمئاد لمع
،انونا˘ق ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘شصن˘م
نم ديدعلا مزتلت مل ثيح
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا تارادإ’ا

تاشسشسؤوملاو
جامدإا ةيلمعب ةيداشصتقإ’ا

رمأ’ا ،ةينعملا ةئفلا هذه
ل˘ي˘ج˘˘شست ى˘˘لإا ىدأا يذ˘˘لا
تاجاجت˘ح’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ا˘˘هر˘˘خأا نا˘˘˘ك ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
دو˘˘ق˘˘ع لا˘˘م˘˘ع جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ةكبششلاو ينهملا جامدإ’ا
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ي˘˘˘شسف˘˘˘ن˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
لا˘ف˘طأÓ˘ل ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب˘˘لا
ن˘يأا ،د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ة˘ف˘قو نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا م˘˘ظ˘˘ن
ةرادإا ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا
ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ي˘ف ل˘شصا˘ح˘˘لا بعÓ˘˘ت˘˘لا
برغتشسأا ثيح ،فيظوتلا

نم م˘ه˘ئا˘شصقإا ن˘م ء’ؤو˘ه
بشسح م˘ي˘شسر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
633 يذيفنتلا موشسرملا

8 ي˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا91 ‐
يذلاو8102 ر˘ب˘˘م˘˘شسيد
جا˘˘˘˘˘˘˘مدإا ن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘شضت˘˘˘˘˘˘˘˘ي
يزاهج نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا
جا˘مدإ’ا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘˘شسم˘˘لا
جا˘˘˘˘مدإ’او ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
تايف˘ي˘ك اذ˘كو تادا˘ه˘ششلا
ع˘˘˘˘فر ن˘˘˘˘يأا ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘مدإا
بلاطت تاتف ’ نوجتحملا
ي˘ف م˘˘ه˘˘جا˘˘مدإا ةرور˘˘شضب
اذهب ةمئاد لمع بشصانم
هب نولمعي يذلا زكرملا

6102 ةنشس هحاتتفإا ذنم
مهنأاب نوجت˘ح˘م˘لا را˘ششأاو
ل˘˘ئاوأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م او˘˘˘نا˘˘˘ك
لافطأ’ا ةئفل نيلبقتشسملا
اذ˘ه˘ب ا˘ي˘ن˘هذ ن˘ي˘˘قا˘˘ع˘˘م˘˘لا
دوجوب نيدكؤوم ،ز˘كر˘م˘لا
مهئاشصقإا لجأا نم بعÓت
يف مه˘جا˘مدإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م
تكلشس يتلاو مهب˘شصا˘ن˘م
دمت˘ع˘م ر˘ي˘غ ر˘خأا كل˘شسم
ن˘م يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ء’ؤو˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘عد ه˘˘˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘˘˘خ
تا˘ه˘˘ج˘˘لا نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
لفكتلل لخدتلا ة˘ي˘شصو˘لا
لبق عورششملا مهبلاطمب
ةغل دي˘ع˘شصت˘ب اودد˘ه˘ي نأا
ءاقب ة˘لا˘ح ي˘ف جا˘ج˘ت˘حإ’ا
.اهلاح ىلع رومأ’ا

 ديمح.ز

:«مÓسسلا» ـل راوح يف «رايط ماسصع» ةركسسبب ينطولا داسصتقلا ةيقرتل يداسصتقلا ىدتنملا شسيئر

 ت’واقم ىلإا تيبلاب تاثكاملا ليوحت ىلإا ىعضسن»
«ينطولا داضصتق’ا ثعبو جاتنإ’ا يف نمهاضسي

ريدضصتلا لاجم محتقت دق ةريغضص عناضصم زرفيضس تيبلاب ةثكاملا ةأارملل ةيبهذلا ديلا عورضشم ^
«ةيلاطيإ’ا «اتضسابلا» ةلكاضش ىلع ةضصلاخ ةيرئازج ةمÓع ىلإا «ةتضشرلا» جوتنم لوحنضس ^

ةمزأا ششيعت رئازجلا نأا ،«رايط ماسصع«ةركسسب ةيلو عرف ينطولا داسصتقلا ةيقرتل يداسصتقلا ىدتنملا شسيئر ىري
نم ةدحاو ةأارملاو ،عمتجملا فايطأا لك كارسشإا يسضتقت ،هذه ةلسضعملل لولح داجيإا يلاتلابو ،ةريبك ةيداسصتقا

ةثكاملا ةأارملل ةيبهذلا ديلا عورسشم» دعيو ،ينطولا داسصتقلا ثعب يف رخآاب وأا لكسشب مهاسست نأا نكمي يتلا زئاكرلا
.فدهلا اذه قيقحتل اهيلع لوعي يتلا عيراسشملا نم ادحاو» تيبلاب

«مÓشسلا» رثكأا ليشصافت ةفرعمل
عورششم˘لا بحا˘شص ن˘م تبر˘ت˘قا

:يلاتلا راوحلا هعم ترجأاو
قر˘ط˘ت˘ن نأا ل˘˘ب˘˘قو ة˘˘ياد˘˘ب ^
ة˘ي˘ب˘هذ˘لا د˘ي˘لا عور˘سشم» ىلإا
،«تي˘ب˘لا˘ب ة˘ث˘كا˘م˘˘لا ةأار˘˘م˘˘ل˘˘ل
ئرا˘˘˘ق˘˘˘لا فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ُن نأا د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ن
و˘˘˘ه ن˘˘˘م˘˘˘ف ،را˘˘˘ي˘˘˘ط ما˘˘˘˘سصع˘˘˘˘ب

د˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘˘˘˘سشم بحا˘˘˘˘˘˘˘˘سص
؟ةيبهذلا

وهو يرئازج باشش رايط ماشصع
يدا˘شصت˘ق’ا ىد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
عرف ينطولا داشصتق’ا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
ي˘˘˘ف و˘˘˘شضعو ةر˘˘˘˘كشسب ة˘˘˘˘ي’و
. بابششلا نيلواقملل ةيلارديفلا

ةر˘˘ك˘˘ف م˘˘ك˘˘تءا˘˘ج ف˘˘˘ي˘˘˘ك ^
؟عورسشملا اذه ءاسشنإا

ةيلارديفلا يف اوشضع يرابتعاب
بابششلا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ء’ؤو˘ه˘ب ي˘كا˘كت˘حا لÓ˘خ ن˘˘مو
ةر˘كف ي˘ن˘تءا˘ج م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنا˘بو
يذ˘˘لا ،عور˘˘ششم˘˘لا اذ˘˘˘ه ءا˘˘˘ششنإا
تيبلاب ةثكاملا ةأارملا فدهتشسي
مظن˘ن ف˘ي˘كو ،ا˘هرود ل˘ي˘ع˘ف˘تو
جرخي يذلا يديلقتلا جوتنملا

انتقبشس ةركف يهو ،تيبلا نم
ة˘ي˘بوروأ’ا لود˘لا ضضع˘ب ا˘ه˘ي˘˘لإا

د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا رار˘غ ى˘ل˘ع
ع˘ن˘شص ي˘ف م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف  ةد˘˘ئار
ةجتن˘م˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘شس ن˘ئا˘ج˘ع˘لا
ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘نو ،تو˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
تاعانشصلا ن˘م كل˘م˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا
يفكي ام ثارتلا نمو ةيديلقتلا
ة˘ت˘ششر˘لا ع˘ن˘˘شصك ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل
زرطلاو ةطا˘ي˘خ˘لاو ضسكشسكلاو
ءي˘شش ل˘˘ك ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
وه اذهو ميظنت ىلإا طقف ةجاحب
. ايلاح انفده
ديلا عورسشمل نكمي فيك ^
ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا

ثع˘ب ي˘ف م˘ها˘سسي نأا تي˘ب˘لا˘ب
يذ˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا

ل˘˘˘˘ك ىل˘˘˘˘ع ادو˘˘˘˘كر ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي
                                                                     ؟تايوتسسملا
جاتحت ةلحرم يف Óعف رئازجلا
ديلا عورششم ،عيمجلا ىلإا اهيف
تيبلاب ةثكاملا ةأارمل˘ل ة˘ي˘ب˘هذ˘لا
لو˘˘ح ة˘˘شسارد و˘˘ه ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

ي˘ف ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘لا ة˘م˘ها˘˘شسم
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف تي˘˘ب˘˘لا
لعجن فيك ينعي ،ةيداشصتق’ا

يف ةجمدمو ةلعاف ةأارملا نم
ةينطولا ةيداشصتق’ا ةموظنملا
ةي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف م˘ها˘شست˘ل
ة˘˘مزأ’ا ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
.ةنهارلا ةيداشصتق’ا

ز˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘˘ي اذا˘˘˘˘˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘˘˘˘˘ع  ^
؟عورسشملا
ءا˘ششنإا ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ي عور˘ششم˘˘لا
ة˘ي’و ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ئ’و ة˘قا˘˘ط˘˘ب
رييشستو ريطأاتو ميظن˘ت ه˘ت˘م˘ه˘م
،تيبلاب ةثكاملا ةنماكلا ةقاطلا

ى˘ل˘ع ة˘شسارد˘لا هذ˘ه د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘تو
ل˘ك ي˘ف يرا˘ج˘ت ءا˘شضف ر˘ي˘فو˘ت
ضضرعم نع ةرابع وهو ،ةي’و
ةرازو فار˘˘˘˘ششإا تح˘˘˘˘ت نو˘˘˘˘˘كي
ةر˘شسأ’او ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا

ماهم ن˘ي˘ب ن˘م ،ةأار˘م˘لا ا˘يا˘شضقو
نيومتلا،ريي˘شست˘لا :ءا˘شضف˘لا اذ˘ه
.قيوشستلاو

ءاسضف نذإا «ةيبهذلا ديلا» ^
ةأارملا نم ةدافتسسÓل يراجت
زربأا يه ام تيبلاب ،ةثكاملا

؟هماهم
موق˘ي يرا˘ج˘ت ءا˘شضف و˘ه˘ف ل˘جأا
ةجتنملا ةلماعلا دي˘لا ل˘ي˘ج˘شست˘ب
ا˘ه˘ئا˘شصحإاو تي˘ب˘لا˘ب ة˘˘ث˘˘كا˘˘م˘˘لا

ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا را˘˘طإ’ا ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو
ةشصر˘ف ي˘ط˘ع˘ي ا˘م˘ك ،طا˘ششن˘ل˘ل
تي˘ب˘لا˘ب ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘لا هذ˘ه˘˘ل
ءا˘˘شسن فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةشسرامم نهل تق˘ب˘شس تا˘ح˘جا˘ن
ىل˘ع ل˘م˘ع˘ي ا˘م˘ك طا˘ششن˘لا اذ˘ه
لمعلا لئاشسوو ،تادعملا ريفوت

ع˘˘ن˘˘شص ت’آا ،ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ ت’آا˘˘ك
ل˘ئا˘شسو ف˘ل˘ت˘خ˘مو تا˘يو˘ل˘ح˘لا
. لمعلا

نأا كمÓ˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي ^
ل˘يو˘م˘ت ه˘نا˘ك˘مإا˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لا
ةسسرامم يف نبغري يتاوللا

؟نهطاسشن وأا نهتفرح
تيبلاب تÓما˘ع˘لا ل˘يو˘م˘ت ل˘جأا
ة˘شسرا˘م˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوأ’ا داو˘˘م˘˘لا˘˘ب
اذه نم يشساشسأا ءزج نهطاششن
داوملا اهحنمن نحنف ،عورششملا
م˘ث جو˘ت˘ن˘م˘لا ج˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوأ’ا
لكشش ىلع زكر˘م˘لا ه˘ع˘جر˘ت˘شسي
ام يف لاثم انلو ،يئاهن جوتنم
ي˘ف ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘لا ه˘˘ب تما˘˘ق
تايفششتشسملا زيهجت نم تيبلا
ضسوريف يف ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘شسو˘ب
ضسابلو تامامك نم «انوروك»
ةأار˘م˘لا ح˘ن˘م˘ن Ó˘ث˘م ا˘ن˘ه˘˘ف ،ٍقاو
اهنكمي ’ يتلا لمعلا لئاشسو
يتأات مث ،اهيلع لوشصحلا ةأارماك
ز˘كر˘م˘لا ل˘ف˘كت˘ي˘˘ل ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا˘˘ب
. ةشصتخملا تاهجلل هقيوشستب

شضر˘˘ع ن˘˘˘كا˘˘˘مأا ن˘˘˘ع اذا˘˘˘مو ^
؟هقيوسستو جوتنملا
نكامأا ريفوت ىل˘ع ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘ن

هنأ’ هقيوشستو جوتنملا ضضرع
لكششم˘لا اذ˘ه حر˘ط˘ي ا˘م ار˘ي˘ث˘ك
،مهفÓتخا ىلع نيجتنملا ىدل
لÓ˘˘خ ن˘˘م لوا˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘شس كلذ˘˘˘ل
ذ˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘م دا˘˘˘ج˘˘˘يإا عور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
نو˘كي ز˘كر˘م˘˘لا˘˘ف ،ق˘˘يو˘˘شست˘˘ل˘˘ل
ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘˘ط˘˘شساو
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘بو تي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
تابلطلا ليجشستب نييداشصتق’ا
،اهليشصوتو تايبلطلا ر˘ي˘شضح˘ت

ق˘يو˘شست˘ب ز˘كر˘م˘لا مو˘ق˘˘ي ثي˘˘ح
ةينعملا تاهج˘لا ى˘لإا جو˘ت˘ن˘م˘لا

ةعجان ةيقيوشست اشصرف نمشضيو
ة˘ي˘لا˘م ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘شس’ ة˘ن˘ما˘˘شضو
ضسيشسأات ىلإا ىعشسن امك ،ةمئاد
لمعتشسن ،ةلعاف لمع ةيجهنم
ةديدج˘لا ق˘يو˘شست˘لا قر˘ط ا˘ه˘ي˘ف
لامع˘ت˘شسا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا لا˘˘شصت’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو
تا˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لاو تنر˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا˘˘˘˘ك
عم ،هريغو بيلعتلاو ةيجيورتلا
ة˘فد˘ه˘ت˘شسم˘لا قاو˘شسأ’ا د˘يد˘ح˘ت
لجأا نم قوشسلا تاجايتحا مهفو
تاجايتح’ اقفو جاتنإ’ا ميظنت
                                                                                            .قوشسلا ةجاحو ءÓمعلا

نأا دجن ،ءاسسنلا ىلع ةدايز ^
نييفر˘ح˘لا وأا با˘ب˘سشلا شضع˘ب
نو˘ب˘غر˘ي ن˘م˘م لا˘˘جر˘˘لا ن˘˘م
ل˘ه ،م˘ه˘طا˘سشن م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف
مأا اذه عور˘سشم˘لا م˘ه˘ل˘م˘سشي˘سس
ىل˘˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘ف ر˘˘˘سصت˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا
؟تيبلاب تاثكاملا

حيحشص عورششملا ضسكعلاب ’
ىلوأ’ا ةجرد˘لا˘ب فد˘ه˘ت˘شسي ه˘نأا
ن˘كل ،تي˘ب˘لا˘ب ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘˘لا
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا˘ك ىر˘خأ’ا تا˘ئ˘ف˘˘لا

طارخن’ا نوعيطتشسي م˘هر˘ي˘غو
مهل يطعنشسو ةيداع ةفشصب هيف
م˘ه˘طا˘ششن ثع˘ب˘ل ة˘شصر˘ف˘لا ل˘ك
ق˘يو˘شست ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسمو
ىل˘ع ا˘نز˘كر ا˘م˘نإاو ،م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م
نأ’ ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب ةأار˘˘م˘˘˘لا

ةيفرحلاو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا
نم رثكأا ءاشسنلا اهب متهت ام ةداع
ةأار˘˘م˘˘لا ا˘˘ن˘˘ل˘˘ق كلذ˘˘ل ،لا˘˘جر˘˘˘لا
ينعي ’ اذهو تي˘ب˘لا˘ب ة˘ث˘كا˘م˘لا
،لاجرلا نييفرحلا ينثتشسن اننأا
امدنع ةر˘غ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ءاشضف قلخ˘ت˘شس ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي
. ’اعف ايداشصتقا

ىدل عورسشملا متعدوأا له ^
؟ةينعملا تاطلسسلا
ىلع عورششملا ان˘شضر˘ع ،د˘ي˘كأا
ى˘ل˘عو يدا˘شصت˘ق’ا ىد˘ت˘ن˘م˘˘لا
يف انه بابششلا ةشسشسؤوم ناويد
ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ة˘˘˘فر˘˘˘غو ةر˘˘˘كشسب
،اريبك اباجعإا ىق’و ةيديلقتلا

ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن ا˘˘ي˘˘لا˘˘حو
نأا لبق ةركشسبب انه هديشسجت
تاي’و يقاب لم˘ششي˘ل ع˘شسو˘ت˘ي
ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘˘شسن ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا

نماشضت˘لا ةرازو ى˘ل˘ع ه˘شضر˘ع
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ةرازو˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىتح ،ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
،ةينطو ةغبشص عورششملا ذخأاي
ل˘˘˘ط˘˘˘ع «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك» ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ف
ن˘˘م ّد˘˘حو Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق عور˘˘˘ششم˘˘˘لا
ىعشسنشس ايلاح اننكل ،تÓقنتلا
ن˘ح˘ن ،ا˘ي˘ل˘ح˘م هد˘˘ي˘˘شسج˘˘ت ى˘˘لإا

،هديشسجت عيطتشسن ضصاخششأاك
د˘˘˘ق˘˘˘لو ةدو˘˘˘˘جو˘˘˘˘م ةدارإ’ا نأ’
ن˘م ةد˘يد˘ع ت’ا˘شصتا ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘˘ت

يتلا تاشسشسؤوملا ضضعب فرط
،عور˘˘˘ششم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت تدارأا

جو˘ت˘ن˘م˘˘ل ة˘˘مÓ˘˘ع ن˘˘ي˘˘شضرا˘˘ع
م˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح Ó˘˘ث˘˘م «ة˘˘ت˘˘ششر˘˘لا»
نكمي لكششب اهفيلغتو اهبيلعت
دنع نم اهبل˘ج د˘ع˘ب ا˘ه˘ق˘يو˘شست
ددع ديدحت يأا ،Óثم رشسأا01
يف ضصتختشس رشسأ’ا نم نيعم
.نيعم جوتنم جاتنإا

؟ ةريخأا ةملك ^
ىل˘ع «مÓ˘شسلا» ةد˘ير˘ج˘ل ار˘كشش
مهاشسن نأا ىنمتنو ةتافتل’ا هذه
ليلقلاب ولو هلاجم يف ّلك ،اعم
دا˘˘شصت˘˘ق’ا˘˘ب ضضو˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف
. دÓبلا ةيمنتو ينطولا

ز.شسواط : هترواح
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ةديدج انوروك ت’اح6
غيلريميربلا يف

يزيل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا و˘لوؤو˘شسم لا˘ق
ةلوج ثدحأا نإا ،ضسمأا لوأا ،زاتمملا

ضسوريف نع فششكلا ضصوحف نم
نوب˘ع’ ا˘ه˘ل ع˘شضخ ي˘ت˘لا ،ا˘نورو˘ك
6 نع تفششك ،ةينفلا مقطأ’ا دارفأاو
.ىودعلاب ةديدج ةباشصإا ت’اح
نأا يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار تفا˘˘˘˘˘شضأاو
نوعشضخيشس ،ىودعلاب ن˘ي˘با˘شصم˘لا
.مايأا ةرششعل يتاذلا لزعلل
يرودلا دكؤوي» نايب يف تحشضوأاو
نيب ةرتفلا لÓخ نأا ،مويلا ،زاتمملا

نوناك) ربم˘شسيد31و ربم˘شسيد7
نم ادرفو ابع’9451 عشضخ ،(لوأا
فششكلا ضصوحف˘ل ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طأ’ا

تر˘˘ه˘˘ظو ،ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع
.«ةديدج ةباشصإا ت’اح6 مهنيب
ضصاخششأا601 بي˘˘شصأا ،’ا˘˘م˘˘جإاو
نم ة˘لو˘ج51 لÓ˘خ ،ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب
اذه ،«غيلريمير˘ب˘لا» ي˘ف ضصو˘ح˘ف˘لا
.مشسوملا

ةزئاجب روخف :دن’اه
..يبهذلا ىتفلا

مجنلا اذه نم ملعتأاو

دن’اه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘يور˘ن˘لا بر˘عأا
نع ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب م˘جا˘ه˘م
ىتفلا ةز˘ئا˘ج˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘شس
ةفيحشص نم ،0202 ماعل يبهذلا
.ةيلاطيإ’ا «تروبشس وتوت»
ر˘˘ب˘˘ع كرا˘˘شش يذ˘˘لا د˘˘ن’ا˘˘˘ه لا˘˘˘قو
،ادج روخف انأا» :لفحلا يف ويديفلا

لمعب مايقلل يل عفاد ةزئاجلا هذهو
.«ةيلاتلا فادهأ’ا قيقحتو لشضفأا

:قلع ،’ويار ونيم عم ةقÓعلا نعو
دقل ،ملاعلا يف ليكو لشضفأا وه»
نأا ديرأاو ،نآ’ا ىتح اريثك يندعاشس
يتري˘شسم ي˘ف رو˘ط˘ت˘لا ي˘ف ر˘م˘ت˘شسأا
.«هبناجب
نرياب مجاهم يكشسفودنافيل لوحو
ل˘˘شضفأا د˘˘حأا ه˘˘نإا» :لا˘˘ق ،خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م
ملعتأاو هبقارأاو ،ملاعلا يف نيبعÓلا

تن˘˘˘˘ك اذإا ا˘˘˘˘م فر˘˘˘˘عأا ’و ،ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
يننكل ،انني˘ب ة˘شسفا˘ن˘م ا˘ه˘ي˘م˘شسأا˘شس
لمعب موقأاو زوف˘لا د˘يرأا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب

.«ديج
مام˘شضن’ا ن˘م ه˘بر˘ق ن˘ع ه˘لاؤو˘شسبو
ةيناكمإاو ،يشضاملا يف ضسوتنفوجل

:باجأا ،لبقتشسملا يف كلذ ثودح
ن˘˘م ا˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق تن˘˘˘ك ي˘˘˘ن˘˘˘نإا ل˘˘˘ي˘˘˘ق»
كلذب حرشصأا مل يننكل ،ضسوتنفوج
.«اقلطم
ماع˘ل د˘نو˘م˘ترود ي˘ف تن˘ك» :ن˘ّي˘بو
.«مهعم ديعشسو ريخب انأاو ،طقف
دكأاتمو ل˘شضفأا ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘نأا» :م˘تأاو
.«ابيرق بعلملل نوكأاشس يننأا نم

هضسفن يمحي ةنولضشرب
نامريج ناضس ةعفضص نم

نا˘شس ضسيرا˘˘بو ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ل˘˘خد
دقاعتلا ىلع عارشص يف نامريج
،يا˘ب˘يد ضسي˘ف˘م˘م يد˘ن˘لو˘ه˘لا ع˘˘م
وتا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ،نو˘ي˘ل م˘جا˘ه˘م
.لبقملا يوتششلا

يابيد عم دقاعتلا ةنولششرب لواحو
مشسح يف لششف هنكل ،فيشصلا يف
امنيب ،ةيداشصتقا بابشسأ’ ةقفشصلا
قا˘ب˘شسلا نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس م˘˘ح˘˘ت˘˘قا

ودنوم» ةفيحشصل اًقفوو.اًرخؤوم
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
تاشضوافمب ةيارد ىلع ةنولششرب
دعبو لبق يابيد ءÓكو عم ضسيراب
ناشس مجن ،افليشس اد رامين ةباشصإا

.نامريج
ظفاحي ةنولششرب نأا ىلإا تراششأاو
عم ةيعوبشسأا ت’اشصتا ىلع اًشضيأا

˘مار˘بإا ل˘جأا ن˘م ،يا˘ب˘يد ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ءانب ،لبقملا يفناج يف ةقفشصلا

يدن˘لو˘ه˘لا برد˘م˘لا ة˘ب˘غر ى˘ل˘ع
.ناموك دلانور
ن˘هار˘ي ة˘نو˘ل˘˘ششر˘˘ب نأا تح˘˘شضوأاو
ملحي يذلا اًشضيأا يابيد ةبغر ىلع
نأا عنتق˘مو ،ا˘شسرا˘ب˘لا ع˘م بع˘ل˘لا˘ب
ه˘تر˘ي˘شسم ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةو˘ط˘خ˘˘لا
.«ون بماك» يف نوكتشس
نو˘ي˘ل ع˘م يا˘ب˘يد د˘ق˘˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘ي
اذل ،لبقم˘لا ف˘ي˘شصلا ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي
يأا عم اًناجم عيقوتلا بعÓل قحي
.لبقملا يفناج يف ٍدان
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ةزئاجلا ىلع يدنلوبلا نومحازي ودلانورو يشسيم

؟اًظح رفوأ’ا حبضصيل يكضسفودنافيل لعف اذام ..لضضفأ’ا ىلإا قيرطلا

ضسوتنفوجو ’ابيد تاحيرضصت براضضت ءارو ةقيقحلا

ةريدتشسملا ةرحاشسلا قاششع بقرتي
،يو˘ن˘شسلا ل˘˘شضفأ’ا ز˘˘ئاو˘˘ج ل˘˘ف˘˘ح
ةركل يلودلا داحت’ا همظني يذلا
.ماع لك ةياهن عم «افيف» مدقلا

