
لتقم ليضصافت هذه
تاذ «ءاميضش» باضصتغاو
حافضسلا ةياهنو اماع91

اقارح42 فيقوت
مظنم مهنيب نم
نارهوب تÓحر

50صص
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يبوروألا لماعتملا عم قيسسنتلاب
PAU جمانربلا معد ةدحو

ةموك◊ا لهاك لقثت ايرŸÓا صسجاوه
ةبقارŸا تاءارجإا زيزعتب بلاطمو

ناك مهليومتل قودنسص عسضو نأا اودكأا
رامثتسسلا ةلسسلسس ‘ ةدوقفŸا ةقل◊ا

ةئضشانلا تاضسضسؤوŸا باحضصأا
ءادعضصلا نوضسفنتي

40صص

ةيبنجأا ةلود عم رباختلا ةمهت طقسست ةمكحملاةروجهم دوقو ةطحمب ةقورحم اهتثج تدجو تادعمو وروأا فلأا02و ميتنسس نويلم061 زجح
ةيرسسلا ةرجهلاب ةسصاخ

50صص

ةينطولا ةنجللا وسضع يناكرب طاقب دكأا
،انوروك صسوريف راسشتنا ةعباتمو دسصرل
ربع جراخلا نم ءاج ،ايرÓملا صضرم نأا
نم ةدروتسسم تلاح اهنأا احسضوم ،دودحلا

اذ˘˘˘كو ،ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘ك˘˘˘سشب ة˘˘˘قرا˘˘˘فأا ا˘˘˘يا˘˘˘˘عر
ةري˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف او˘ما˘قأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج

ي˘˘ف طا˘˘ق˘˘ب ح˘˘˘سضوأاو.ةي˘ق˘ير˘فا لود˘ب
قطانملا نأا –مÓسسلا– هب صصخ حيرسصت
اع˘تر˘م تح˘ب˘سصأا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
رمألا ،تايليفطلل لقانلا صضوعبلا ومنل
ي˘ف صضر˘م˘لا ي˘˘سشف˘˘ت ىل˘˘ع د˘˘عا˘˘سسي يذ˘˘لا

.نينطاوملا فوفسص

رئاز÷ا ‘ ةيوونلا تايافنلا نفد ناكم نع فضشكلاب اضسنرف بلاطي «حلضستلا دضصرم»
30 صصةيسضقلا هذه ءازإا تمسصلا نع فكلا ¤إا هدÓب تاطلسس اعد-

تايليفطلل لقانلا ضضوعبلا
بون÷ا تاي’و ددهي

ةاضضقلا ةدئافل ناتينيوكت ناترود
ميعدتل لدعلا ةرازو تاراطإاو

نوناقلا لاجم يف مهتاردق

30صص

40 صص

ةيسسامولبدلا تاونقلا ربع رورملا نود بناجألا عم لسصاوتلا نم يلاعلا ميلعتلا ةذتاسسأا عنم

ةـــيضضق ليجأات
ةرــكاضشم فراــع
رــبوتكأا81 ىلإا

تاكرسش لامعأا مقر عجارت يف تببسست
0202 ةيادب جد رايلم673 ـب نيمأاتلا

 ةـــبيرضض ءاغلإا
نـيمأات ىلع ثولتلا

تاراـــيضسلا
40 صص

40 صص

50صص

 يـــعماج لوــخد ’ :ناــيز نب
اــيرولاكبلا جئاتن نع نÓعإ’ا لبق



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ة’و4 ىدحت يذلا لجرلا

يوشضوف ينوناق ريغ ءانب بحاشص ىدحت
نار˘˘هو ة’و ن˘˘م4 ،نار˘˘هو ة˘˘ي’و ي˘˘ف
قيبطت نم نكمت دحأا Óف ،نيبقاعتملا
يذلا ينوناقلا ريغ ءانبلا مدهو نوناقلا
ةياغ ىلإا ناك يذلا لامعأ’ا لجر هديشش
ن˘˘م اد˘˘ج ادو˘˘ن˘˘˘شسم9102 ل˘˘ير˘˘فا

سسيئرلا مكح ةياهن لبق رابك نيلوؤوشسم
تاطلشس نكمتت لهف ،ةقيلفتوب قبشسأ’ا

قحب نوناق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘م نار˘هو ة˘ي’و
.؟اذه لامعأ’ا لجر

ةيرضسلا اهنع تعفر قئاثو

ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح م˘ي˘ق˘ي لوؤو˘شسم م˘˘شسا ط˘˘ب˘˘ترا
ةرازول ةعبات ةئيه يف لمعيو ةمشصاعلا
ةريزوب ةميمح ةقادشص ةقÓعب ،ةفاقثلا
تأادب ،ي˘مو˘ت ةد˘ي˘ل˘خ ة˘ق˘با˘شسلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا

نيب ةم˘ي˘م˘ح˘لا ة˘قاد˘شصلا ة˘قÓ˘ع ة˘يا˘كح
ةيادرغ ةي’وب لمع يذلا قباشسلا ريدملا

ةرازو˘ل ا˘ه˘ي˘لو˘ت ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ،ةر˘˘يزو˘˘لاو
نم ر˘يد˘م˘لا ل˘ق˘ن ترر˘ق ثي˘ح ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا

ةليقث اماهم هتملشسو رئازجلا ىلإا ةيادرغ
ةريزولا باجعإا ببشس عجريو ،ةرازولاب
ةفاقثلا تافلمب هماملإا قباشسلا ريدملاب
لكششبو يداملا ريغو يداملا ثارتلاو
يت˘لا ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا ـل ه˘نا˘ق˘تإا سصا˘خ
.يموت ةديلخ اهقششعت

 «نوفكعنم» ةيروهمجلا ءاطضسو

سسنو˘ي م˘ير˘ك ه˘ه˘جو ر˘مأا وأا ه˘ي˘˘جو˘˘ت لوأا ي˘˘ف
ي˘ف ه˘ي˘بود˘ن˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ط˘˘ي˘˘شسو
ني˘ب ،راو˘ح ح˘ت˘ف˘ب ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ر˘مأا ،تا˘ي’و˘لا

تايعم˘ج˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘شسو ي˘بود˘ن˘م
دقو ،تاي’ولا ل˘ك ي˘ف ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
ط˘ي˘شسو ي˘بود˘ن˘م ن˘م دد˘ع ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ر˘˘ششا˘˘ب
نم ددع يف تايعمجلا عم راوحلا ةيروهمجلا
عا˘˘˘˘شضوأ’ا  ثح˘˘˘˘ب را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا
ةيعشضولا ريدقتو ،ةيعا˘م˘ت˘ج’او ة˘يدا˘شصت˘ق’ا

ى˘˘لإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ع˘˘فر ل˘˘جأا ن˘˘م سضرأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةشسائرلا ىلإا اهنمو  طيشسولا

! .. اورذحا

ةباقرلا حلا˘شصم تا˘ب˘شس رار˘م˘ت˘شسا ل˘ظ ي˘ف
انقاوشسأا ىقبت ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
اهبلغأا تاجتنم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م سضر˘ع˘ل ًءا˘شضف
ىلع ،اهب لومعملا ريياع˘م˘ل˘ل ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘غ
يف رهاظلا تاحوجرأ’ا نم عونلا اذه رارغ
ريياعمل ةقباطملا ريغ ،انيديأا نيب ةروشصلا
فيلغت وأا ةمÓع يأا نودب عابت ذإا ةمÓشسلا
ى˘ل˘ع بجو ثي˘˘ح ،ا˘˘هرد˘˘شصم ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘ششي
ةشصا˘خ ا˘هءا˘ن˘ت˘قا يدا˘ف˘تو رذ˘ح˘لا ءا˘ي˘لوأ’ا

.راغشصلا لافطأÓل ةشصشصخم اهنأاو

qarsana@essalamonline.com
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...نييرئازجلا يف ريخلا لازام
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع با˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ُي
ة˘عر˘شس ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لا˘ع˘ف˘˘ن’او بشضغ˘˘لا

’إا ،رو˘˘مأ’ا ط˘˘˘شسبأ’
بل˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘ط نأا

م˘˘هأا ن˘˘م ة˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لاو
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘لا
ي˘قا˘ب ن˘ع م˘˘هز˘˘ي˘˘م˘˘ت
م˘ل ثي˘˘ح ،بو˘˘ع˘˘ششلا
د˘˘˘˘˘حأا ع˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسي
كلامتي نأا نينطاوملا
ه˘ت˘يؤور د˘ن˘ع ،ه˘˘شسف˘˘ن

ن˘ي˘لو˘˘شست˘˘م˘˘لا د˘˘حأ’
ناك موي يف ،دربلا ةدشش نم دعتري ،ةللبم هبايثو ،سضرأ’ا ىلع اشسلاج ناك يذلا ،ةمشصاعلاب
ةراملا دحأا قلعيل ،هرمأا يلو هنأاكو هايإا هشسابلإاو ،هفطعم اعزان سصخششلا كلذ عرشسأاف ،ارطمم
 .‐نييرئازجلا يف ريخلا لاز ام ‐:لوقلاب يناشسنإ’ا فقوملا اذه ىلع

رهجملا تحت ديربتلا فرغ
ديربتلا فرغ زاجنا يف رامثتشس’ا عيراششم تتاب
نم ددع يف ةيولوأ’ا تاذ عيراششملا مهأا ،ةقÓمعلا
جا˘ت˘نإ’ا تاذ تا˘ي’و˘لا سصا˘خ ل˘كششبو تا˘ي’و˘˘لا
تقفتا دقو ،بونجلا تاي’وو فيثكلا يحÓفلا

ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ،ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تارازو
ةعشس عفر ين˘طو ءار˘جإا ةر˘ششا˘ب˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو
فرغ ءاششنإا ربع اهتافعاشضمو لب ،ديربتلا فرغ
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘قÓ˘م˘ع نزا˘خ˘مو ةد˘يد˘˘ج د˘˘ير˘˘ب˘˘ت
دعب  ءاج ءارجإ’ا ،اهيف مكحتلاو ةيحÓفلا تاجتنملا
ةبقارمو رييشستل اماظن ةراجتلا ةرازو تعشضو نأا
نزخم وه ام يف قيقدتلاو اهتبقارم متتشس ،ينطولا ىوتشسملا ىلع ديربت ةفرغ0002 نم رثكأا
.ديربتلا فرغو ىربكلا نزاخملا يف ةدوجوملا ةيئاذغلا داوملل ةينطو ةيقاطب دادعإ’ اهب

دوجوم «يدرزلا»
دده˘م ناو˘ي˘ح د˘شصر م˘ت
ى˘˘م˘˘شسي سضار˘˘˘ق˘˘˘ن’ا˘˘˘ب
ةر˘˘˘˘˘م لوأ’ «يدرز˘˘˘˘˘لا»
ة˘˘با˘˘غ ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ب يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس
بر˘˘غ سسي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘ب
روث˘ع˘لا م˘ت د˘قو ،نار˘هو
ردانلا ناويحلا اذه ىلع
راطإا يف ةفدشصلاب Óيل

ةيربلا ةايحلا درج ةيلمع
ميلقإا ىلع نيمئاقلا فرط نم يشضاملا سسيمخلا موي تقلطنا يتلاو روكذملا يباغلا ءاشضفلاب
.«هللا عيفشش» ةيعمج عم قيشسنتلاب تاباغلا ةظفاحم ةرادإ’ نيعباتلا يباغلا ءاشضفلا اذه

 «ةرخفم» ديدجلا نيدموب يراوه راطم

يطعي هلعج ام اذهو ،ةيملاع سسيياقمل عشضخت ،ةعئار ةيرامعم ةشسدنه قفو هدييششت مت
تارفاشسملا ىدحإا هب تبجعأا يذلا ،ديدجلا نيدموب يراوه راطم هنا ،اندلبل ةيلمج ةروشص
ةدكؤوم ،ديدجلا يرامعملا حرشصلا اذهب اهلاوجت ءانثأا هتقلت يذلا لابقتشس’او ميظنتلا نشسحبو
كلامت عطتشست مل اهنأا امك ،عئارلا اهراطم رظنمب عتمتلاو رئازجلا ةرايز يرشصم لك ملح نأا
قيلعت يأا لوقي نم نأا تدكأاو ،يبرعلا ملاعلل ةرخفم هتربتعاو ،هب اهباجعإا ةدشش نم اهشسفن
 .اهب ةلشص يأا هطبرت ’و اهيلإا يمتني ’ وه ،رئازجلا ىلع يبلشس



watan@essalamonline.com
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حيرشصت لÓخ يرفوب حشضوأا-
ةعاذإا» ةيشسنرفلا ةيعاذإ’ا ةانقلل
ا˘مد˘ن˘ع ه˘نأا ،«ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ا˘˘شسنر˘˘ف
ةيوونلا اهبرا˘ج˘ت ا˘شسنر˘ف تف˘قوأا
ةطاشسب لكب تكرت ،6691 ةنشس
عو˘˘م˘˘ج˘˘م نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف
تاونشسلاب ةطبتر˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
ةبرجت71ـب اهلÓخ تماق يتلا
وأا ناكم ىلع تقبأا دقو ،ةيوون
ةيوو˘ن˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘فد ن˘كا˘مأا
ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ل˘˘˘كو سضرأ’ا تح˘˘˘ت
ن˘م ا˘ه˘نأ’ ار˘شس ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا
.مويلا ىلإا ةيركشسعلا رارشسأ’ا

’ هنأا ،هتاذ ثدحتملا راششأاو
نا˘كم ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
،ةيرئازجلا ءارحشصلا يف اهئافخإا
فكلا ىلإا هدÓب تاطلشس ايعاد
ةيشضقلا هذه ءازإا تمشصلا نع
ريهطت˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لاو
نم ةيوونلا براجتلا هذه ةقطنم
اهرارشضأا تلاز ام يتلا اهتايافن
ى˘ل˘عو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
.مويلا ىلإا ةمئاق رششبلا

دشصرم» ريدم ةوعد كرتششتو
اذ˘ه ة˘يو˘شست ل˘جأا ن˘م «ح˘ل˘شست˘لا
نم ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ق˘ل˘ع˘م˘لا ف˘ل˘م˘لا

ةل˘م˘ح˘لا» ة˘م˘ظ˘ن˘م ،نر˘ق ف˘شصن
«ةيوونلا ةحلشسأ’ا ءاغلإ’ ةيلودلا
ديدعلا تهجو نأا اهل قبشس يتلا

نأا˘˘˘ششلا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب تاءاد˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م
نود ،ة˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘ل

.نآ’ا ىتح ىودج
د˘˘شصر˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو

ةل˘م˘ح˘لا» و˘لوؤو˘شسمو رو˘كذ˘م˘لا
ةيشضقلا هذه ةجلاعم نأا «ةيلودلا
ةحشصلل ةبشسنلاب ةيمهأ’ا ةديدشش
تا˘قÓ˘ع˘ل˘لو ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
اهبوششي يتلا ةيشسنرفلا ةيرئازجلا

.رهششأا ذنم رتوتلا سضعب
اشسنرف نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجت

نيب ة˘يوو˘ن ة˘بر˘ج˘ت71 تر˘˘جأا
يف6691و0691 ي˘ت˘ن˘˘شس
يف اميشس ’ ،ةيرئازجلا ءارحشصلا

تايافن تلاز امو ،ْناsقَر ةقطنم
ناكم يف ةنوفدم براجتلا هذه
لوحي امم ،ةقطن˘م˘لا˘ب لو˘ه˘ج˘م
ناكشسلا بينجتو اهفيظنت نود
ة˘ي˘ح˘شصلا ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘ت ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لاو
.ةيجولوكيإ’او

نأا ،ير˘˘فو˘˘ب سسير˘˘تا˘˘ب زر˘˘˘بأاو

اذ˘˘ه ل˘˘ح˘˘ل ردا˘˘ب˘˘˘ت م˘˘˘ل سسيرا˘˘˘ب
ن˘م م˘غر˘لا˘ب نآ’ا ى˘˘لإا لا˘˘كششإ’ا

تار˘˘˘ششؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب دو˘˘˘˘جو
لح يف مهاشست دق يتلا ةيباجيإ’ا

ةدارإ’ا» اهنيب نم ،ةلشضعملا هذه
ىلع ،«نوركام ىدل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

عم «تاقÓعلا زيزعتل» هلوق دح
ز˘˘جاو˘˘ح˘˘لا زوا˘˘ج˘˘تو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘˘لا
«مدقتلا»و هدÓب˘ل يرا˘م˘ع˘ت˘شس’ا
-.مامأ’ا ىلإا

ةيسضقلا هذه ءازإا تمسصلا نع فكلا ¤إا هدÓب تاطلسس اعد-

نفد ناكم نع فضشكلاب اضسنرف بلاطي «حلضستلا دضصرم»
رئاز÷ا ‘ ةيوونلا تايافنلا

خ.ةميسسن

اهتكرت يتلا ةيوونلا تايافنلا ةلكسشم لح يف ةردابملاب هدÓب ،اسسنرفب «حلسستلا دسصرم» ريدم يرفوب صسيرتاب بلاط
هذه ةقطنم ريهطتل رئازجلا عم نواعتلاو ةيسضقلا هذه ءازإا تمسصلا نع فكلاو ،رئازجلا يف تاينيتسسلا ةيادب يف

-.مويلا ىلإا ةمئاق رسشبلا ىلعو ةئيبلا ىلع ةريطخلا اهرارسضأا تلاز ام يتلا اهتايافن نم ةيوونلا براجتلا

نامسضل اهتيجيتارتسسإا راطإا يف
يئاذغلا نمألا

رمأات ةموكحلا
رفحل ضصيخرتلاب
ةيحÓفلا رابآ’ا
بلط فلآا8 ،ةموكحلا تسصحأا
لازت ل ،ةيحÓف رابآا رفحل
،ةلولا فرط نم ةقلعم
نع يروفلا جارفإلاب تبلطو

قداسصملا رابآلا صصخر عيمج
ةينقتلا ةنجللا لبق نم اهيلع
ةقفاوم ىلع ةلسصحتملاو
دراوملل ةينطولا ةلاكولا
.ةيلاملا
ةيرازو ةميلعت تدكأا

ةيلاملا ءارزول ،ةكرتسشم
خيراتب ،ةحÓفلاو ةيلخادلاو
تحت ،يسضاملا ربمتبسس03
ةيرازو ةميلعت ناونع
حنمب ةقلعتم ةكرتسشم
رابآلا رفحل صصيخارت
يتأات ةميلعتلا نأا ،ةيحÓفلا
صسيئر تامازتلا ديسسجتل
ىطعأا يذلا ،ةيروهمجلا
ثعب ةداعإل ىوسصق ةيمهأا

نامسض دسصق ،ةحÓفلا عاطق
.يئاذغلا نمألا

تاطلسسلا نأا ،ةقيثولا تدكأاو
ةلازإا ىلإا تايلولا يف ةوعدم
يتلا ةيطارقوريبلا تابقعلا