يشضاملا ةعمجلا «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ن˘ل˘عأاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا م˘ئاو˘ق˘لا ن˘˘ع
لشضفأا ةزئاج اهشسأار ىلعو ،هزئاوج
.0202 ماع ملاعلا يف بع’
يدنلوبلا ةيئاهنلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا م˘شضتو
م˘جا˘ه˘م ،ي˘كشسفود˘نا˘ف˘ي˘ل تر˘˘بور
ونايتشسيرك يلاغتربلا ،خنويم نرياب
،ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج م˘˘˘ج˘˘˘ن ،ود˘˘˘لا˘˘˘نور
دئاق ،يشسيم لينويل ينيتنجرأ’او
.ةنولششرب
ز˘ئا˘ف˘لا م˘شسا نÓ˘عإا رر˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
لشضفأ’ا زئاوج لفح لÓخ ةزئاجلاب
،ة˘ير˘شسيو˘شسلا خ˘يرو˘˘يز ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
.لبقملا ضسيمخلا

اذ˘ه ي˘ف «ةرووو˘ك» ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘شسيو
برقُت يتلا تازاجنإ’ا زربأا ريرقتلا
اذه ةزئاجلا لين نم يكشسفودنافيل
:هتريشسم يف ةرم لوأ’ ماعلا

ةيئانثتشسا تازاجنإا
هرايتخا نأا نلعأا نأاو افيفلل قبشس
ضسفانتل˘ل ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ا˘ب˘ع’11ـل

ا˘م ى˘ل˘ع ادا˘م˘ت˘عا ،ةز˘ئا˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيليوج02 نيب ام ةرتفلا يف هومدق
.0202 ربوتكأا7و9102
ن˘˘˘كم˘˘˘ت ،ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا كل˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خو
قيرفلا ةدا˘ي˘ق ن˘م ي˘كشسفود˘نا˘ف˘ي˘ل
باقلأ’ا ةفاك قيقح˘ت˘ل «يرا˘فا˘ب˘لا»
.اًيراقو اًيلحم اهيلع ضسفان يتلا

نرياب ةقفر يدنلوبلا مجاهملا زافو
ضسأا˘ك ،«ا˘غ˘ي˘ل˘شسد˘نو˘ب˘˘لا» با˘˘ق˘˘لأا˘˘ب
يرود ،ينا˘م˘لأ’ا ر˘بو˘شسلا ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا
.يبوروأ’ا ربوشسلاو ابوروأا لاطبأا

خ˘يرا˘ت˘لا ي˘كشسفود˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل ل˘˘خدو
ى˘ل˘ع بع’ ي˘نا˘ث ح˘ب˘شصأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

هقيرف عم ةيثÓثلا ققحي قÓطإ’ا
ثيح ،ت’وطبلا كلت فاده وهو
ي˘˘˘فاد˘˘˘˘ه ضشر˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت
يرودو ضسأا˘كلا ،«ا˘غ˘ي˘ل˘شسد˘نو˘ب˘˘لا»
.لاطبأ’ا

لشضفأ’ا مشسوملا
ةياهن عم يكشسفودنافيل لشصو

ل˘شضفأا ى˘لإا ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘˘م˘˘لا
رادم ىلع ةي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا ه˘تÓ˘ج˘شس
اًفده55 ه˘ل˘ي˘ج˘شست˘ب ه˘تر˘ي˘˘شسم
اهلÓخ عنشص امك ،ةارابم74 يف
.فادهأا01

فاد˘˘ه بق˘˘ل نر˘˘˘يا˘˘˘ب م˘˘˘ج˘˘˘ن لا˘˘˘نو
،اًفده43 ديشصرب «اغيل˘شسد˘نو˘ب˘لا»
ضسأاكلا يفاده ةرادشص ىلتعا امك
.فادهأا6 هزارحإاب
يرودل اًفاده مشسوملا ىهنأا امدعبو
ي˘كشسفود˘نا˘ف˘ي˘ل ح˘ب˘شصأا ،لا˘ط˘˘بأ’ا
يف اًفده51 لجشسي بع’ يناث
يذ˘لا ،ود˘لا˘نور د˘ع˘ب د˘حاو م˘شسو˘م
اذه نع دازو لب ،تارم3 كلذ لعف
.يفيدهتلا لجشسلا

ع˘م ي˘كشسفود˘نا˘ف˘ي˘˘ل ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م˘˘بو
قوفتي هنإاف ،هل ضسفا˘ن˘م˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ةد˘ع˘شصأ’ا ة˘فا˘ك ى˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.اًيفيدهت
يشضاملا مشسوملا ودلانور ىهنأاو
،«ويششتلاكلا» يف اًفده13 ديشصرب
3 قرافب يكشسفودنافيل نم لقأا يأا
قرافب يشسيم هنع لقي اميف ،فادهأا

.فادهأا9
نإاف ،لاطبأ’ا يرود ديعشص ىلعو
ودلانور ىلع قوفت يكشسفودنافيل
ن˘ع داز ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘ًفد˘ه11 قرا˘ف˘ب
.اًفده21 قرافب يشسيم فادهأا

Ó˘ف ،با˘ق˘˘لأ’ا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘عو
نر˘˘˘يا˘˘˘ب م˘˘˘ج˘˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م
ودلانور ىفتكا ثيح ،هيشسفانمو
جرخ اميف ،وي˘ششت˘لا˘كلا˘ب زو˘ف˘لا˘ب
ن˘˘م ضضا˘˘فو˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘خ ي˘˘˘شسي˘˘˘م
.يشضاملا مشسوملا

،يلاطيإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
يف تاشضقانتلا ةقيقح نع ،ضسمأا
،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا ة˘˘مزأا
ولواب قيرفلا مجن نيب ةلدابتملا
ضسي˘ئر ي˘ل˘ي˘ي˘نأا ا˘يرد˘نأاو ،’ا˘ب˘˘يد
.يدانلا

مدقي مل ضسوتنفوج نأا ’ابيد معزو
.ديدجتلل ضضرع يأا هل
و˘ن˘يرو˘ت ي˘ف ي˘ل˘ي˘كو نا˘ك» :لا˘˘قو
د˘حأا ه˘عد˘ت˘شسي م˘لو ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل
ثيدحلا دنع يلمأا باخو ،اقلطم
،ةرم˘ث˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ما˘قرأ’ا ن˘ع
نأ’ ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا لو˘ق ل˘شضفأ’ا ن˘مو
يدشض ريهامجلا عشضت ماقرأ’ا هذه
.«ضسوتنفوجل يبح مغر
،تاحيرشصتلا تعمشس» :يليينأا درو
’ابيد ىرن .يتفيظو نم ءزج اذه
ىقلت هنأا ملعأاو ،لب˘ق˘ت˘شسم˘ل˘ل اد˘ئا˘ق
هعشضي نأا هنأاشش نم اشضرع لعفلاب

نوشضاقتي ا˘ب˘ع’02 ل˘شضفأا ن˘ي˘˘ب
.«ابوروأا يف اروجأا

،ضضرعلا ىلع هدر رظتنن» :فاشضأاو
ضضرأا ى˘ل˘ع ه˘ت˘با˘˘جإا ة˘˘يؤور م˘˘هأ’او

دحأا نوكي نأا هديرن انلك .بعلملا
وهف ،ابوروأا يف نيبع’5 لشضفأا
م˘ل˘ع ى˘ل˘ع و˘هو ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ضسي˘ل
.«كلذب
،«ايلاطيإا لو˘ب˘تو˘ف» ع˘قو˘م˘ل ا˘ق˘فوو
ةحشص تدكأا ةشصاخ رداشصم نإاف
ضضرعلا نكل ،يل˘ي˘ي˘نأا تا˘ح˘ير˘شصت
يف يدانلا همدق هنع ثدحتي يذلا
.يشضاملا فيشصلا

ابتار نمشضت ضضرعلا نأا ىلإا راششأاو
ي˘ف وروأا ن˘ي˘˘يÓ˘˘م01 ن˘˘˘م ل˘˘˘قأا
،تآا˘فا˘كم˘لا كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘˘ن˘˘شسلا

.’ابيد هشضفرو
ايلاح لشصحي ’ابيد نأا حشضوأاو
،ا˘يو˘ن˘شس وروأا ن˘ي˘يÓ˘م7 ى˘ل˘˘ع
ه˘˘ب˘˘تار ة˘˘ف˘˘عا˘˘شضم ي˘˘ف بغر˘˘يو
بتار ىلعأا يناث بحاشص حبشصيل
ونايتشسيرك دع˘ب ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ي˘ف
.ودلانور

ديردم لايرل ةدوعلا يف ييأار اذه :زيدنانريه
،نÓيمل رشسيأ’ا ريهظلا ،زيدنانريه ويث يشسنرفلا قلع
لاير عم بعلل لبق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ه˘تدو˘ع ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع
يف نÓيم ىلإا «يغنريملا» نم لقتنا ويث ناكو.ديردم
لاير ىدل ضسيلو ،وروأا نويلم02 ريظن9102 فيشص
يف بعÓ˘لا ةدا˘ع˘ت˘شسا ة˘ي˘ق˘حأا ه˘ح˘ن˘م˘ي د˘ن˘ب يأا د˘يرد˘م
ةعاذإا عم هارجأا راوح يف ،زيدنانريه لاقو.لبقتشسملا
يف ةظح˘ل ل˘شضفأا ضشي˘عأا» :ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا «ور˘ي˘شس اد˘نوأا»
ةلاحب يننأا رعششأاو ،كلذ انأا دقتعأا لقأ’ا ىلع ،يتريشسم
.«ةزاتمم تايوتشسم مدقأاو نÓيم يف اًدج ةديج
ىدم نÓيم يف ىقبأاشس يديب رمأ’ا ناك اذإا» :فاشضأاو
.ديردم لاير ىلإا ةدوعلا يف ةبغر ّيدل ضسيل .ةايحلا
اوناك اذإا فرعأا ’» :عباتو.«ةروشصلا هذهب رمأ’ا ىرأا
ملعأا .يليحر ىلع مدن يأاب نورعششي ديردم لاير يف
اًريثك بعلأا ملو ،اًدج ركبم نشس يف كانه تبهذ يننأا

تلشصح نÓيم يف نكل ،كشسفنب كتقث كدقفي اذهو
هنإا ؟ضشتيفوم˘ي˘هار˘بإا» :ل˘شصاوو.«ةريثك ق˘ئا˘قد ى˘ل˘ع
يف يرهوج هنإا ،اًديج انحشصنيو اندعاشسي .عئار بع’
موقيو ،اًد˘ج د˘ي˘ج م˘ي˘هار˘بإا ؟زا˘يد» :ر˘م˘ت˘شساو.«قيرفلا
؟يلاطيإ’ا يرودلاب زوفلا» :متأاو.«انعم ةزاتمم ءايششأاب
هنأا دقتعأا ،ةديدع تاونشسل اًديج ًءادأا مدقي مل نÓيم
.«ضسوتنفوج نع بقللا داعبإا اننكمي

ر .ق ^



ةصضايرلا5192ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج1ـل قفاوملا0202 ربمشسيد61ءاعبرأ’ا

sport@essalamonline.com

ةركشسب داحتا ةرادإا قباشست
ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ن˘˘˘مز˘˘˘لا
حمشست يتلا ةيلاملا ةلويشسلا
ة˘ح˘ن˘م ة˘م˘ي˘ق د˘يد˘شست˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل
،ةرق˘م ن˘م لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ةدو˘ع˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘شضو˘ل اذ˘هو
يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ةرو˘˘˘شصلا
˘ما˘ما تب˘شسلا اذ˘ه ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ل˘˘˘مأا˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن
زو˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
ا˘هور˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب
«ةرقح˘ل˘ل» ار˘ظ˘ن م˘ه˘ل ا˘يد˘ح˘ت
اذ˘ه ،ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ي يذ˘لا

يرا˘شضخ˘ل ءا˘ق˘فر د˘عو د˘˘قو
يشضملاو زوفلاب نيلوؤوشسملا
ةشصاخ ،ةمد˘ق˘م˘لا و˘ح˘ن ا˘مد˘ق
. ةيلاع تايونعملا ناو

ديعتشسي زاكعوب
ةشسفانملاو نيباشصملا

دعوم لبق دتششت
«كابلا»

عفاد˘م˘لا ى˘فا˘ع˘ت د˘قو اذ˘ه
ةباشصإ’ا ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن د˘لاو˘خ
ةشصح يف اهنم ىكتششا يتلا

د˘˘˘حا ر˘˘˘˘ثا فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا
ماق يتلا ةقفوملا تÓخدتلا
امك ،ةرقم مجاهم ماما اهب
تا˘مد˘خ ةرادإ’ا تدا˘ع˘˘ت˘˘شسا
ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو يا˘˘˘˘نر بعÓ˘˘˘˘˘لا