رفحلا صصيخارت رادسصإا لقرعت
يعيرسشتلا راطإلا قفو
،هعسضو مت يذلا يميظنتلاو
ةيليهسستلا ريبادتلا اذكو
ةغلبو ،لوعفملا ةيراسسلا
ىلع ةميلعتلا ركذت ماقرألا
صصيخارتلا ريسسيت نم مغرلا
ددع لازي ل ،رابآلا رفحل

8ـب ردقم تابلطلا نم ريبك
0001 اهنم ،قلعم بلط فلآا

ةقفاوم نم تدافتسسا ةلاح
كلذ يف امب ،ةينقتلا ةنجللا

دراوملل ةينطولا ةلاكولا يأار
.ةيئاملا

خ.ةميسسن

نÓفألا فدهتسست يتلا ةيداعملا تÓمحلا لسصاوت نم فسسأات

ةيضساضسأا ةطحم روتضسدلا ليدعت عورضشم :يجعب
دÓبلا يف يضسايضسلا حÓضصإ’ا راضسم يف

فدهتسست يتلا تارماؤوŸا لكل اهسضفر تددج
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا

ددنت ةينابضشلا ةيعوتلل ةيرئاز÷ا ةمظنŸا
Êويهضصلا نايكلا عم عيبطتلاب

PAU جمانربلا معد ةدحو يبوروألا لماعتملا عم قيسسنتلاب
نوناقلا لاجم يف مهتاردق ميعدتل لدعلا ةرازو تاراطإاو ةاضضقلا ةدئافل ناتينيوكت ناترود

-يراجلا ربوتكأا80 ىلإا40 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ نامظنت

تايبولل لو تايسصخسشلل لو لاملل ل عسضخي لأاو ءاسضقلا ةيلÓقتسسا ةرورسض ىلع ددسش

يبعضشلا كار◊ا بلاطم يبليو ناضسنإ’ا قوقح نمضضي ديد÷ا روتضسدلا :يراهزل

ن˘ع ،لد˘˘ع˘˘لا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا-
ةينيو˘كت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةد˘ئا˘ف˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ج˘مر˘ب˘˘م˘˘لا
ةرتفلا لÓخ تاراطإ’او ةاشضقلا
ربوتكأا80 ىلإا40 نم ةدتمملا
مهتاردق ميعدت فدهب ،يراجلا

لاجم ي˘ف م˘ه˘فرا˘ع˘م ق˘ي˘م˘ع˘تو
عم قي˘شسن˘ت˘لا˘ب كلذو ، نو˘نا˘ق˘لا
معد ةدحو يبوروأ’ا لماعتملا
PAU . جمانربلا

ر˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تح˘˘شضوأا
اهل نايب يف ،يتامغز مشساقلب
نأا ،«مÓشسلا» هيلع تعلطإا سسمأا

زكرتشس ةينيو˘كت˘لا ةرود˘لا هذ˘ه
لاجم يف تاردقلا زيزعت ىلع
تاقفشصلا تاءارجإا يف مكحتلا
رتفد دادعإا ام˘ي˘شس’ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘ط˘ل˘شسلا فر˘˘ط ن˘˘م طور˘˘ششلا
ىلإا50 نم ،ةدقاعتملا ةيمومعلا

ةشسردملاب يراجلا ربوتكأا80
12 ةد˘ئا˘ف˘ل ءا˘شضق˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا

نو˘ما˘ع ءا˘ن˘مأا61) ا˘˘كرا˘˘ششم
تاراطإا4 ‐ةيئاشضقلا سسلاجملل
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘شسرد˘م˘ل˘ل ما˘ع ن˘ي˘مأاو
.(ءاشضقلل

فيشضي ‐ ةرودلا هذه فدهتو
م˘ي˘عد˘˘ت ى˘˘لإا ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا

م˘كح˘ت˘ل˘ل ن˘ير˘ي˘شسم˘لا تاءا˘ف˘ك
تاقفشصلا تاءارجإا يف يلمعلا
دادعإا ةيجهنم مهفو ،ةيمومعلا
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا طور˘˘ششلا ر˘˘ت˘˘فد
،تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ،تا˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
جاردإاو ،لا˘غ˘ششأ’او تا˘شسارد˘˘لا

ج˘ها˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ن˘˘شسح
ةقف˘شصلا ر˘ي˘شضح˘ت ي˘ف ةد˘ي˘ج˘لا
ت’ؤوا˘˘شست˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةعاجنب رايتخاو ،اهب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

نشسحأا ةيعوشضو˘مو ة˘ي˘فا˘ف˘ششو
لÓغتشس’ا لجأا نم نيدروملا
ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل ي˘˘نÓ˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
نيشصشصختملا نم ةاون ليكششت

نينوكمك مهب ةناعتشس’ا نكمي
.لاجملا يف

ةينا˘ث˘لا ةرود˘لا سصو˘شصخ˘بو
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ت˘˘شسف
نم دتمتو ،ريمعت˘لاو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا

،يراجلا ربو˘ت˘كأا80 ى˘˘لإا50
ةدئافل ءاشضقلل ايلعلا ةشسردملاب
ةرازو تددششو اذه.ايشضاق61
ةرود˘˘لا هذ˘˘ه نأا ى˘˘ل˘˘ع ،لد˘˘ع˘˘لا
فرا˘ع˘م ن˘ي˘شسح˘ت ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
تاعزانملا لا˘ج˘م ي˘ف ةا˘شضق˘لا
اميشس’ ،ةماع ةفشصب ةيراقعلا
ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
نارمعلاب ةقلعتملا تا˘عزا˘ن˘م˘لا

ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘عزا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
ءانب˘لا رار˘شضأا ن˘ع سضيو˘ع˘ت˘لا˘ب

مهفراعم نييحت ىلإا فدهت امك
ةقلعتملا تاعزانملا لاجم يف
.ةيراقعلا ةيقرتلاب

ع.لÓب

د˘˘˘يزو˘˘˘ب رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا
ي˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ،يرا˘˘˘هز˘˘˘ل
نأا ،يرو˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
نمشضي˘شس د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘شسد˘لا

ي˘ب˘˘ل˘˘ي˘˘شسو نا˘˘شسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح
.يبعششلا كارحلا بلاطم

ي˘˘˘˘ف ،يرا˘˘˘˘˘هز˘˘˘˘˘ل را˘˘˘˘˘ششأاو
هذ˘˘ه نأا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ح˘˘ير˘˘شصت
ةمهم ربتعت ةديدجلا ةلحرملا

م˘كا˘ح˘لا ن˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ةدا˘˘عإ’
ةبراحم لÓخ نم موكحملاو
نأاو ةشصاخ ،ريوزتلاو داشسفلا
كشسم˘ت˘م ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘ششلا
يف ةجردملا ناشسنإ’ا قوقحب
قو˘ق˘ح˘ل ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا نÓ˘˘عإ’ا
.ناشسنإ’ا

ةلودلا نأا ،يراهزل فاشضأاو
يتلا لئاشسولا ددحت نأا بجي

ةلاح يف نطاوملا اهيلإا هجتي
دكأاو .ءاشضقلاك هقوقح كاهتنا
ةرورشض ىلع ،ثدحتملا تاذ
’أاو ءا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسا
’و ةيذيفنتلا ةطلشسلل عشضخي
لاملل ’و ةيعيرششتلا ةطلشسلل
’و تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ششل˘˘˘˘˘ل ’و
.تايبولل

م.ةزمح

ل˘شضف˘لا و˘بأا ي˘˘ج˘˘ع˘˘ب د˘˘كأا
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
نأا ،نارهوب ،ينطولا ريرحتلا

ليدعتلا عورششم ربتعي هبزح
حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا يرو˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘˘لا
ربمفون حتافلا يف ءاتفتشسÓل
ةمهمو ةيشساشسأا ةطحم مداقلا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘شصإ’ا را˘˘˘˘˘˘˘شسم ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف
.دÓبلا يف يشسايشسلا

هفارششإا لÓخ يجعب لاقو
تاراطإا مشض يوهج ءاقل ىلع
نا ،نارهوب هبزح ي˘ل˘شضا˘ن˘مو
ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘ششم ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘ي˘شسا˘شسأا ة˘ط˘ح˘م رو˘ت˘˘شسد˘˘لا

حÓشصإ’ا راشسم ي˘ف ة˘م˘ه˘مو
اي˘عاد ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ي˘شسا˘ي˘شسلا
لÓ˘خ م˘ع˘ن˘ب تيو˘شصت˘˘لا ى˘˘لإا
.مداقلا ءاتفتشس’ا

مغرلاب هنأا ثدحتملا زربأاو
بذا˘ج˘ت˘لا سضع˘˘ب دو˘˘جو ن˘˘م
ي˘ف ل˘ئا˘شسم˘لا ن˘م دد˘ع لو˘ح
ل˘يد˘ع˘ت˘لا عور˘ششم ىو˘ت˘˘ح˘˘م
ن˘م˘ث˘ن ا˘ن˘نأا ’إا ،يرو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا

بجي كلذلو همظعم لبقنو
ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه م˘˘˘عد˘˘˘ن نأا

اتف’ «معنب» ه˘ي˘ل˘ع تو˘شصنو
عا˘˘شضوأ’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف ه˘˘نأا ى˘˘لإا
ريشسن نأا انيلع بجي ةنهارلا

.رفشصلا ةطقن يف ىقبن ’و
عورششم نأا يجعب فاشضأاو

ءا˘ج يرو˘ت˘شسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نم ةديدج ئدا˘ب˘مو روا˘ح˘م˘ب
ةيقيق˘ح ةرو˘ث ثاد˘حإا ا˘ه˘نأا˘شش
ة˘شصا˘خ حÓ˘شصإ’ا را˘شسم ي˘ف
قوقحلاو تايرحلا لاجم يف
تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘شصف˘˘لاو
ة˘ي˘م˘هأا تاذ تا˘ئ˘ي˘ه ة˘ي˘قر˘تو