˘ما˘˘ششه بعÓ˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس
يذلا ابيرقت ديحولا راتخم
ديعاوملا نع اديعب لازي ’
نا ركذي ،قيرفل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا

مجنلا ماما يريشسغ دودرم

دتششت ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس
رارقلاو ،طشسولا يبع’ نيب
ينفلا مقاطلل نوكيشس ريخأ’ا
نو˘˘كي˘˘شس ن˘˘˘م ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب

. ةيشساشسأ’ا ةبيتكلا نمشض

صشامر ماششه

ةديجلا جئاتنلا نم ديزم دشصحو دادعتلا زيفحت لجأا نم

ةرڤم مامأا لداعتلا ةحنم ديدضستل نمزلا قباضسي ىضسيع نب

ةركشسب داحتا

يروت فيطشس قافو ةليكششت يف باشصملا يشسامخلا داع
وج ىلا رودم برتغم˘لاو ضشا˘بر˘ب ى˘ت˘حو ي˘ل˘ها˘جو ط˘ي˘ن˘ح˘جو
دشصق اذهو ،يدانلا بيبطو ينفلا مقاطلا ةقفرب يدرفلا لمعلا
،ديعاوملا مداقل ابشسحت ةليكششتلا يف دجاوتلل داهتج’او لمعلا

يتلاو ةرظتنملا تايرابملا مجح يكوكلا ينقتلا كردي ثيح
ةدئاعلا هقاروأا ضضعب لÓغتشسا ثحب ىلا اهلÓخ نم ىعشسيشس
. ديدج نم ةشسفانملا قلخ يلاتلابو ،اهكارششإ’ ةباشصإ’ا نم

 ظافحلل ةرقم ىلع زوفلا ديري يكوكلا
داششتلا دعوم لبق بشساكملاو ةدايرلا ىلع

ثيح ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلشسلشس ةلشصاوم نع يكوكلا ثحبيو اذه
يام8 بعلم يف Óماك دازلا ىلع ظافحلا نع يفاوعل ءاقفر رشصي
نا ركذي ،ةيلاع تايونعملا ناو ةشصاخ ،ةدايرلا ىلع ظافحلا يلاتلابو
يف درطلل هيقلت ببشسب يشسودنق بعÓلا بايغ فرعيشس قيرفلا

اذه ،ةهجاوملا هذه دعب هتبوقع فنأاتشسي نا ىلع نازيلغ ةهجاوم
ةليكششتلا ىلإا هتدوع ة˘لا˘شسي˘م بعÓ˘لا ل˘ج˘شسي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
. ةباشصإ’ا نم يئاهن لكششب ىفاعت نا دعب ةيشساشسأ’ا

صشامر ماششه

ةرادشصلا ىلع ظافحلل ةرڤم طاقن ديري يكوكلا
ةداعتضس’ نمزلا قباضسي يبطلا مقاطلا

ةلبقملا تايدحتلل ابضسحت باضصملا يضسامخلا

فيطشس قافو
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يلاملا معدلا بايغ لايح اهقلق نع ةنتاب بابشش ةرادإا تربع
ىلع ةحشضوم ،ةحورطم˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق م˘غر يرور˘شضلا
يناث ضضوخل هجتي قيرفلا نأا ةنيغز تاحرف ضسيئرلا ناشسل
يعاشسملا لششفل ارظن ،روشسنوبشس نود يلاوتلا ىلع هل مشسوم
اذه ،ليومت رداشصم داجيإا  لجأا نم ديعشص نم رثكأا ىلع
ن˘م بر˘ت˘ق˘ت تتا˘ب يدا˘ن˘لا ة˘ن˘يز˘خ نإا˘ف ا˘م˘ئاد ضسي˘ئر˘˘لا بشسحو
ل˘كششلا˘ب م˘كح˘ت˘لا  ه˘يأار˘ب بع˘˘شصي د˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ضسÓ˘˘فإ’ا
هفشسأات نع ا˘بر˘ع˘م ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ع˘جا˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لا ي˘ف بو˘ل˘ط˘م˘لا
ماربإا يف ةيداشصتق’ا تاشسشسؤوملا ضضعب اهتدبأا يتلا تاظفحتلل

. مداقلا مشسوملل ةيليومت دوقع
هتابيردت ىلإا داع قيرفلاو ربمفون لوأا يف نوكيشس لابقتشس’ا
نع تعجارت دق نوكت نأا » باكلا » ةرادإا تفن ىرخأا ةهج نم
لوأا بكرمب لب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ا˘ب ي˘شضا˘ق˘لا ا˘هرار˘ق
» تشسيباكلا » طيحم يف لوادتملا ثيدحلا ةربتعم ،ربمفون

قيرفلا تاءاقل ناشضتح’ يحوفشس بعلم دامتعا ةيناكمإا لوح
ةدم ذنم لابقتشس’ا تمشسر ةرادإ’ا ناو ةشصاخ ،تاعاششإا درجم
اذه ،ةينطولا ةطبارلا يلوؤوشسم اذكو ةيلحملا تاطلشسلا ةيعمب
روهظلا نا ’إا ضسمأا هتابيردت فنأاتشسا قيرفلا نوك نم مغرلابو
نا دعب ةشصاخ ،ربمشسيد نم02 لا ةياغ ىلا نلعلا يف نوكي نل
. رشضخأ’ا ءوشضلا ةيناثلا ةجردلا قرف حنم مت

صشامر ماششه

ةكرششلا لام صسأار حتف مدع ررقت ةرادإ’ا

يدامح نب حلاضصل مهضسأ’ا نع هلزانت مدع ىلع دكؤويو ةيعمجلا ةداعإا ضضفري ضشامرلا

جربلا يلهأا

ثدح يذلا رفلاو ركلا دعب
يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘˘لا ضسي˘˘ئر ع˘˘م
ةداعإا ىلع دكأا يذلا ،ضشامرلا
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ر˘ي˘خأ’ا و˘ه ا˘˘ه ،تا˘˘ما˘˘ه˘˘ت’ا
د˘يد˘ج˘ت ىر˘˘خأا ةر˘˘م ضضفر˘˘ي

ه˘نا ادد˘ششم ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘˘ق˘˘ع
د˘˘حا ’ ناو ي˘˘عر˘˘شش ضسي˘˘ئر
ءاهنإا اينمتم كلذ يف نعطي
ةدا˘˘عإا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘ب ي˘˘م˘˘شس ا˘˘˘م
ينعملا حارو اذه ،ةيعمجلا
هجو ثيح اديعب ةيشضقلا يف
ةرادإ’ا ضسلجم ضسيئرل هثيدح
نأا ادكؤوم ،يدامح نب قباشسلا
ام وهو عابت نل قيرفلا مهشسأا
ام مه˘شسأ’ا ح˘ت˘ف مد˘ع ي˘ن˘ع˘ي
ق˘با˘شسلا ضسي˘ئر˘لا ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس

. يدانلا نع اديعب ىقبي
ىلإا دوعي يلهأ’ا

ىلع رشصيو تابيردتلا

زوفلا ليجشست
عيرشسلا مامأا

ى˘لإا دا˘ع ق˘ير˘ف˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي

ى˘˘˘ع˘˘˘شسيو تا˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لجا نم هت˘ي˘فا˘ع ةدا˘ع˘ت˘شس’
ناو ة˘شصا˘خ ،م˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
بشسك ىلإا ةجاح يف قيرفلا
يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تو راد˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن
يأا ناو اميشس’ ،راشسكن’ا
ى˘لا يدؤو˘˘ي د˘˘ق ر˘˘خآا ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت
لÓ˘˘ب ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا با˘˘ح˘˘˘شسنا
ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ير˘˘˘يزد
ماه عامتجا عشضول ىعشسي
مهايإا اب˘لا˘ط˘م هر˘شصا˘ن˘ع ع˘م
لمع˘لاو ز˘ي˘كر˘ت˘لا ةرور˘شضب
فاشصنأا لÓغ˘ت˘شساو يد˘ج˘لا
لوا زارحا لجا نم ضصرفلا
مدق˘ت˘ي ى˘ت˘ح ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل زو˘ف
. بيترتلا ملشس يف رثكا

صشامر ماششه

فيطضس نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا ىلع رضصيو هرضصانعب عمتجا رضصان نب
ةرڤم مجن

مهزيفحت لجا نم هرشصانعب عامتج’ا رشصان نب ضسيئرلا لشضف
ادغ مداقلا لقنتلا نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا ةرورشض ىلع ديكأاتلاو
ةيمهأا كردي ثيح ،يلحملا قافولا ةهجاومل فيطشس ىلا ضسيمخلا

يف يدانلا اهبشستكا يتلا ةقثلا ةداعتشسا لجا نم كانه ةجيتن بشسك
هتارايتخا يف اششاب ينقتلا قفوي نا يف راشصنأ’ا لمأايو اذه ،تايدولا

هناو ةشصاخ ،ةلباقملا اهب لخدي يتلا ةيشساشسأ’ا ةليكششتلل ةرملا هذه
. ةركشسب داحتا ماما يشضاملا تبشسلا ةعذ’ تاداقتنا ىق’

ةريخأ’ا ةشسمللا ميدقتل هيلع نولوعي راشصنأ’او هتيفاع داعتشسا يغير
لوخدلا لجا نم اهتيزهاج رشصانعلا ضضعب تدبأا دقو اذه
ةباشصإ’ا نم اهيفاعت دعب ةشصاخ ،قيرفلل نوعلا دي ميدقتو
ريهام˘ج ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ت يذ˘لا ي˘غ˘ير بعÓ˘لا م˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو
كلتمي هناو اميشس’ ،قرافلا عنشص لجا نم اريثك يدانلا
كلتميامك ،مشصخلا تاعافد قارتخا ىلع ةردقلاو ةشسمللا
ةم˘ه˘م˘لا تار˘كلا ضضع˘ب ح˘ن˘م ى˘ل˘ع هد˘عا˘شست ي˘ت˘لا ة˘يؤور˘لا
ىلع ا˘يدوزا˘ف ناو ق˘ب˘شس م˘ج˘ن˘˘لا ناركذي ،نيمجاهمل˘ل

رمأ’ا راركت نعنوثحبي مهلعج ام وهو ،قافولا باشسح
. تايمشسرلا يف

صشامر ماششه

ةنتاب بابشش
«روشسنوبشس» نود نم «باكلا»

ةيلاملا ةمزأ’ا نم يكتضشي ةنيغز

قيرفلا داتع ميدقتب مويلا ةحيبشص بورخلا ةيعمج ةرادإا موقتشس
ةكرشش عم دقعلا عيقوت ىلع لمعتشس امك ،ينادمح دباع بعلمب
ىلع رومأ’ا تمت نا دعب اذهو ،ةشسبلأ’او داتعلل » ضسايشساك »
يوانمو ضشامر يثÓثلا تراتخا ةرادإ’ا نا ركذي ،عشساو قاطن
فانئتشسا ضصوشصخبو اذه ،ةشسبلأ’ا ميدقت لجا نم يطامرقو
لجا نم بورخلاب دحأ’ا موي لحتشس ةعومجملا نإاف تابيردتلا
قÓطن’او يحشصلا لوكوتوربلا طبشض تاءارجإا يف عورششلا
. ربمشسيد02 موي نوكيشس

قيرفلا رقمب احابشص ادغ هيدعاشسم عم عمتجيشس رازخ
همقاط ةقفرب لوأ’ا هعامتجا رازخ يداهلا بردملا دقعيشسو اذه
دعوم هل نوكيشس نيا ،قيرفلا رقمب ضسيمخلا ةحيبشص دعاشسملا
نع ثيدحلاو لمعلا جمانرب طبشض لجا نم هتبيتك عم لوا
موي نم ةيادب تاريشضحتلا قÓطن’ ابشسحت ةشضيرعلا طوطخلا
روشسجلا ةنيدمب ضسما لح ينيطنشسقلا ينقتلا نا ركذي ،دح’ا
نم ريثكلا ةيوشست تمت نا دعب تارامإ’ا نم ادئاع ةقلعملا
ةيباختن’ا ةماعلا ةيع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ق˘لا˘ع˘لا رو˘مأ’ا
. يبيرع ريبوز ديحولا حششرتملا ميشسرتل

صشامر ماششه

بورخلا ةيعمج
ادغ هيدعاشسم عم عمتجي رازخ

ةرادإ’او مويلا «ضسايضساك» داتع ميدقت
يحضصلا لوكوتوربلا تاءارجإا يف عرضشت
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رئازجلا ةيدولوم ةرادإا لمعت
ثدح ام ويرانيشس يدافت ىلع
يف ينينيبلا زلفاب يدان مامأا
ضساملأا لعج ام ،ةقباشسلا ةرملا

لمعي ةرادإ’ا ضسلجم ضسيئر
ى˘ل˘ع طا˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘شضو ى˘˘ل˘˘ع
ل˘˘˘شصتا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب فور˘˘˘ح˘˘˘لا
بلطو ،ىرخأا ةرم ضسفانملاب
يتلا ةل˘حر˘لا ط˘ط˘خ˘م م˘ه˘ن˘م
ريفوتل ،رئازجلا ىلإا مه˘ب˘ل˘ج˘ت

م˘ه˘ل حا˘م˘شسل˘ل فور˘ظ˘لا ل˘˘ك
،ةدوعلا ءاقل ضضوخو لوخدلاب
لوأ’ا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ن˘م
.لاطبأ’ا يرود نم
ة˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م ةرادإا تف˘˘˘˘ششكو
ةحفشصلا ىلع نايب يف رئازجلا
ىلع تل˘شصح ا˘ه˘نأا ،ة˘ي˘م˘شسر˘لا
ةرازو ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ضصي˘˘˘خر˘˘˘ت
د˘فو˘لا لو˘شصو˘˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
هتاذ ردشصملا فاشضأاو.ينينيبلا
تبلط رئازجلا ةيدولوم ةرادإا نأا

ضصح˘˘ف ءار˘˘جإا ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
«ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘˘ششكلا
لوكوتوربلل اقفو «رأا.يشس.يبلا
.هب لومعملا يحشصلا

ءاقل جمرب «فاكلا»
ربمشسيد91ـلا يف ةدوعلا
ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا طلخأا

ق˘˘˘ير˘˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘شسح ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
جمرب امدعب رئازجلا ةيدولوم
زلفاب يدان مامأا ،ةدوعلا ءاقل
ةدوعلا ءاقل باشسحل ينينيبلا

لوأ’ا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ن˘˘م
موي ايقيرفإا لاطبأا يرود نم
.ربمشسيد91
نينث’ا موي اددحم ءاقللا ناكو
حمشسي ام يراجلا ربمشسيد12
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م داد˘˘ع˘˘ت˘˘ل

نأا ’إا ،ءاق˘ل˘ل اد˘ي˘ج ر˘ي˘شضح˘ت˘لا˘ب
91ـلا ي˘˘ف تج˘˘مر˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
اتقو زيغن ليبن حنمي ام ربمشسيد

اشصو˘شصخ ،ر˘ي˘شضح˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘شض
ةيدملا يبملوا قيرف هجاو هنأاو
ن˘ع ةر˘خأا˘ت˘م ةارا˘ب˘م ي˘˘ف ،ضسمأا
ة˘ط˘بار˘˘لا ن˘˘م2ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
.ضسيليبوم ىلوأ’ا ةفرتحملا

ةج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
موي يلعفلا اهدعوم يف بعلتل

با˘˘ي˘˘غ ’و˘˘ل ر˘˘ب˘˘م˘˘˘شسيد4
مدعب جج˘ح˘ت يذ˘لا ،ضسفا˘ن˘م˘لا

بو˘شص ة˘ي˘لود تÓ˘حر دو˘جو
دا˘˘ح˘˘˘ت’ا رر˘˘˘ق˘˘˘ف ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
د˘ع˘ب مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ةجمرب ةداعإا ،ةيشضقلا ةشسارد
ةبشسنلاب مهأ’ا ىقبيو ،ةارابملا
تديعأا ءاق˘ل˘لا نأا ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘ل
ضسي˘لو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘ج˘˘مر˘˘ب

.«فاكلا» تدده املثم اهجراخ

ب.م.يرشسيإا
يناث˘لا م˘شسق˘لا ة˘يد˘نأا تشسف˘ن˘ت
ا˘مد˘ع˘ب ءاد˘˘ع˘˘شصلا ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
ىل˘ع ا˘ق˘ير˘ف43ـلا ل˘˘شصح˘˘ت
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ر˘˘˘شضخأ’ا ءو˘˘˘شضلا

ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ةرازو
نم ةيادب تابيردتلا فانئتشس’
،يراج˘لا ر˘ب˘م˘شسيد ن˘م02ـلا
.ةشسفانملا فانئتشس’ ابشسحت
رششن نايب يف ةرازولا تفششكو
يف» :ةيمشسرلا ةحفشصلا ىلع
يج˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ا را˘طإا
د˘ع˘بو ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘ط˘ششنأÓ˘˘ل
لوكوتورب˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت
نم هيلع قداشصملا ،يحشصلا

ةيملعلا ةينطولا ةنجللا فرط
،انوروك ةحئاج روطت ةعباتمل
ينطولا زكرملا عم قيشسنتلاب
فانئتشسا ررقت...ةشضايرلا بطل
ةيناثلا ةطبارلا يداون تابيردت

˘مو˘ي ن˘م ًءاد˘ت˘با ،مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
متي نأا ىلع ،ربمشسيد02 دحأ’ا
ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا
يرفيف رهشش نم ًءادتبا ،ةيناثلا

1202».
ةرور˘شض ى˘ل˘ع نا˘ي˘ب˘˘لا دد˘˘ششو
ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تاو ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
تابيردت فانئ˘ت˘شس’ ،ة˘مزÓ˘لا

.ةيناثلا ةطبارلا ةلوطبو
م˘شسق˘لا ة˘يد˘نأا تشصل˘خ˘تو اذ˘ه
ر˘ي˘ب˘كلا ط˘غ˘شضلا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘شضور˘ف˘م نا˘ك يذ˘لا
خ˘يرا˘ت ة˘˘فر˘˘ع˘˘م مد˘˘ع بب˘˘شسب
ىتح وأا تابيرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا
ام ،يوركلا طاششنلا فانئتشسا

رود˘شص د˘ع˘ب حا˘تر˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ةرازو˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م رار˘˘˘ق˘˘˘لا
.ةيشصولا

ب.م.يرشسيإا

1202 يرفيف رهشش يف قلطنت ةلوطبلا
ةيدنأ’ ضصخرت ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو

تابيردتلا فانئتضساب يناثلا مضسقلا

519213ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج1ـل قفاوملا0202 ربمشسيد61ءاعبرأ’اةصضايرلا
يراجلا ربمشسيد91ـلا موي ةدوعلا ءاقل جمرب «فاكلا»

ينينيبلا دفولا لوخد ةطخ زهجت ديمعلا ةرادإا

رئازجلا ةيدولوم

يجور˘ف ير˘ي˘ت ي˘شسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا د˘كأا
لوأ’ا فدهلا نأا ،ةمشصاعلا داحتا بردم
دا˘˘ح˘˘تا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ه ةدا˘˘عإا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ر˘˘ي˘˘خأ’او
رم يتلا ةبعشصلا ةرتفلا دعب ةمشصاعلا
ةينطولا ةلوطبلا ةقÓطنا يف قيرفلا اهب
دشصحو ربوشسلا ضسأاك ةراشسخ نم ةيادب
ثÓ˘ث ي˘ف ةد˘˘حاو ةرا˘˘شسخو ن˘˘ي˘˘لدا˘˘ع˘˘ت
.ةينطولا ةلوطبلا يف تايرابم
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘ف ي˘˘˘جور˘˘˘ف ح˘˘˘شضوأاو
ةيمشسرلا ةحف˘شصلا ا˘ه˘ب ضصخ ة˘ي˘ف˘ح˘شص
ةمشصاعلا داحتإا ءادن تيبل دقل» :يدانلل

ايداحتا نوكت امدنعف...يل ةجاحب هنأ’
،«دبأÓل لاحلا اذه ىلع ىقبتشس كنإاف
ةلهولا ذنمو قيرفلا اذه بحأا انأا» :عباتو
م˘ه˘ن˘كل ،ءي˘شش ل˘˘ك ه˘˘ل تمد˘˘ق ى˘˘لوأ’ا

انأاو تقولا كلذ يف ليحرلا ينم اوبلط
.«كلذ ىلع مهتقفاو

ل˘جر˘لا ر˘ب˘ت˘عا ،داد˘ع˘ت˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
نأا ،ي˘جور˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا ضسأار ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا
ةدعاشسم هناشش نم زئاكرلا ضضعب دجاوت
،ةد˘˘ي˘˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن د˘˘شصح ى˘˘ل˘˘ع يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

ضضع˘ب ءا˘ق˘ب˘ب د˘ي˘ع˘شس ا˘˘نأا» :در˘˘ط˘˘ت˘˘شساو
هنأاشش نم يذلا رمأ’ا ،يدانلا يف زئاكرلا

،ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن د˘شصح ى˘ل˘ع ا˘ن˘تد˘عا˘˘شسم
تا˘ي˘نا˘كمإا نو˘كل˘م˘ي م˘ه˘نأاو ا˘شصو˘شصخ
ة˘ف˘ي˘ل˘خ فر˘ت˘عا ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو ،«ةر˘ي˘ب˘˘ك
ضضعب نم يناعي داحت’ا نأا ،ينلوكيشس
اهع˘فر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘شس ي˘ت˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لا

عشضول ةيلاحلا ةرتفلا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘مو
:لاقو ،حيحشصلا ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا
دقل ،ضصئا˘ق˘ن˘لا ضضع˘ب ي˘نا˘ع˘ي ا˘ن˘ق˘ير˘ف»
،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع تف˘˘قو
ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك نو˘˘شضكر˘˘ي Ó˘˘ث˘˘م نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ةيشضرأا قوف ءيشش لكب مايقلا نوديريو
ا˘ن˘نأا ا˘م˘ك ا˘ند˘عا˘شسي ’ اذ˘هو ،بع˘ل˘˘م˘˘لا
رثؤوي رمأا اذهو يعامجلا بعللا  دقتفن

.«اريثك انيلع
ب.م.يرشسيإا

دادعتلا ىلع تÓيدعتلا شضعب ءارجإ’ هجتي

حيحضصلا راضسملا ىلع يدانلا عضضو يفدهو داحتÓل عجضشم انأا :يجورف

«يرانكلا» جئاتن عجارت ةيلوؤوضسم عيم÷ا لمحي لÓم

ةمشصاعلا داحتا

sport@essalamonline.com

شسي˘˘˘ئر نا˘˘˘شسح ن˘˘˘ب نا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شس د˘˘˘˘كأا
نأا يبغيرلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
اشسنر˘ف بخ˘ت˘ن˘م ة˘ه˘جاو˘م لا˘م˘ت˘حا

ةررقملا3202-ملاعلا شسأاك لÓخ
ز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘شضارأ’ا˘˘˘ب
ا˘˘يد˘˘ج ي˘˘ع˘˘شسلا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ي˘˘˘فا˘˘˘شضإا
ل˘هأا˘ت˘لا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا فد˘˘ه غو˘˘ل˘˘ب˘˘ل
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن ىلإا ىلوأ’ا ةر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
بحشس ةيلمع تناك و.لايدنوملا

يتلا3202˘-م˘لا˘ع˘لا شسأا˘ك ة˘˘عر˘˘ق
ن˘˘˘˘ع تر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شسأا شسيرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب تر˘˘˘˘˘ج

بخ˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ب ة˘ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
لهأاتلل حماطلا يبغير˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

دجاوت رابتعاب يشسنرفلا هريظنو
ةعومجم˘لا ن˘م˘شض ا˘ي˘ق˘ير˘فإا د˘ع˘ق˘م
،ادنليزوينو ا˘شسنر˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ب ىلوأ’ا
.اكيرمأا لثممو ايلاطيإا

ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف نا˘شسح ن˘ب حر˘˘شص
:Óئاق  ةير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ب˘نأ’ا ة˘لا˘كو˘ل
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ،ة˘˘˘حار˘˘˘شص»
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
وه اشسنرفب لايدنوملل ةيحاتتف’ا

ىلع لمعلل ةياغ˘ل˘ل ي˘فا˘شضإا ز˘ي˘ف˘ح˘ت
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،اد˘ن˘ل˘يزو˘˘ي˘˘ن قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يه3202 ةخشسن  نوكت نأا ىنمتنو
ن˘م ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘لا ل˘م˘ع˘ن˘شس ،ن˘شسحأ’ا
ثد˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ل˘˘جأا
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ةر˘˘˘م لوأ’ ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘قا لا˘˘˘ح ي˘˘˘فو ،«ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،م˘لا˘ع˘لا شسأا˘˘ك ةر˘˘ي˘˘ششأا˘˘ت˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا لا˘ب˘ششأا ه˘˘جاو˘˘ي˘˘شس
«كويد˘لا» بخ˘ت˘ن˘م  مÓ˘ع ن˘يد˘مو˘ب
نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘ف
نم نييرئازجلا نيب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ
نو˘˘ط˘˘ششن˘˘يو ة˘˘ي˘˘شسن˘˘ج˘˘لا ي˘˘جودز˘˘˘م
نع كيهان ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب
«كÓ˘˘ب لووأا» بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘يو ،قÓ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
شسداشسلا زكرملا بحاشص يرئازجلا