فا˘˘˘˘˘شصم ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
ن˘ع ة˘يدا˘ي˘شسلا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا

.اهترتشسد قيرط
ل˘يد˘ع˘ت˘لا نأا ا˘شضيأا ر˘كذو

ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘˘ي يرو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا
ج˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘شضاو م˘˘لا˘˘ع˘˘˘م
هيل˘ع مو˘ق˘ي يذ˘لا ي˘شسا˘ي˘شسلا
ا˘ن˘م˘ث˘م ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘لا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ط˘ل˘شس ةر˘ت˘شسد
ريبكلا رثأ’ا اهل نوكيشس يتلا
ي˘˘ف دا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘شض ي˘˘˘ف
تاقاقحتشس’ا ىلع فارششإ’ا
.ةيباختن’ا

لوأ’ا لوؤو˘˘شسم˘˘لا ن˘˘ل˘˘˘عأاو
ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل
يتلا يشسايشسلا هبزح ةدايق نأا
ىو˘ت˘ح˘م تحر˘˘ط نأاو ق˘˘ب˘˘شس
سشا˘ق˘ن˘ل˘ل رو˘ت˘شسد˘لا عور˘ششم
ةيادب عم عرششت˘شس م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لاو
ءاتفتشسÓل ةيباختن’ا ةلمحلا
مداقلا ربمفون حتافلل يبعششلا
ع˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ف
نيماشضم حرششل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
.عورششملا

ديدع ى˘لا ي˘ج˘ع˘ب قر˘ط˘تو
هبزح سصخ˘ت ي˘ت˘لا ل˘ئا˘شسم˘لا

،هدعاوقو هتدايق ت’اغششناو
ى˘˘˘لا ح˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘ي ه˘˘˘نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘˘م
لمشش مل ةيلمع يف ةلشصاوملا
يف رارمتشس’او بزحلا ةرشسأا
يف اف˘شسأا˘ت˘م ،ة˘ل˘كي˘ه˘لا ةدا˘عإا
ل˘˘شصاو˘˘˘ت ن˘˘˘م ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا
فد˘ه˘ت˘شست ي˘ت˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةيشسايشس تارايت نم ‐ بزحلا

فقاومل ةيداعم ةيجولويديإاو
.لاق لامك ،نÓفآ’ا تباوثو

-ع.لÓب

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تدد˘˘˘˘ج
ةينابششلا ةيعوتلل ةيرئازجلا
ة˘ي˘شضق˘ل˘ل ل˘ما˘كلا ا˘ه˘˘م˘˘عد
لا˘شضن˘لو ،ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ةددنم ،ينيطشسلفلا بعششلا
سضعب عيبطتب ،قايشسلا يف
ناي˘كلا ع˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
ةد˘˘˘ي˘˘˘ششم ،ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘شصلا
رئازجلل يمشسرلا فقو˘م˘لا˘ب
.عيبطتلا ءازإا

ةرا˘˘˘ف˘˘˘شسل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘فأاو
ماق هنأا ،رئازجلاب نيطشسلف
ةيرئازجلا ةمظنملا نم دفو
ةرايزب ةي˘نا˘ب˘ششلا ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل
يف نيطشسلف ةلود ةرافشسل
د˘فو˘لا نا˘ك ثي˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت يرو˘˘ن ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘ب
بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘شضعأاو
يف ناكو ةمظنملل ينطولا
ريفشسلا ةداعشس مه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسا
خ’او ،لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ما
.يريامع مثيه راششتشسملا

هنأا ،ه˘تاذ نا˘ي˘ب˘لا فا˘شضأاو
د˘فو˘لا مد˘ق ةرا˘يز˘لا لÓ˘˘خ»
لا˘˘شضن˘˘ل م˘˘عاد˘˘لا ه˘˘ف˘˘قو˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شش
تارماؤوملا ل˘كل م˘ه˘شضفرو

ة˘ي˘شضق˘لا فد˘ه˘ت˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا
ةوشسأا مهنإاو ،ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ل˘كو ي˘م˘شسر˘لا ف˘قو˘م˘˘لا˘˘ب
سضفارلا يرئاز˘ج˘لا بع˘ششلا
ودعلا عم عيبطت˘لاو م˘ل˘ظ˘ل˘ل
.«ينويهشصلا

ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘كأاو
ةينابششلا ةيعوتلل ةيرئازجلا
لمعلا د˘فر˘ل نوز˘ها˘ج م˘ه˘نأا
ل˘˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘˘م كر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘ششلا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

يندملا عمتجملا تامظنمو
.نيطشسلفو رئازجلا يف

ريفشسلا نمث ،هتهج نمو
اكيرشش يتأاي يذلاو مهفقوم
تا˘م˘ظ˘ن˘م ل˘ك ع˘م Ó˘ي˘˘شصأا
يرئازجلا يندملا عمتجملا
ا˘ه˘ف˘قو˘م ن˘ع تر˘ب˘ع ي˘ت˘˘لا
سضفارلاو ،نيطشسلفل معادلا
فدهتشست يتلا لاكششإا لكل
هشضرأاو ينيطشسلفلا انبعشش
ر˘ي˘ف˘شسلا ما˘قو ،ة˘˘شسد˘˘ق˘˘م˘˘لا
م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب د˘فو˘˘لا م˘˘ير˘˘كت˘˘ب
.ينيطشسلفلا حاششولاب

-ك.اسضر



سشماه ىلع نايز نب حشضوأا
تاشسشسؤومل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا
ةنشسلا ةيادب خيرات نأا ةئششانلا
نم0202/1202 ةيع˘ما˘ج˘لا
رهشش ةياهن نوكي نأا لمتحملا
لبقملا ربمشسيد ةيادبو ربمفون
نÓعإ’اب اشسا˘شسأا ط˘ب˘تر˘م و˘هو
،ايرولاكبلا ناحت˘ما ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع
نع ثيدحلا اننكمي ’ هنإا Óئاق
ةنشسلا نودب يعماجلا لوخدلا
ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘لوأ’ا
هيجوت تا˘ي˘ل˘م˘عو ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
يتلا تÓيجشستلاو ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا
يلاوح ةماع ة˘ف˘شصب قر˘غ˘ت˘شست
.رهشش

ريزو عنم ،رياغم قايشس يفو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

زكارملاو تاشسشسؤوم˘لا ير˘يد˘م
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ن˘م ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا
رورملا نود بناجأ’ا ءاكرششلا

،ةي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا تاو˘ن˘ق˘لا ر˘ب˘ع
غيل˘ب˘ت˘لا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ادد˘ششم
عاد˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شس’ا تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط ن˘˘˘ع
حشضوأا امدعب ة˘قد˘ب ا˘ه˘ت˘شساردو
طششنت فارطأ’ا سضعب كانه نأا
فاز˘ن˘ت˘شسا ا˘ه˘ت˘يا˘غ تا˘ي˘ف˘ل˘خ˘ب
ليوحتو ةددحم ةيرششب دراوم
انتاشسشسؤوم نم ةنيعم تاءافك
تانايك ةدئافل ةيثحبلاو ةيملعلا

. ىرخأا
يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ه˘ب˘نو

ةيشساشسح ىلإا يملعلا ثحبلاو
بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ة˘لأا˘شسم˘لا هذ˘˘ه
لشصاوتلا ءانثأا ةديدششلا ةظقيلا

امهم يبن˘جأا ل˘ما˘ع˘ت˘م ل˘ك ع˘م
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘˘لا عو˘˘˘شضو˘˘˘م نا˘˘˘ك
تنا˘ك ا˘م˘ه˘مو ه˘ن˘م سضر˘غ˘˘لاو
،هطاششنو لماعتم˘لا اذ˘ه ة˘ف˘شص
غيل˘ب˘ت˘لا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ادد˘ششم
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م را˘˘ط˘˘خإاو
ةرادإ’اب تاعماجلا نيب لدابتلاو
يأاب ابوجو ةرازول˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا
فارطأا عم لشصاوت وأا فرشصت
ةفلتخملا هلحارم ةليط ةيبنجأا
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م كلذ م˘˘˘˘ت ءاو˘˘˘˘˘شس

لبق نم وأا ةيعماجلا ةشسشسؤوملا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةر˘˘شسأ’ا ءا˘˘˘شضعأا

نوفر˘شصت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ة˘ي˘ث˘ح˘ب˘لاو
تت˘˘ف˘˘لو ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘شسا˘˘˘ب
ءار˘جإ’ا اذ˘ه نأا ى˘لإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ر˘ب˘كا ة˘يا˘م˘ح نا˘م˘شضل فد˘˘ه˘˘ي

يف هبنو ان˘ي˘ث˘حا˘بو ا˘ن˘تذ˘تا˘شسأ’
ةديدششلا ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ى˘لإا قا˘ي˘شسلا

عم ةديد˘شش ة˘ها˘ب˘ن˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لاو
ءاشضعأا ل˘شصت ي˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا
سصخت يتلا ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘شسأ’ا
يتلاو عاديتشس’ا ىلع ةلاحإ’ا

نواعتلا ةيريدم راطخإاب بلاط
تا˘ع˘ما˘ج˘لا ن˘ي˘ب ا˘م لدا˘ب˘ت˘˘لاو
ة˘ير˘ششب˘لا دراو˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو
يأاب مهتدافإا دشصق اهب ةرازولاب

.مههيجوتو ةيفاشضإا تامولعم
يريدم ىلع نايز نب ددششو

ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م
ةلاح ةشسارد ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد ة˘˘شسارد عاد˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شس’ا