لوأ’ لايدنوملا ىلإا ل˘ها˘ت˘ل˘ل ا˘يرا˘ق
شسأا˘ك ما˘ت˘خ ي˘ف ،خ˘يرا˘ت˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘م
ر˘ب˘ع ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شس ي˘ت˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا

ةنشس ةررقملا تاعومجم˘لا ة˘ل˘حر˘م
ةيئاهنلا ةرودلا بعلت امنيب ،1202

ىلإا ل˘هأا˘ت˘ي˘شس ز˘ئا˘ف˘˘لاو2202 ما˘˘˘˘ع
فا˘˘˘شضأا ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘لا
:ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
ىل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ن ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح»
تاعومجملا ةلحرم ي˘ف ا˘ن˘ي˘شسفا˘ن˘م
،ي˘لا˘ح˘لا ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘˘ن ي˘˘ف

ةنشس لÓخ تايرا˘ب˘م˘لا بع˘ل˘ت ثي˘ح
ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘نرد˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصت لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو ،1202
ةرود˘˘لا شضو˘˘خ˘˘ن˘˘شس ا˘˘ن˘˘ت˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
تا˘يرا˘ب˘م˘ب بع˘ل˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘شصقإ’ا

يرا˘˘˘ق˘˘˘لا بق˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب ز˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘˘لا .2202
م˘لا˘ع˘لا شسأا˘˘ك ىلإا ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ي
.«هللا لوحب انفده وه اذهو
ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
نع9102 ةياهن ىلخت دق يبغيرلل
م˘˘مأا شسأا˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘شصلا
ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت تنا˘ك ي˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

ىل˘˘ع يأا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا شسوؤو˘˘ك ة˘˘ثÓ˘˘ث
شسأا˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا :تا˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسم ة˘˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘˘ث
شسأاكلاو ةيشضفلا شسأاكلا ،ةيزنوربلا
0202 نم ةيادب دمتعيل ،ةيبهذلا

61 ةكرا˘ششم˘ب ةد˘يد˘ج ة˘غ˘ي˘شص ىل˘ع
يرئازجلا بختنملل قبشسو ،ابختنم
7102 يف ةيزنوربلا شسأاكلاب بعللا

،8102 ة˘ن˘شس ة˘ي˘شضف˘لا شسأا˘ك˘˘لا˘˘ب م˘˘ث
شضوخل9102 ة˘˘ن˘˘شس بهأا˘˘ت˘˘ي نا˘˘كو
رييغت متي نأا لبق ةيبهذلا شسأاكلا
.ةشسفانملا ماظن

طيمز.ع

3202 يبغيرلل ملاعلا شسأاك
«لهأاتلا فده غولبل يفاضضإا زيفحت اضسنرف ةهجاوم» :ناضسح نب

ءا˘˘شضعأا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي نأا بق˘˘تر˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةيداحتÓل ينطولا ينقتلا عمجملا
لبقملا تبشسلا تاجاردل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ـلا ة˘عا˘شسلا ىل˘ع0202 ربم˘شسيد91
ي˘ئر˘م˘لا ل˘شصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ،01
ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت ي˘˘تا˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع
ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن’
0202/1202.
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘ششك ا˘˘˘م بشسح و
هشسأارتيشس عامتج’ا نا˘ف ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا
ةداملا بشسح نيي˘نو˘نا˘ق˘لا ءا˘شضعأÓ˘ل
،ةيداحتÓل يشساشسأ’ا نوناقلا نم33

ششقاني˘شسو ،ة˘يدا˘ح˘ت’ا نا˘ي˘ب بشسح
اددع ءاقللا اذه لÓخ نوكراششملا

اهجاردا مزل˘ت ي˘ت˘لاو ع˘ي˘شضاو˘م˘لا  ن˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘هأا ن˘˘˘م لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ا لود˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف
،ةباششلا بهاوملل ىشضايرلا ميظنتلا
.ينقتلا نيوكتلاو ريوطتلا

ةينطولا ةيداحت’ا نأا مولعملا نم و
ا˘ه˘طا˘ششن ق˘ي˘ل˘ع˘ت تد˘ه˘شش تا˘جارد˘˘ل˘˘ل
شسأاك تناك يتلاو ةرهاظت رخأا ذنم
اهتنشضتحاو0202 ع˘ل˘ط˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

92 نيب ام ةرتفلا يف ةشسبت  ةي’و
.يشضاملا يرفيف1و يفناج

طيمز.ع

تاجاردلل ةينطولا ةيداحت’ا

مداقلا تبضسلا ينطولا ينقتلا عمجملا ءاضضعأ’ يضضارتفا عامتجا
ةبيبشش قيرف ضسيئر لÓم فيرشش لمح
جئاتن عجارت ةيلوؤوشسم عي˘م˘ج˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
اهققح يتلا ة˘ب˘ي˘خ˘م˘لا ة˘ياد˘ب˘لاو ،يدا˘ن˘لا
يف رشضخأ’او رفشصأ’ا نينوللا باحشصأا
لابششأا ققح امدعب ،يراجلا مشسوملا ةيادب
ة˘ي˘شسا˘ق ةرا˘˘شسخو ن˘˘ي˘˘لدا˘˘ع˘˘ت ،يد˘˘يزو˘˘ب
يف دادزولب بابشش فيشضلا مامأا ةبعشصو
. ةفيظن ةيثÓثب ةريخأ’ا ةلوجلا

فيرشش لئابقلا ةبيبشش قيرف ضسيئر جرخ
ةيشساقلا ةميزهلا دعب هتمشص نع لÓم
ما˘مأا ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
.دادزولب بابشش
مقطأ’او هيبعÓب قيرفلا ضسيئر عمتجاو

قيرفلا رقمب تائفلا لكب ةشصاخلا ةينفلا
:Óئاق ثدحت نيأا ،دحأ’ا ضسمأا
،طقف قيرفلا اهلمحتي ’ ةميزهلا هذه»
ضسفن يف اعيمج اننأ’ اعيمج اهلمحتن لب
ن˘م ءز˘ج ه˘يد˘ل ضصخ˘˘شش ل˘˘كو ،برا˘˘ق˘˘لا
ةلجشسملا ةميزهلا هذه بقع ةيلوؤوشسملا
تناك دقل»:فاشضأاو.«دادزولب بابشش مامأا

ءا˘كب˘لا بج˘˘ي ’ ن˘˘كل ،ةر˘˘ير˘˘م ة˘˘م˘˘يز˘˘ه
ة˘ح˘ف˘شصلا يو˘ط˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ...Ó˘˘يو˘˘ط
نأا بج˘يو ؛ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا دو˘ع˘نو ة˘˘عر˘˘شسب
،ءاطخأ’ا ح˘ح˘شصنو ضسورد˘لا ن˘م م˘ل˘ع˘ت˘ن

.«ةلبقملا تايرابملا يف ىوقأا نوكن ىتح
م .ق

لئابقلا ةبيبشش
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لقأا ينطولا بختنملا لداعت
بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ،ة˘ن˘شس02 ن˘˘˘م
ءاقللا يف هلثمل فدهب ضسنوت
يف ضسدار بعلم هنشضتحا يذلا
ةرود نم ىلوأ’ا ةلوجلا راطإا
ضسأاكل ةلهؤوملا اي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘شش
.1202 ايقيرفإا ممأا

يف ينطولا بختنملا مدقتو
ثيح ةارابملا ةيادب عم ةجيتنلا
ن˘˘با ر˘˘ي˘˘ششب ي˘˘مو˘˘ل˘˘ب ن˘˘كم˘˘˘ت
ح˘ن˘م ن˘م ي˘مو˘ل˘ب ةرو˘˘ط˘˘شسأ’ا
02 ن˘م ل˘قأا ر˘شضخ˘ل˘ل مد˘ق˘ت˘˘لا
ضسفانملا نكمتي نأا لبق ،ةنشس
نع (43د) يف ةفكلا ليدعت نم
ر˘ط˘ي˘شسي˘ل ،ن˘ي˘م’ ن˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط
ل˘ظ ي˘ف ءار˘ح˘˘شصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘مءادأا ىل˘ع م˘ي˘ق˘ع˘لا ءادأ’ا ا˘هد˘ع˘ب

يئاوششعلا بعللا ىلع دامتع’ا
’ ي˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا تار˘˘كلاو

عو˘ج ن˘م ي˘˘ن˘˘غ˘˘ت ’و ن˘˘م˘˘شست
يباجيإ’ا لداعتلاب ءاقللا يهتنيل
توفيل ،ةكبشش لك يف فدهب

نب رباشص ينطولا بخانلا لابششأا
رفظلل ةيقيقح ةشصرف نيعامشس
 .ةقباشسملا يف طاقن ثÓث لوأاب

ب.م.يرشسيإا

1202 «ناك»ـل ةلهؤوملا ايقيرفإا لامشش ةرود راطإا يف

 يحاتتف’ا ءاقللا يف ضسنوت فيضضتضسملا مامأا نولداعتي ةنضس02 نم لقأا رضضخلا

تاشصوحف يرجي نا ىلع
 مايأا01 دعب ةديدج

ايئدبم بيغي رضصان نب
 عيباضسأا4 ىلإا3 نم

ليعامشسإا ةباشصإا تطلخا
يرئازجلا ي˘لود˘لا ر˘شصا˘ن ن˘ب
ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا نÓ˘˘ي˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘نو
د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ه˘˘˘برد˘˘˘م تا˘˘˘با˘˘˘˘شسح
يف اهل ضضرعت يتلا ةباشصإ’ا
نم رششع ةيداحلا ةلوجلا ءاقل
يلاط˘ي’ا يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م
دق يتلاو امراب ةهجاوم يف
.نيدايملا نع ةرتفل هدعبت

ه˘ن˘ع تف˘ششك ا˘م بشسح˘˘بو
ي˘ل˘يد تيزا˘غ’» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص
ةد˘م ضصو˘شصخ˘˘ب «ترو˘˘ب˘˘شس
نب ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا با˘ي˘غ
ةباشصإ’ ضضرعت يذلا رشصان

ا˘مرا˘ب ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
نم ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع جر˘خ ي˘ت˘لاو
تاذ تفا˘˘˘˘شضأاو ،ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا
«برا˘ح˘م˘لا» نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘˘شصلا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘شصإا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
يتلاو ةبكرلا راتوأا ىوتشسم
ةليكششت نع اهببشسب بيغيشس
لشصت ةرتفل «يري˘نو˘شسور˘لا»
.ريدقت لقأا ىلع مايأا01 ىلإا

قباشسلا يلوبمأا مجن ناكو
ةباشصإ’ا دعب معدلا ىقلت دق
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ل ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
اركاشش ةي˘شضا˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
يذلا نماشضتلا ىلع عيمجلا
هباشسح ىلع رششن ثيح ،هاقلت

ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ة˘˘شصن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةديرغت «رتيو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘كشش »:ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج
يل مكمعد ىلعو مكلئاشسر
نآ’ا» :عباتو ،«ة˘با˘شصإ’ا د˘ع˘ب

ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ي˘˘ف ،«ل˘˘ب˘˘˘ق يذ ن˘˘˘م ىو˘˘˘قأا

ةيشصخششلا ةوق زربت ةلاشسر
«كر˘ح˘م» ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لا
نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘˘مو.نÓيملا
ايقيرفإا ممأا يف بع’ لشضفأا

نع بيغ˘ي˘شس ر˘شصم˘ب9102
ىلع نيعوبشسأا ةدمل نيدايملا
ةدوعلاو يفاعتلا لبق رثكأ’ا
˘ما˘ع˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب بعÓ˘م˘˘ل˘˘ل
.لبقملا

طيمز.ع

 يشضاملا ربمفون لÓخ ةيثÓث عيقوت يف حجن نأا دعب1 صسنوت ‐1 رئازجلا

 «1غيللا» يف رهضشلا بع’ روليد
يف همهشسأا يشسنرفلا هيليبنوم دئاقو يرئازجلا يلودلا روليد يدنأا عفر

ةدايق دعب ضسن’ ةهجاوم لÓخ هل عئار نم رثكأ’ا ءادأ’ا دعب يشسنرفلا يرودلا
ناك ريثم ءاقل يف Óماك دازلاب ةدوعلاو دعاوقلا جراخ نيمث زوف قيقحتل هيدان
نع ،ضسمأا ةيشسنرفلا ةطبارلل يمشسرلا باشسحلا فششكو.زايتماب لوأ’ا همجن
يشضاملا ربمفون رهششل «1 غيللا» يف بع’ لشضفأا ةرئاجب «براحملا» جيوتت
قيرفلا تداعأا يتلاو هيدان عم اهمدقي يتلا ةريبكلا تايوتشسملا دعب كلذو
اذه يتأايو ،ةتباث تاوطخب ةمدقملا ةبخن نم هبارتقاو تاراشصتن’ا ةكشسل
فادهأا ةثÓث ىلع عيقوتلا نم قبشسأ’ا ويشسكاجا مجن نكمت نأا دعب حيششرتلا

مجاهم نأا ةراششإ’اب ريدجلا.طرافلا رهششلا لÓخ نيتمشساح نيتريرمت ميدقتو
بع’ دن’وف نيفيك يناملأ’ا نم Óك ةزئاجلا هذه ىلع ضسفانيشس «رشضخلا»
ودبت هظوظح نأا ريغ ،تشسيرب يدان بع’ انودراك نيفريإا يشسنرفلاو وكانوم
.ءاقل لك يف اهمدقي يتلا ةيلاعلا تايوتشسملا دعب رفوأ’ا

طيمز.ع
 صصاخلاو ماعلا ثيدح هلعج قار ءادأا مدق رشضخلا حانج

 رطق يف مضسوملا ةقفضص نوكيل هجتي يليÓب
نم فرحأاب يرطقلا يرودلا يف همشسا ضشقني نأا يليÓب فشسوي عاطتشسا

يدانب هقاحتلا نم ةريشصقلا ةرتفلا مغر ،رطق يف بع’ لشضفأا حبشصيل بهذ
ت’وج عبرأا يف نيتمشساح نيتريرمتو فادهأا ةتشس نود امدعب ،يرطقلا رطق
ضشهدم ىوتشسم ميدقتب كلملا يدان ريهامج راهبإا نم نارهو نبا هتني مل. طقف
يف يشضايرلا ةيليشسلا يدانب يرطقلا رطق يدان هقيرف عمج يذلا ءاقللا لÓخ
فده لباقم ةيثÓثب زوفلل هيدان داق ثيح رطق موجن يرود نم ةلوج عشسات
نيتريرمت ميدقتو ةارابملا رمع نم ةريخأ’ا ضسافنأ’ا يف فدهل هليجشستب دحاو
مجنلا ةيرطقلا ضسأاكلا ةانق وللحم راتخاو اذه.نيفده ىلإا اتمجرت نيتمشساح
يرودلا نم ةعشساتلا ةلوجلا لÓخ بع’ لشضفأاك يليÓب فشسوي يرئازجلا
.مشسوملا اذه يف ةقفشص زربأا هنأا اودكأا امك .يرطقلا

تيمز قازرلا دبع
 صسوريفلا نم هئافشش دعب ىلوأ’ا هتارابم يف صسانو

هقيرف نع ربكأ’ا بئاغلا رضصان نب
 ةلوجلا ةمق يف م’وغو

ىلع يلاطي’ا يرايلاك يدان حانجو يرئازجلا يلودلا ضسانو مدآا نوكيشس
نم هجورخو انوروك ضسوريف نم هئافشش دعب نيدايملا ىلإا هتدوع عم دعوم
بختنملا ضصبرت يف ضسوريفلاب هتباشصإا دعب عوبشسأ’ا اذه رحب يحشصلا رجحلا
ريخأ’ا اذه ناديم ةيشضرأا ىلع امراب مامأا مويلا ةرهشس هقيرف ةارابم ،ينطولا
رظتنم يرئازجلا حانجلا ،يلاطي’ا يرودلا نم رششع ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف
.بايغلا نم نيعوبشسأا نم رثكأا دعب ةشسفانملل هتدوع دعب ةشصاخ ايطايتحا

هيدان ةقفر يرئازجلا بعÓلا م’وغ يزوف لقنتيشس ةلوجلا ضسفن يفو
يف رتن’ا ةهجاومل ونÓيمب ازتايم يبيشسنوج بعلم ىلإا مويلا ةرهشس يلوبان
نأاو ةشصاخ مويلا ةارابم يف طايتح’ا يشسرك ىلع رظتنم م’وغ ،ةلوجلا ةمق
قباشسلا نايتيا تناشس بع’ ىلع دمتعي ’ وزوتاغ ورانيج يلاطي’ا بردملا
ربكأ’ا بئاغلا وه رشصان نب ليعامشسإا ناف ةراششإÓل.ةمشساحلا تايرابملا يف
يف اهل ضضرعت يتلا ةباشصإ’ا ببشسب ةونج مامأا مويلا نÓيم هيدان ةليكششت نع
نع هدعبت دق يتلاو ةبكرلا راتوأا ىوتشسم ىلع امراب مامأا ةيشضاملا ةارابملا
.مايأا ةرششع نم ديزأ’ بعÓملا

ب.ع
 يشسنرفلا يرودلا نم51 ةلوجلا تاءاقل نمشض

عم دعوم ىلع «1غيللا» يف انوفرتحم
 ةيوق تاهجاوم

تاهجاوملا نم ديدعلا يشسنرفلا يرودلا نم رششع ةشسماخلا ةلوجلا دهششت
نوكتشس ثيح مويلا ءاشسم نم ةيادب ةيرئازج ةهكنب نوكتشس يتلاو ةيوقلا
يف لشضفأ’ا ميدقتو قلأاتلا ة˘ل˘شصاو˘م˘ل «ر˘شضخ˘لا» مو˘ج˘ن˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘شصر˘ف˘لا

ديرف لزني نيأا «نوشسوم ول» بعلم نم نوكتشس ةيادبلاو.«1غيللا» تاشسفانم
يف طششانلا هيليبنوم ىلع افيشض زتيم هيدان ةقفر رشضخلا بع’ ةي’وب

تاراشصتن’ا ةلشسلشس ةلشصاومل ريخأ’ا ىعشسيو روليد يدنأا هنطاوم هفوفشص
نيدلا نيز لبقتشسيشس تيقوتلا تاذ يفو ،ةمدقملا قرف نم رثكأا بارتق’او
«رشضخلا» بع’ هفوفشص يف بعلي يذلا ضسين فيشضلا مين هيدان هقفر تاحرف
يف ةراشسخلا ةبيخ وحمو ةيباجيا ةجيتن قيقحتل يعشسلاو يوادوب ماششه
تناشس عم دعوم ىلع زوبدوب ضضاير نوكيشسو ،هدعاوق يف ةيشضاملا ةلوجلا
يف ناقرز يدهم قلأات دهشش يذلا ودروب ضضرأ’ا بحاشص ةهجاومل نايتيا

ةجيتنب ةدوعلاو ةأاجافملا ثادحإ’ «رشضخأ’ا» قيرفلا ثحبيشس ثيح ،هفوفشص
،ةريخأ’ا ةرتفلا يف «قرزأ’ا» اهل˘ج˘شس ي˘ت˘لا تار˘ث˘ع˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘شساو ة˘ي˘با˘ج˘يا

يرمعلب لامج هفوفشص يف بعلي يذلا نويل كيبملوأا بيترتلا يناث لبقتشسيو
ةلبقلب ضسيره هناولأا لمحي يذلا تشسيرب فيشضلا ةهجاومل «رشضخلا» ةرخشص
.ةيشضرم ةجيتنب ةدوعلاو «لاول»ـل دنلا فوقولا ىلع ريخأ’ا لوعي ثيح

طيمز.ع
 تايرابم3 يف4ـلا هفده نود يويرف

ةلوطبلا ةرادضصل يقتري ديمعلا
 «ةبيقعلا ءانبأا» عم لداعتت «ماضص’»و

عم ةفشصانم ،ةينطولا ةلوطبلا ةرادشصل ،رئازجلا ةيدولوم قيرف ىقترا
فيشضلا ىلع ،ضسمأا ةيششع ققحملا زوفلا بقع طاقن7ـب فيطشس قافو قيرف
دبعو ةحاشس نب ،يويرف نم لك اهيلع لوادت ،ةفيظن ةيثÓثب ةيدملا يبملوا
.تايرابم3 يف عبارلا فدهلا ىلإا هديشصر يويرف عفرو اذه ،ظيفحلا

فادهأا نود دادزولب بابشش عم ةليلم نيع ةيعمج قيرف لداعت ،رخآا بناج نم
.حيبذ امد ناديم ىلع بعل يذلا ءاقللا يف

ب.م.يرشسيإا
sport@essalamonline.com

5192ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج1ـل قفاوملا0202 ربمشسيد61ءاعبرأ’ا

بعÓلا انوبغوأا وليجنأا قدغأا
يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا ي˘˘لود˘˘لا

هلي˘مز ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ما˘ه تشسيو
حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘˘شس
حيدملاو ءانثلاب رئاطلا يرئازجلا

يذلا يقارلا ءادأ’ا ةفيلخ ىلع
يف يشسنرفلا ضسين جيرخ همدقي

بردملا اهي˘ف ه˘ح˘ن˘م˘ي ةر˘م ل˘ك
.ةشصرفلا يدنلتكشس’ا

ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘غوأا ح˘˘˘˘شضوأاو
نب» :Óئاق ةيفحشص تاحيرشصت
ى˘ل˘ع و˘هو ز˘ي˘م˘م بع’ ة˘م˘حر
ردا˘ق و˘ه˘ف ،ح˘ي˘ح˘شصلا ق˘ير˘ط˘˘لا

ا˘مد˘ن˘ع قرا˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘شص ى˘ل˘˘ع
مهم رمأا اذهو هدنع ةركلا نوكت

انحن˘م˘ي ه˘نأ’ ا˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب اد˘ج

ثحبن يتلا ةيموج˘ه˘لا لو˘ل˘ح˘لا
ىنمتأا يتهج نم» :عباتو ،«اهنع
م˘يد˘ق˘ت ة˘م˘حر ن˘˘ب ل˘˘شصاو˘˘ي نأا

ي˘يأار بشسحو از˘ي˘م˘م ىو˘ت˘˘شسم
ا˘هد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا نإا˘˘ف
هيلع دا˘م˘ت˘ع’ا˘ب ه˘ع˘م برد˘م˘لا

حاجنلا تققح يجيردت لكششب
ءادأ’ا ع˘˘˘فدو اذ˘˘˘˘ه.«بولطملا
لج ةمحر نب لبق نم مدقملا

،هب ةداششإÓل قيرفلا يف هئÓمز
عفادملا جهن ىلع اوراشس نيذلا
 .انوبغأا يلاطيإ’ا يلودلا

ب.م.يرشسيإا

لج˘شسي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
يلود˘لا ل˘ي˘شضو˘ف˘ل˘ب قا˘ح˘شسإا
مياهن˘فو˘ه بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘م˘˘شض هد˘˘جاو˘˘ت ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ه˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت
غ˘يز˘ب˘ي˘ل ف˘ي˘شضلا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ب

21 ةلوجلا تاشسفانم نمشض
ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ’ا يرود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
.«اغيلشسدنوبلا»

د˘م˘ت˘ع˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘˘مو
فينوه نايتشسابي˘شس برد˘م˘لا

ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ثلا˘˘ث ما˘˘مأا بع˘˘شصلا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
كلذو يرود˘لا ي˘ف بي˘تر˘˘ت˘˘لا
ضسوريف نم ماتلا هيفاعت دعب

بيشصأا دق ناك يذلا انوروك
دقتفيشس يذلا عيباشسأا لبق هب
ضشتيلير˘غ ن˘م ل˘ك تا˘مد˘خ˘ل
ىل˘ع م˘ه˘لو˘شصح د˘ع˘ب ود˘ي˘بو
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ءار˘م˘ح تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب
نرياب ةه˘جاو˘م ي˘ف ى˘شضا˘م˘لا
نو˘كت˘شس ي˘ت˘لاو ،نو˘كر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ر˘ت˘نا بعÓ˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘شصر˘˘ف
اددجم ةدوعلل قباشسلا نÓيم

.ةيشساشسأ’ا ةليكششتلل
بحا˘شص نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘˘مو

عم ةكراششملل داع ةنشس82
قÓطنا ذنم ينا˘م˘لأ’ا ه˘ق˘ير˘ف
ن˘م ه˘ي˘فا˘ع˘ت د˘˘ع˘˘ب م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ةرتفل ه˘تد˘ع˘بأا ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإ’ا

،بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط
ها˘ي˘م˘لا ةدو˘ع د˘ع˘ب ا˘شصو˘شصخ
بعÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘ه˘˘يرا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
ة˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص تيو˘˘˘طو ةرادإ’او
.فÓخلا

طيمز.ع

ي˘نا˘م˘ي˘˘ل˘˘شس مÓ˘˘شسإا ضشي˘˘ع˘˘ي
رتشسيل بع’و «رشضخلا» فاده
هتريشسم يف ةرتف أاوشسأا يتيشس
يف هرارمتشسا لظ يف ةيوركلا
لوأ’ا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘ب’ا

ع˘م ة˘بذ˘بذ˘ت˘م˘لا ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لاو
طغشضلا نم داز يذلاو فيدرلا