رر˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’
لقنت˘لا وأا ة˘ي˘شصخ˘شش سضار˘غأ’
تاقيقحتب مايقلا عم يبنجأا دلبل
ق˘با˘ط˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ق˘˘ل˘˘ت
ع˘م عاد˘ي˘ت˘شس’ا ى˘ل˘ع ة˘لا˘˘حإ’ا
اهلجا نم ليحأا يتلا بابشسأ’ا
.ةيعشضولا هذه ىلع ينعملا
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ايرولاكبلا جئاتن نع نÓعإ’ا لبق يعماج لوخد ’ :نايز نب

ك.اسضر

ربمفون رهسش رخاوأا نوكي نأا نكمي يعماجلا لوخدلا نأا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نايز نب يقابلا دبع دكأا
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ةبقارŸا تاءارجإا زيزعتب بلاطمو ةموك◊ا لهاك لقثت ايرŸÓا صسجاوه

بون÷ا تاي’و ددهي تايليفطلل لقانلا ضضوعبلا

ةرمعلا مسسوم قÓطنا مغر مقافتت ةيلاŸا اهتمزأا

«قلغلا» حبضش نم اهذاقنإا ةموك◊ا دضشانت ةيحايضسلا ت’اكولا

بسسح مهفينسصتو طاسشنلا اذهل لماسش ميظنت لجأا نم
قاوسسأ’ا يف ةدوجوملا تاسصسصختلا

نيردضصملل ةيرتمويب ةقاطب ثادحتضسا
1202 رخاوأا نييرئازجلا

رامثتسس’ا ةلسسلسس ‘ ةدوقفŸا ةقل◊ا ناك مهليومتل قودنسص عسضو نأا اودكأا

ءادعضصلا نوضسفنتي ةئضشانلا تاضسضسؤوŸا باحضصأا

مهيلسصاحم قيوسستل ةلجعتسسم ةيراجت تارمم حتف تررق

رومتلا يجتنم لكاضشمب لفكتلا يف عرضشت ةحÓفلا ةرازو

،دومح د˘م˘ح˘م با˘ششلا ن˘م˘ث
ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك ي˘˘˘ف سسد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
بحا˘˘˘˘شصو ،كي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل’ا

تاقاطلا يف ة˘ئ˘ششا˘ن ة˘شسشسؤو˘م
سسي˘˘˘ئر رار˘˘˘ق ،ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ءاششنإاب سصا˘خ˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ل˘يو˘م˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا
هفشصوو ،ةئششانلا تاشسشسؤوملا
ي˘ف «ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا» ـب
يلماح بابششلا عيجششت راشسم
. عيراششملا

ةبقع مهأا نأا ،دومحم حشضوأا
يه ةئششانلا تاشسشسؤوملا مامأا
تاحيرشصت يف لاقو ،ليومتلا

ىلع سسمأا اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
دجت نأاف » ،ةينطولا ةعاذإ’ا ريثأا
كتركفب نمؤوت ةهج وأا اشصخشش
عور˘ششم ل˘يو˘م˘ت˘˘ب ر˘˘طا˘˘خ˘˘تو
ع˘˘˘م ةر˘˘˘كف˘˘˘لا كل˘˘˘ت د˘˘˘شسج˘˘˘ي
ر˘مأا ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ششف ت’ا˘م˘˘ت˘˘حا

قودنشصلا نأا افيشضم ،«بعشص
تاشسشسؤوملا ليومت˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةدوقفملا ةقلحلا ناك ةئششانلا
فدرأاو ،رامثتشس’ا ةلشسلشس يف
ا˘ن˘مز˘ل˘ي نا˘ك» دد˘شصلا اذ˘ه ي˘ف
لمحتو ةرماغ˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت ة˘ه˘ج
ا˘م˘م ر˘ث˘˘كأا ل˘˘ششف˘˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م

ةوعد نعو.«كونبلا اهلمحتت
رجهم˘لا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسÓ˘˘˘ل
،رئازجلاب ةئششانلا تاشسشسؤوملا
نوكتشس اهنأا ،ثدحتملا حشضوأا
،ة˘ي˘عو˘ن تاذ ة˘فا˘˘شضم ة˘˘م˘˘ي˘˘ق

باح˘شصأا م˘ظ˘ع˘م نأاو ا˘م˘ي˘شس’
ن˘م مد˘ق˘ت˘شس ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

اهباحشصأا نوكيشس راحبلا ءارو
ةددعتم تاكرشش يف ةربخ يوذ
او˘ل˘با˘ق م˘˘ه˘˘نأاو ،تا˘˘ي˘˘شسن˘˘ج˘˘لا
مهنأاو ةروطتم تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت

نشسحأا لامعأا ةئيب يف اولمع
،رئازجلا يف ةدوجوملا كلت نم
ةبرجتلا» نأاششلا اذه يف لاقو
ةبشسنلاب ةفاشضم ةميق نوكتشس
يف لاكششإ’ا نأا ريغ رئازجلل

نكمي ام وهو دلبلاب مهروشضح
ل˘شصاو˘ت˘لا˘˘ب هزوا˘˘ج˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا
ريطأا˘ت˘لاو ه˘ي˘جو˘ت˘لاو ثيد˘ح˘لا

لÓ˘خ ن˘م را˘م˘ث˘ت˘˘شس’ا  اذ˘˘كو
هشضارعتشسا لÓخو.«ليومتلا
ءاششنإا يف ة˘ح˘جا˘ن˘لا ه˘ت˘بر˘ج˘ت˘ل
لاجم يف ةطششانلا هتشسشسؤوم
تا˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو ت’ا˘˘˘˘˘شصت’ا
مت ةركف نم اقÓطنا ةددجتملا
دمحم حشضوأا ،ايلئاع اهليومت

ةعماج˘لا رود ة˘ي˘م˘هأا ،دو˘م˘ح˘م
يل˘ما˘ح ة˘ب˘ل˘ط˘لا ع˘ي˘ج˘ششت ي˘ف
كلت اميشس’ ةزيمملا عيراششملا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ا˘ه˘نو˘مد˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
راكفأ’ا يلماح ايعاد ،جرختلا
،تابقعلل مÓشستشس’ا مدع ىلإا

نيب تاقÓعلا ليعفتل عفار امك
ةشصروبو ةئششانلا تاشسشسؤوملا
نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ديرت يتلا ةئششانلا تاشسشسؤوملا
ن˘م رو˘ط˘ت نأا بج˘˘ي حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا
ثحبلا اهيدل نوكي نأاو اهشسفن
،ا˘ه˘حا˘ج˘ن ةر˘طا˘ق ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
نأا ،هتاذ قايشسلا يف احشضوم
ةشسشسؤومب قوشسلا يف دجاوتلا
ينعي ،تاون˘شس5 دعب ة˘ئ˘ششا˘ن
بجي ’و  حجان عورششملا نأاب
هذه دعب نكل ،جئاتنلا لاجعتشسا
‐ثدحت˘م˘لا ف˘ي˘شضي ‐ ةر˘ت˘ف˘لا

نيرمثتشسم بلج ةكرششلا ىلع
يذيفنت ر˘يد˘مو ةرادإا سسل˘ج˘م˘ب
ع˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘مإا ا˘ه˘م˘ه˘شسأا حر˘˘ط˘˘تو
ي˘˘ف ا˘˘مإاو ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيلاكششإا ىدافتت يك ةشصروبلا
.ليومتلا

ع.لÓب

،ينادمح ديمحلا دبع ىطعأا
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
فوقولل ةلجعتشسم تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

،رومتلا يجتنم لكاششم ىلع
ن˘م دد˘ع˘˘ب ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ل˘˘شصتاو
ةيراجت تارمم ح˘ت˘ف˘ل ءارزو˘لا

ق˘يو˘شست ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم
ف˘˘ششكو اذ˘˘˘ه.مهليشصاحم
سسي˘ئر ،ن˘ي˘يا˘بور ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم
تاشسشسؤوملل ةينطولا ةمظنملا

ى˘ل˘ع رو˘ششن˘م ي˘˘ف ،فر˘˘ح˘˘لاو
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص

،ةحÓفلا ريزو نأا ،«كوبشسيافلا»
ةمظنملا هتمدق بلط ىلع در
ه˘˘ي˘˘ف تعدو ق˘˘با˘˘شس تقو ي˘˘ف
ذا˘ق˘نإ’ ل˘خد˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ةرازو˘˘لا

.سسÓفإ’ا نم رومتلا يجتنم
ك.اسضر

و˘شضع ي˘نا˘˘كر˘˘ب طا˘˘ق˘˘ب د˘˘كأا
ةعباتمو دشصرل ةينطولا ةنجللا
نأا ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا

جراخلا نم ءاج ،ايرÓملا سضرم
ا˘ه˘نأا ا˘ح˘شضو˘˘م ،دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ا˘يا˘˘عر ن˘˘م ةدرو˘˘ت˘˘شسم ت’ا˘˘ح
اذ˘˘كو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب ة˘˘قرا˘˘˘فأا

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف او˘ما˘قأا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
.ةيقيرفا لودب ةريخأ’ا

ح˘ير˘شصت ي˘ف طا˘ق˘ب ح˘˘شضوأاو
قطانملا نأا ‐مÓشسلا‐ هب سصخ
تحبشصأا ،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

لقا˘ن˘لا سضو˘ع˘ب˘لا و˘م˘ن˘ل ا˘ع˘تر˘م
دعاشسي يذلا رمأ’ا ،تايليفطلل

ي˘˘ف سضر˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ششف˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ددششو.نين˘طاو˘م˘لا فو˘ف˘شص
دشصرل ةين˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو
دح عشضو ةرورشض ىلع ،انوروك
يف سضر˘م˘لا اذ˘ه را˘ششت˘نا ع˘ن˘م˘ل