ىلع دوعت يذلا يناميلشس ىلع
.يلاعلا ىوتشسملا يف بعللا

ربوشسلا» ةيع˘شضو تد˘ق˘ع˘تو
يدان راوشسأا لخاد رثكأا «ميلشس
رار˘م˘ت˘شسا بق˘ع «ضسشسكو˘ف˘لا»

ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف Ó˘˘يد˘˘ب ف˘˘يدر˘˘لا
اهرشسخ يتلاو نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘شس
،ةفيظن ة˘ي˘شسا˘م˘خ˘ب «بلا˘ع˘ث˘لا»
يناثلا قيرفلل هليوحت مت يذلاو
ند˘نار˘˘ب برد˘˘م˘˘لا ن˘˘م رار˘˘ق˘˘ب
هتاباشسح نم جرخ يذلا رجدور
هاوتشسمب عنتقي مل امدعب امامت
وكانوم يدا˘ن ن˘م ه˘تدو˘ع ذ˘ن˘م
هتراعإا ةرتف ةياهن دعب يشسنرفلا
هدقع عيب يف ةرادإ’ا لششف دعب
يتلا قر˘ف˘ل˘ل ادد˘ج˘م ه˘ترا˘عإا وأا

.هتامدخ ىلع لوشصحلا ديرت
بابشش مجن نأا مولعملا نمو

ن˘م˘شض ل˘خد ق˘با˘شسلا دادزو˘ل˘˘ب
نايتيإا تناشس قير˘ف تا˘ما˘م˘ت˘ها
لوشصحلا يف بغارلا يشسنرفلا

ةراعإا لكشش يف هتامدخ ىلع
يو˘ت˘ششلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
يناميلشس لازي امو اذه ،مداقلا

ىتح يتيشس رتشسيل عم اطبترم
.1202 ناوج

طيمز.ع

 رشضÿا حانج نم مدقŸا Òبكلا ءادأ’ا دعب

 ةيموجهلا ةيحانلا نم اندعاضسي وهو زي‡ ةمحر نب همدقي ام :انوبغأا

 انوروك صسوÒف نم هئافشش دعب

 غيزبيل ةهجاوم نم ةيوق ةدوع ىلع مضصبلل فدهي ليضضوفلب

 فيدرلا قيرفلا عم Óيدب لخد

 ضضومغلا هفنتكي هلبقتضسمو اديقعت دادزت Êاميلضس ةيعضضو



ةــــنصصرق

ريخملا عات ريخملا
ةلجم تفششك ارظتنم ناك امك
نع ةيشسنرفلا لو˘ب˘تو˘ف ضسنار˘ف
ةر˘ك ي˘ف ل˘شضفأ’ا ة˘ل˘ي˘˘كششت˘˘لا
تيوشصت دعب خيراتلا ربع مدقلا

ءاحنأا عيمج نم اًيفحشص041
ة˘ل˘ي˘كششت˘˘لا تم˘˘شضو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
لحارلا ينيتنجرأ’ا ةروطشسأ’ا
بناجب ،انودارام ودنامرأا وغييد
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ةرو˘˘˘ط˘˘˘شسأا

دجاوت امك ،ودلانور  هنطاومو
لشضفأ’ا يئانثلا ةليكششتلا يف
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا  ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك ي˘˘لا˘˘غ˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا

.يشسيم لينويل ينيتنجرأ’او

ةماجحلاب موقي «وز نب»
يف دجاوتلا لجأا نم
ةلشصاومو ةمرو˘ف˘لا
لا˘˘ير ع˘˘م ق˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لا

ىر˘˘˘˘˘جأا ،د˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م
،يشسنرفلا مجا˘ه˘م˘لا

وذ ،ةميز نب ميرك
،ةيرئازجلا لوشصأ’ا
رششن ثيح ،ةماجحلا

عقاوم ىلع ةروشص
لشصاوتلا
ره˘ظ˘ي ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نويل يدان مجن اهيف
قلتشسم وهو قباشسلا

ءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإا لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
ا˘˘م˘˘ك ة˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
هيلع يبنلا  ىشصوأا
تاو˘˘ل˘˘شصلا ل˘˘شضفأا

.ميلشستلاو

لضصاوي ضسيو نب
هتاعادبإا

باششلا ةرقم مجن طشسو طخ بع’ يقل
ر˘ي˘ظ˘ن ن˘ير˘ي˘ب˘ك ءا˘ن˘ثو ةدا˘˘ششإا ضسيو ن˘˘ب
ط˘شسو ي˘ف ه˘فر˘ط ن˘م مد˘ق˘م˘لا دودر˘م˘لا
لك بجعأا ثيح ،يعاجرتشس’ا ناديملا

اميشس’ ،ناديملا يف همدقي امب هعبات نم
ةداي˘ق˘ب ه˘ل تح˘م˘شس ة˘نا˘شصرو ءود˘ه ن˘م
بردملا ىعشسيو اذه ،مامأ’ا ىلإا مجنلا
ناو ة˘شصا˘خ ،ه˘ه˘ي˘جو˘ت ى˘لإا ا˘˘مود ا˘˘ششا˘˘ب
هل حمشست ةر˘ي˘ب˘ك تÓ˘هؤو˘م ه˘ل ي˘ن˘ع˘م˘لا

لا˘ح ي˘ف ي˘جرا˘خ˘˘لا فار˘˘ت˘˘ح’ا˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح
ا˘م˘ي˘شس’ ،لاو˘ن˘م˘لا ضسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصاو
ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف تعر˘˘˘˘شش قر˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘ع ناو
. هنع تامولعملا

نوؤواتضسم ةيفياطضسلا

وديمح نيدلا ريخ دمحم بعÓلا ةيقرت
قيرفلا عم بردتلل3002 ديلاوم نم
يشسنوت˘لا برد˘م˘لا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا لوأ’ا
هتايناكمإا ىلع فوقول˘ل ي˘كو˘كلا ل˘ي˘ب˘ن

ة˘˘˘شصح لوأا ضضا˘˘˘˘خ ثي˘˘˘˘ح ،بر˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع
طخشس تراثأا ،نينث’ا ةيشسمأا ةيبيردت
ن˘˘ع نور˘˘ب˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا قا˘˘فو˘˘لا را˘˘شصنا
ةشصاخ ،فرشصتلا نم ريبكلا مهئايتشسا

ةليكششت ىلع اقÓطإا رمي مل ينعملا ناو
بشسح ى˘˘˘لوأ’ا نا˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘ح ،ف˘˘˘˘يدر˘˘˘˘لا
نمل ةشصرفلا حنم ةيفياطشسلا ريهامجلا
ع˘م م˘شسو˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م نود˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
» ’و˘يار » نا ر˘كذ˘ي ،ف˘يدر˘لا ة˘ل˘ي˘˘كششت
نم يدانلا ىلإا همدقتشسا نم وه فيطشس
. ناشسملت دادو

وكرابيم بلاطم

يتلا ةرارحلا نع ثحبلاو مهتايلوؤوشسم لمحت
جئاتنلا يف «كيلكيدلا» قيقحتب قيرفلل حمشست
يشضايرلا يدانلا بع’ اهب بلاط رومأا يه
ةشصاخ ،هءÓمز ناديز وكرابي˘م ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا

دودرم نع ةبئاغ ىقبت ةميزعلاو ةدارإ’ا ناو
حيحشصت يف ة˘يا˘ج˘ب ن˘با ل˘مأا˘يو اذ˘ه ،ق˘ير˘ف˘لا
تايباج˘يإ’ا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو ا˘ع˘ير˘شس ءا˘ط˘خأ’ا
ىتحو يعامجلا دودرملا نيشسحت لجا نم رثكا
ل˘م˘ع˘ي نأا تقو˘لا ضسف˘ن ي˘ف ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ،يدر˘ف˘لا
لشضفأ’ا قيقحتل ةبيتكلا عيجششت ىلع رفانشسلا
. ديعاوملا مداق يف

بارعأا ’إا

ريبكلا مهبشضغ نع ةركشسب داحتا راشصنأا ربع
،بارعا مكحلا تنيع يتلا ميكحتلا ةنجل هاجت
ايا˘شضق˘لا د˘يد˘ع ه˘ع˘م ق˘ير˘ف˘لا كل˘ت˘م˘ي يذ˘لاو
وهو ،هميكحت ةقيرط ىلع جاجتح’اب ةشصاخلا

نودششاني ءارشضخلاو ةلحكلا قاششع لعج ام
تاوف لبق هرييغت بلط ميدقت لجا نم مهترادا
بشسك ىلع رشصت ةرادإ’ا ناو ةشصاخ ،ناوأ’ا
نا ركذي ،وداراب ماما ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا طا˘ق˘ن
ديرت ’و ضسما ةيششع ةياغ ىلا درت مل ةرادإ’ا

ةرك يلوؤو˘شسم ع˘م ا˘ه˘شسف˘ن˘ل ل˘كا˘ششم˘لا ةدا˘يز
ثب ةرورشض ىلع اهرارشصإا نم مغرلاب مدقلا
. رششابملا ىلع ءاقللا

qarsana@essalamonline.com
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؟لضضفأ’ا نوكيضس نم
ةمئا˘ق ن˘ع «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» نÓ˘عإا د˘ع˘ب
ةزئاج لينل نيحششرملا نيبعÓلا
0202 ما˘˘˘ع ي˘˘˘ف بع’ ل˘˘˘شضفأا
ي˘لود˘لا دا˘ح˘تإ’ا ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘˘لا
،ةنشس لك ةياهن عم مدقلا ةركل
تربور نم Óك ةمئاقلا مشضتو
نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘م ي˘كشسفود˘نا˘ف˘ي˘˘ل
ونايتشسيرك يلاغتربلاو ،خي˘نو˘ي˘م
لينويل يني˘ت˘ن˘جرأ’او ،اود˘لا˘نور
ل˘ه ،ة˘نو˘ل˘˘ششر˘˘ب د˘˘ئا˘˘ق ،ي˘˘شسي˘˘م
ءيل˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه د˘ه˘ششي˘شس
ل˘˘ط˘˘ب رو˘˘ه˘˘ظ ،تآا˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

،ي˘كشسفود˘نا˘ف˘˘ي˘˘ل و˘˘هو ،د˘˘يد˘˘ج
ثو˘˘˘˘˘غر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لاو نود˘˘˘˘˘˘لا نأا مأا
.ةرطيشسلا نولشصاويشس

15

ناوأ’ا لبق ةهجاوم
ة˘شسفا˘ن˘˘م˘˘لا نأا ح˘˘شضاو˘˘لا ن˘˘م
ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ن˘ي˘ب ار˘كب˘م تأاد˘˘ب
د˘ع˘ب ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ضسيرا˘˘بو
ن˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر˘˘لا ة˘˘عر˘˘ق
ثحبي ثيح ،«غيلزن˘ي˘ب˘ما˘ششلا»
عم دقاع˘ت˘لا ل˘ب˘شس نا˘قÓ˘م˘ع˘لا
ضسيفمم يدن˘لو˘ه˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
ط˘ب˘شضو ،نو˘ي˘ل م˘ج˘˘ن يا˘˘ب˘˘يد
ثيح ،ةه˘جاو˘م˘لا ل˘ب˘ق رو˘مأ’ا
دقاعتلا ةلواحم اشصرابلل قبشس
،مرشصنملا فيشصلا بعÓلا عم
«ي˘˘ج˘˘شسا˘˘ي˘˘ب˘˘لا» ل˘˘خد ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لب˘ق ى˘ت˘ح ار˘خؤو˘م ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
نوكيشس يذلاو رامين ةباشصا

.مداقلا يفناج لÓخ ارح
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 ةدي÷ا جئاتنلا نم ديزم دشصحو دادعتلا زيف– لجأا نم

ديدضستل نمزلا عراضسي ىضسيع نب
 ةرقم مامأا لداعتلا ةحنم
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1 صسنوت ‐1 رئازجلا

جÈلا يلهأا  ةركشسب دا–ا

همدقي ام :انوبغأا
زي‡ ةمحر نب
نم اندعاضسي وهو
ةيموجهلا ةيحانلا

مدقملا ريبكلا ءادأ’ا دعب
 رشضخلا حانج نم

1202 «ناك»ـل ةلهؤوملا ايقيرفإا لامشش ةرود راطإا يف
مامأا نولداعتي ةنضس02 نم لقأا رضضخلا
يحاتتف’ا ءاقللا يف ضسنوت فيضضتضسملا

 ةكرششلا لام صسأار حتف مدع ررقت ةرادإ’ا

دقع ةداعإا ضضفري ضشامر
هلزانت مدع ىلع دكؤويو ةيعم÷ا

يدامح نب حلاضصل مهضسأ’ا نع

تايرابم3 يف4ـلا هفده نود يويرف

ةرادضصل يقتري ديمعلا
لداعتت «ماضص’»و ةلوطبلا

«ةبيقعلا ءانبأا» عم