.نينطاوملا فوفشص
سضر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘قÓ˘˘ع ن˘˘عو

هنأا طاقب دكأا ،انوروك سسوريفب
،ا˘م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع يأا د˘˘جو˘˘ت ’
،سسوريف وه انوروك نأا احشضوم
.يليفط وه ايرÓملا نأا نيح يف

ي˘ششا˘غ نأا˘م˘ط ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا سسا˘نو˘˘ل
،ي˘ب˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
˘‐ ه˘ث˘يد˘ح لÓ˘خ ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دو˘˘˘جو مد˘˘˘ع ى˘˘˘˘لإا ‐مÓ˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ل
ت’احب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ،فوا˘خ˘م
تاي’ولا˘ب ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ا˘يرÓ˘م˘لا

ىلإا تل˘شصو ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
ىلع ددشش هنأا ’إا ،ةلاح فلأا وحن

نعو.ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا ةرور˘˘شض
اذه راششتن’ ةيقيقحلا بابشسأ’ا
،يرئاز˘ج˘لا بو˘ن˘ج˘لا˘ب سضر˘م˘لا
مدع نأا ،سسانول يششاغ حشضوأا

،دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ب˘˘قار˘˘م دو˘˘جو
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب تم˘˘˘ها˘˘˘شس
كل˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘˘يرÓ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
،اهديد˘ششت ى˘لإا ا˘عدو ،ق˘طا˘ن˘م˘لا
.نينطاوملا ةحشص ىلع ظافحلل

ةباقنلل ماعلا نيمأ’ا فاشضأاو
نأا ،ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نيباشصملا جÓعل رفوتم ءاودلا
ىلع ددشش هنأا ’إا ،سضرملا اذهب

احشضوم ،هن˘م ة˘يا˘قو˘لا ةرور˘شض
مل ،دجتشسملا انوروك سسوريف نأا
تناكو.هيلع ءاشضقلا دعب متي
ءاثÓثلا تفششك ةحشصلا ةرازو
0111 اهليجشست نع ،يشضاملا
قطانم5 يف ايرÓملاب تاباشصإا

ا˘ه˘نأا نأا ى˘لإا ةر˘ي˘ششم ،ة˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج
لود ن˘˘˘م ةدرو˘˘˘ت˘˘˘شسم ت’ا˘˘˘ح»
تلجشس ثيح .ةيبونجلا «راوجلا

ىلع ةعقاولا تشسارنمت ةظفاحم
دد˘ع ر˘ب˘كأا ي˘˘لا˘˘م ع˘˘م دود˘˘ح˘˘لا
819 تغلبو ،ايرÓملاب تاباشصإا

ة˘ي’و˘لا هذ˘˘ه  نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘لا˘˘ح
ربتعت ،ىرخأا ة˘ي˘بو˘ن˘ج تا˘ي’وو
ى˘˘لإا ى˘˘لوأ’ا لو˘˘˘خد˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن
لود ن˘م ن˘ي˘مدا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ةيبونجلا ةيقيرفإ’ا

م/يمولد

ةباقنلا سسيئر يبيرج ريششب اعد
ة˘حا˘ي˘شسلا ت’ا˘كو˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘مو˘كح˘˘لا ،را˘˘ف˘˘شسأ’او
،سسÓ˘فإ’ا ن˘م ت’ا˘كو˘˘لا ذا˘˘ق˘˘نإاو
ةرمعلا مشسوم قÓطنا نأا اربتعم
رابتعاب يحايشسلا مشسوملا ذقني نل
نكي ملو ةريبك انوروك رئاشسخ نأا
.زيجو فرظ يف اهشضيوعت

حيرشصت يف يبيرج ريششب دافأاو
ة˘ي˘˘شصو˘˘لا ةرازو˘˘لا نأا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
ف˘ت م˘ل ة˘حا˘ي˘شسلا ي˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا
با˘ح˘شصأ’ ة˘مد˘ق˘م˘لا  ا˘˘هدو˘˘عو˘˘ب
يذلا رمأ’ا ،ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ت’ا˘كو˘لا
ةيلا˘م˘لا ة˘مزأ’ا م˘قا˘ف˘ت ي˘ف بب˘شست
ىلع اهمظعم فقي يتلا ت’اكولل

.سسÓفإ’ا ةفاح
قÓ˘ط˘نا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا ىر˘˘يو

رثكأ’ ماد فقوت دعب ةرمعلا مشسوم
ن˘م ر˘ي˘غ˘ي ن˘ل ر˘ه˘ششأا ة˘ي˘نا˘م˘ث ن˘˘م
يف ،ءيشش يف ت’اكولا ةيعشضو
لاجملا حتف تاطلشسلا تررق لاح
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا ن˘ي˘ب يو˘ج˘˘لا
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لاو ة˘يدو˘ع˘شسلا
ة˘جا˘˘ح˘˘ب ي˘˘هو ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع ة˘˘مزأ’ا

Ó˘˘ئا˘˘ق ا˘˘˘هزوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل تاو˘˘˘ن˘˘˘شسل
ق˘با˘شس ى˘لإا دو˘ع˘ت ن˘ل ت’ا˘كو˘˘لا»
تاو˘ن˘شس رور˘م د˘ع˘˘ب ’إا ا˘˘هد˘˘ه˘˘ع
ةيشصولا تاهجلاو تلاط ةمزأ’اف
لباقملاب.«ده˘ششم˘لا ن˘ع ة˘ب˘ئا˘غ
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر ع˘˘قو˘˘ت
را˘ف˘شسأ’او ة˘حا˘ي˘شسلا ت’ا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
يف ةرمعلا ءادأا فيلاكت يف اعافترا

دودحلا حتف تاطلشسلا تررق لاح
بلطت˘ت ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا نأ’
ة˘ي˘ح˘شص ر˘ي˘باد˘تو تاءار˘جإا سضر˘ف
رارغ ىلع رمتعملل ةبشسنلاب ةفلكم
سصاخلاrcP ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت ءار˘˘˘جإا
،ةرمعلا ءادأا يف بغارلل انوروكب
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا سضر˘˘ف ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
ةيادب ةيئانثتشسا تاءارجإا ةيدوعشسلا

ىلإا ’و˘شصو ة˘ل˘حر˘لا قÓ˘ط˘نا ن˘م
ددع سصيلقتو ،ة˘شسد˘ق˘م˘لا عا˘ق˘ب˘لا
ل˘ق˘ن˘لا نو˘كي˘شسو ن˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

ىلع رشصتقم قدانفلا يف ةماقإ’او
سصا˘˘خ˘˘ششأ’ا ن˘˘م دود˘˘˘ح˘˘˘م دد˘˘˘ع
يدشسجلا دعاب˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
.نيرمتعملا نيب

ع.لÓب

سسيئرلا يديعشس ماششه نلعأا
راكتب’ا ةشسشسؤومل ماعلا ريدملا

ن˘ع يدا˘شصت˘ق’ا فار˘ششت˘شس’او
ة˘ير˘ت˘مو˘ي˘ب ة˘قا˘ط˘ب ثاد˘ح˘˘ت˘˘شسا
ن˘م ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘يرد˘شصم˘ل˘ل
اذ˘ه˘ل ل˘ما˘ششلا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
بشسح م˘ه˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصتو طا˘˘ششن˘˘لا
ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا
هذه  لخدت نأا ىلع ، قاوشسأ’ا
ةنشس رخاوأا  ةمدخلا زيح ةقاطبلا

يديعشس ماششه دكأاو. »1202
اذ˘ه نأا ،ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
عم ةازاوملاب د˘ه˘ششي˘شس خ˘يرا˘ت˘لا

د˘ه˘ع˘م˘˘لا عور˘˘ششم دÓ˘˘ي˘˘م كلذ
يذلاو ريدشصتلا نهمل يقيرفإ’ا
يف ةي˘فا˘شضإا ة˘م˘ي˘ق ه˘ل نو˘كت˘شس
،يرئازجلا يداشصت˘ق’ا لا˘ج˘م˘لا

ر˘˘يد˘˘شصت˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘مد˘˘˘خ
ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م ،ه˘ب ن˘ي˘م˘ت˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘لو
ةديدج ةيراجت ةدعاق ثادحتشسا

«ر˘يد˘شصت˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فا راد» ي˘˘ه
تحت نيردشصملل ةلبق نوكتشس
لاجملا ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘م فار˘ششإا

. يلحاشسلا طيرششلا ربع
م.ةزمح

مقر عجارت يف تببسست
ـب نيمأاتلا تاكرسش لامعأا

0202 ةيادب جد رايلم673
ثولتلا ةبيرضض ءاغلإا

تارايضسلا نيمأات ىلع
ةيلاملا نوناق عورسشم نمسضت
ةبيرسض ءاغلإا ،1202 ةنسسل
،تارايسسلا نيمأات ىلع ثولتلا
ذنم اعسساو ’دج راثأا يذلا
باحسصأا هسضفر ثيح ،هحارتقإا
ت’اكو باحسصأاو تابكرملا
.ءاوسس دح ىلع نيمأاتلا

ءاغلإا ىلإا ريبدتلا اذه فدهيو
ىلع قبطملا يونسسلا مسسرلا
،ةكرحتملا تايلآ’او تارايسسلا

دنع قحتسسملا مسسرلا صصخيو
تارايسسلا نيمأات دقع باتتكا

صصوسصنملاو ،اهبحاسص لبق نم
نوناق نم48 ةداملاب هيلع

اهيف ءاج يتلاو ،0202 ةيلاملا
نم مسسرلا اذه ليسصحت متي»

بجاولا نيمأاتلا تاكرسش فرط
هتادئاع عفد ةداعإا اهيلع

صصتخملا بئارسضلا صضباقل
ةبيرسض تفلخو اذه.«ايميلقإا
،تارايسسلا نيمأات ىلع ثولتلا
طاسشن ىلع ةيبلسس اراثآا
ترهظأا دقو ،تانيمأاتلا
اذه يف ةزجنملا تاسساردلا
مقر يف اسضافخنا قايسسلا
رايلم673 ـب ةريخأ’ا لامعأا

لÓخ اذه ءاجو ،رانيد
0202 ةنسسل لوأ’ا يسسادسسلا

ـل لوأ’ا يسسادسسلاب ةنراقم
صضافخن’ا اذه ربتعيو ،9102

نأا نيبيو ،مهمو داح دج
دق يونسسلا مسسرلا اذه قيبطت

هذه طاسشنب ررسضلا قحلي ’
ببسستي امك ،بسسحف تاكرسشلا
،اهسضعب طاسشن فقوت يف اسضيأا

نينمؤوملا صضعب نأا ثيح
ىدم ليلقت ىلع ايدارإا اومدقأا
لÓخ نم ةبتتكملا ةيطغتلا

لقأ’ا تانامسضلا صضيفخت
ىحنملا اذهل نكميو ،ةفلكت
تاكرسش لامعأا مقرل يلزانتلا
ىلع ابلسس رثؤوي نأا نيمأاتلا

لكل مهملا تانيمأاتلا عاطق
.ىرخأ’ا تاعاطقلا

ك.اسضر



«ءا˘م˘ي˘شش» ة˘با˘˘ششلا تد˘˘ق˘˘ف
نم ة˘ع˘ششب ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ه˘تا˘ي˘ح
ثيح ،ايئاشضق قوبشسم فرط
ة˘قور˘ح˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت
ل˘خد˘م˘ب دو˘قو ة˘ط˘ح˘م ل˘خاد
،سسادرموب يف ةي˘ن˘ث˘لا ة˘ن˘يد˘م
ءادتع’او اهباشصتغا مت امدعب

.اهيلع
ةدلاو تا˘ح˘ير˘شصت بشسحو

هترششن و˘يد˘ي˘ف ي˘ف ة˘ي˘ح˘شضلا
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يور˘˘ت ي˘˘هو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ’ا
اهدبك ةذلف ل˘ت˘ق˘م ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
فا˘ط˘ت˘خا م˘ت ه˘نأا ،ر˘ي˘ب˘ك م˘لأا˘ب
،مايأا لبق ةياغرلا نم ءاميشش
هيف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ا˘هدد˘ه ا˘مد˘ع˘ب
،هتاقÓمل جورخلا˘ب ا˘ه˘ب˘لا˘طو
اهنأا اهتربخأا اهتنبا نأا ةفيشضم
ةرو˘تا˘˘ف د˘˘يد˘˘شست˘˘ل بهذ˘˘ت˘˘شس
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل تجر˘˘خو ،ا˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه
ى˘ل˘˘ع ا˘˘فو˘˘خ ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

نأا لبق اهفاطتخا متيل ،اهتلئاع

ةطحم˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت˘ي
ل˘خد˘م ي˘ف ةرو˘ج˘˘ه˘˘م دو˘˘قو
يهو ،سسادرموبب ةينثلا ةنيدم
.ةقورحم

،ة˘ي˘ح˘شضلا ةد˘لاو تفا˘شضأاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع مد˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا نأا
ءادتع’او «ءاميشش» باشصتغا

ي˘ف سضي˘˘بأا حÓ˘˘شسب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

لبقو ،اهيلجر قورعو اهتبقر
ماق امد فزنت يهو ىفوتت نأا
،ة˘ع˘ششب ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘قر˘˘ح˘˘ب
ةمير˘ج˘لا بكتر˘م نأا ةد˘كؤو˘م
نا ق˘ب˘شسو ا˘ي˘ئا˘شضق قو˘ب˘˘شسم
ىو˘˘˘˘كششب هد˘˘˘˘شض تمد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ةنشس ءاميشش ةاتفلا باشصتغا

6102.

ةد˘˘لاو ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت ا˘˘˘م ل˘˘˘كو
ىلع قرتحت يتلاو ،«ءاميشش»
ق˘ي˘ب˘ط˘ت و˘˘ه ،ا˘˘هد˘˘ب˘˘ك ةذ˘˘ل˘˘ف
يذلا يناجلا دشض سصاشصقلا
هتميرجب فرتعاو هفيقوت مت
.ةعششبلا

watan@essalamonline.com
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ةروجهم دوقو ةطحمب ةقورحم اهتثج تدجو

حافضسلا ةياهنو اماع91 تاذ «ءاميضش» باضصتغاو لتقم ليضصافت هذه
يناجلا دضض ضصاضصقلا قيبطتب بلاطت ةيحضضلا ةدلاو

ط.ةراسس

،اهليسصافت ةبارغل بولقلا اهل يمدت ةعسشب دهاسشم ،ةعّورم لتقو باسصتغا ةميرج عقو ىلع ماعلا يأارلا زتها
.ةروجهم دوقو ةطحم لخاد قرحتو بسصتغتو لتقت ةياغرلاب نطقت ةنسس91 غلبت ةاتف

ةبراحمو عمق ةقرف تنكمت
ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا مار˘جإ’ا
ةيئاشضقلا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
اذ˘˘ه ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب
ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ن˘م عو˘ب˘˘شسأ’ا

نافرتحي اي˘ئا˘شضق ن˘ي˘قو˘ب˘شسم
ة˘ن˘يد˘م˘ب تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘˘ت
.ةياجب

ما˘ي˘ق د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تا˘يرود˘ب ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘م
ىلإا مهلوشصوبو ،سصاشصتخ’ا

تف˘˘˘ل د˘˘˘م˘˘˘حأا يد˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ح
هب˘ت˘ششم نا˘شصخ˘شش م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا
بار˘ت˘ق’ا در˘ج˘م˘بو ،ا˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ءيشش علبب امهدحأا ماق امهنم
تماق ةر˘ششا˘ب˘م ،هد˘ي˘ب نا˘ك ا˘م
،امهفاقيإا˘ب ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘م˘ه˘عا˘شضخإا د˘ع˘˘بو
امهتزوحب روثعلا مت ةبقارملا

ر˘ئا˘ج˘˘شسلا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
تاردخملا نم ةيمك اهلخادب
ل˘كشش ى˘ل˘ع (ج˘لا˘ع˘م ف˘˘ي˘˘ك)
،عيبل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م ةر˘ي˘غ˘شص ع˘ط˘ق
،مارغ4,52 ـب ا˘ه˘نزو رد˘˘ق˘˘ي
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ن˘م د˘ع˘ي جد0004 ـب رد˘ق˘˘ي

،تاردخ˘م˘لا ج˘يور˘ت تاد˘ئا˘ع
دشض ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م ز˘ج˘نأا د˘قو
ة˘ي˘شضق ل˘جأ’ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا
تاردخملا ةزايحو كÓهتشسإا
ريغ ةق˘ير˘ط˘ب (ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك)
،اهعيب ةداعإا دشصق ةعورششم
ما˘مأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ،دو˘ع˘لا
.ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا

Ëرك .ت

ظفح ةحلشصم تلبقتشسا
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب ثث˘ج˘˘لا
ي˘ف ة˘ندا˘م˘ح˘لا˘ب تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ي˘˘ف ل˘˘ف˘˘ط ة˘˘ث˘˘ج ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘˘غ
يذلاو ،رمعلا نم ةشسداشسلا
سضوح لخاد اقرغ هفتح يقل
يقشسلا هاي˘م ن˘يز˘خ˘ت˘ل ي˘ئا˘م
30 نع هولع ديزي يحÓفلا
ر˘شصا˘ن˘ع تل˘خد˘ت. را˘˘ت˘˘˘ما

ةد˘حو˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
تماقو ،ةندام˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا
عا˘ق ن˘م ل˘ف˘˘ط˘˘لا لا˘˘ششت˘˘نا˘˘ب
اهدعب هليوحت متيل ،سضوحلا
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ترششاب اهتهج نم ،تامدخلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
.ميلأ’ا ثداحلا يف اقيقحت

بويا . ضس

ل˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو سسمأا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأا
رئب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

فرا˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘شضق سسيار دار˘˘˘م
يف ،ربوتكأا81 ىلإا ةركاششم
جار˘˘˘˘˘˘˘˘فإ’ا سضفر م˘˘˘˘˘˘˘˘ت تقو
تطقشسأا ام˘ي˘ف ،ه˘ن˘ع تقؤو˘م˘لا
عم رباختلا ة˘م˘ه˘ت ة˘م˘كح˘م˘لا

نا ،ر˘˘كذ˘˘ي.ةي˘ب˘ن˘جأا ة˘لود
ةناها ةمه˘ت˘ب ع˘با˘ت˘م ةر˘كا˘ششم
ط˘ششا˘ن و˘هو ة˘ي˘ما˘ظ˘ن ة˘ئ˘˘ي˘˘ه
ع˘قاو˘˘م ةد˘˘ع ه˘˘لو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
ىلع ةانق كلميو ،ةينورتكلإا
.«زوين ورت» مشساب بويتويلا

م.ةزمح

ةيامح˘لا ح˘لا˘شصم تف˘ششك
521 ل˘ي˘ج˘شست ن˘ع ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
ثداوح ةدع لجأا نم Óخدت
تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع رور˘م
061و ىلتق3 تفلخ ،نطولا

،ةعاشس42 لÓ˘˘خ ،ا˘˘ح˘˘ير˘˘ج
تلجشس ةليشصح لقثأا ربتعتو
ة˘˘˘˘ي’و ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
سصخشش ةا˘فو ـب تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت
حورجب ن˘ير˘خآا21 ة˘با˘شصإاو
.رورم يثداح رثإا ىلع

ةماعلا ةيريدملا نايب دافأاو
42 لÓخ هنأا ،ةيندملا ةيامحلل
تل˘˘ج˘˘˘شس ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘عا˘˘˘شس
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
قطانم ةدـع يف Óخدت9902
ىلع اذهو نطولا نم ةفلتخم
ةثاـغتشس’ا تاملاكم يقلت رثإا

هذ˘ه ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘م˘شش تÓ˘خد˘ت˘لا

ةـيا˘م˘ح˘لا ة˘ط˘˘ششنأا ت’ا˘˘ج˘˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ءاو˘˘شس ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ثداو˘ح˘لا رور˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘ب
ي˘ح˘شصلا ءÓ˘جإ’ا ة˘ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا
ةز˘ه˘جأ’او ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا داــم˘˘خإا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع اذ˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا

ام˘ي˘ف ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو سسي˘شسح˘ت˘لا
.91ديفوك سسوريف سصخي

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو تما˘˘قو
تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
ةيلمع42 ـب ،انوروك سسوريف
تاي’و5 ر˘ب˘ع ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت
ةفاك ربع نين˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
مهر˘كذ˘تو م˘ه˘ث˘ح˘ت تا˘ي’و˘لا

دعاو˘ق مار˘ت˘حا ةرور˘شض ى˘ل˘ع
دعابتلا اذكو يحشصلا رجحلا
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ربع ميقعت تايلمع6 ـب مايقلا

تآا˘˘ششن˘˘م تشسم ،تا˘˘ي’و4
ة˘شصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كشسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

سصيشصخت مت نيأا ،عراوششلاو
نوع75 نيتيلمع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل

،بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح
3و ،فا˘˘ع˘˘˘شسإا ةرا˘˘˘ي˘˘˘شس31
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،تا˘˘ن˘˘حا˘˘شش
ةيطغت˘ل ة˘ي˘ن˘مأا ةز˘ه˘جأا ع˘شضو
رجحلل ةهجوم ةماقإÓل ناكم
مت نيذلا نينطاوملل يحشصلا
.رئازجلا ةي’وب مهؤوÓجإا

ط.ةراسس

رورم ثداوح ةدع لجأا نم ةيندملا ةيامحلل Óخدت521 ليجسست

061و ىلتق3 دضصحي تاقرطلا باهرإا
ةعاضس42 لÓخ احيرج

جلاعملا فيكلا نم مارغ4,52 ىلع امهتزوحب روثعلا مت

ناموقي ايئاضضق نيقوبضسم ىلع ضضبقلا
ةياجبب تاردخملا جيورتب

ثدا◊ا بابسسأا ‘ اقيق– حتفي كردلا

نازيلغ ‘ يئام ضضوح لخاد اقرغ لفط ةافو

ةيبنجأا ةلود عم رباختلا ةمهت طقسست ةمكحملا

ربوتكأا81 ىلإا ةركاضشم فراع ةيضضق ليجأات

11 يرسضحلا نمألا عاطقب قاطنلا ةعسساو ةيطرسش تايلمع رثا
ةبانعب تاضسولهملاو تاردخملا ةزايحل نيرخآا7و ثحب لحم ضصاخضشأا6 فيقوت

يلام غلبمب يفوتملا هدلاول نيدي هنأا ةيحسضلا مهوأا مهتملا

طاوغأ’اب بضصن ةيضضق يف ضصخضشل اذفان اضسبح تاونضس3

02و ميتنسس نويلم061 زجح
ةسصاخ تادعمو وروأا فلأا

ةيرسسلا ةرجهلاب

اقارح42 فيقوت
مظنم مهنيب نم
نارهوب تÓحر
ةطرسشلا نم رسصانع تنكمت

رفسسوب نمأل ةيئاسضقلا
51 فيقوت نم ،نارهوب

ةيلو نم نوردحني اقارح
ةقارحلا ناكو ،وزو يزيت
ةلحر يف قÓطنإلا ددسصب
ةفسضلا غولبل يرسس راحبإا
ضضيبألا رحبلا نم ىرخألا
.طسسوتملا
لÓغتسسا تمت ةيلمعلا
ططخمب ديفت تامولعمل

دحأا نم قÓطنإÓل ةقارح
.ينارهولا لحاسسلا ئطاوسش
مت تاقيقحتلا عيسسوت دعبو
نيرجاهملا ناكم ديدحت
نكسسمب اوناك نيذلا نييرسسلا

،رفسسوب ئطاسش ىوتسسم ىلع
تÓحر مظنم فيقوتو
ناك كرتلا نيع نم ردحني
لÓخ مت دقو.مهتقفرب
نويلم061  زجح ةيلمعلا
وروأا فلأا02و ميتنسس
ةسصاخ تادعم ىلإا ةفاسضإلاب
يفو.ةقرحلا تايلمع يف
رسصانع نكمت ،قايسسلا ضسفن
كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا نم
نم نارهوب رسصنعلاب ينطولا
ريغ ةرجه ةلواحم طابحا
ردحنيو ،ضصاخسشأا9 ـل ةيعرسش
،دÓبلا طسسو نم نوفوقوملا

22 نيب مهرامعأا حوارتتو
غولب نولواحي اوناك ةنسس33و
مت دقو .ةينابسسإلا لحاوسسلا
ىدحإاب مهيلع ضضبقلا ءاقلإا
ةقطنم ىوتسسم ىلع عرازملا
غلابم عاجرتسساو رسصنعلا

.راحبإÓل تادعمو ةيلام
ب.ناميا

ةي’و نمأا حلاشصم تماق
ة˘ي˘طر˘شش تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ،ة˘با˘ن˘ع
عاطق تشسم ،قاطنلا ةعشساو
م˘˘˘˘ت ،11 ير˘˘شضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا

سصا˘خ˘ششأا ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
.ثحب لحم

ةئ˘ي˘ه˘لا تاذ نا˘ي˘ب بشسحو
هذه تر˘ف˘شسأا سسمأا ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا
ةلاح سصحف ن˘ع تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

11 ة˘ب˘قار˘˘م ،ا˘˘شصخ˘˘شش35
مت امك ،ةيران ةجاردو ةبكرم
لجأا نم سصاخششأا7 فيقوت

تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ةزا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح
فيقوت ،ةيلقعلا تارثؤوملاو
ةزا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘˘شصخ˘˘شش
ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘شضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا

لحم سصا˘خ˘ششأا3 في˘قو˘تو
تا˘ه˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ثح˘˘ب
3 ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا
ن˘م ثح˘ب ل˘˘ح˘˘م سصا˘˘خ˘˘ششأا

ز˘ج˘حو ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا فر˘˘ط
.ءاشضيب ةحلشسأا

ةربتعم ةيمك زجح مت امك
ةيمكو ةيلقعلا تارثؤوملا نم
6 زا˘ج˘نإاو ،تارد˘خ˘م˘˘لا ن˘˘م
سصوشصخب ةيئا˘شضق تا˘ف˘ل˘م
قيرطلاب يعرششلا ريغ عيبلا
.ماعلا

01 ة˘˘ب˘˘قار˘˘م تم˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةازاوملاب ،ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت
مدع سصوشصخب تافلا˘خ˘م˘لا
ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا مارتحا
. ا˘˘نورو˘˘ك ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
.مهيف هبتششملا قح يف

تما˘˘˘˘ق ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘فو
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم
42 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ربوتكأا1 ى˘لإا ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس
.اشصخشش236 فيقوتب

ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بشسحو
عشضو مت دقف ،يئ’ولا نمأ’ا

ةبكرم981 ،ر˘ششح˘م˘لا ي˘ف
اذ˘هو ،ة˘˘يرا˘˘ن تا˘˘جارد8و
ةذختملا ري˘باد˘ت˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ل
.انوروك ةهباجمل

ء’ؤوه نيب ن˘م˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل
م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ششأ’ا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
791 ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شسلا
مدع ةفلاخ˘م ل˘ح˘م ا˘شصخ˘شش
.يقاولا عانقلا ءادترا

،ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا را˘ششأاو
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت هنأا
قح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةذختملا ريبادتلل نيفلاخملا
تعدو ،ا˘نورو˘ك ة˘ه˘با˘ج˘˘م˘˘ل
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم
ةرور˘شض ى˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘˘ب ماز˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل’ا
ن˘م ةذ˘خ˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا

ىلع اظافح تاطلشسلا فرط
.مهتÓئاع ةحشصو مهتحشص

ب.ناميا

ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم تج˘لا˘ع
ة˘ي’و˘ب ع˘˘با˘˘شسلا ير˘˘شضح˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘شضق طاو˘˘غأ’ا
.بشصنلاب

،حلاشصملا تاذل نايب دافأاو
ىلإا دوعت ةيشضقلا عئاقو نأا
هدلاو ةافو دعب سصخشش مايق
هتحفشص ربع روششنم رششنب

يف ملعأاو ،كوبشسيافلا ىلع
ءاز˘ع˘لا بجاو نأا رو˘˘ششن˘˘م˘˘لا
يف كلذو ،فتاهلا ربع نوكي
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تازار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا را˘˘˘طإا
نم ةياقولل ةلئاعلا اهتدمتعا
.انوروك سسوريف

م˘ت ه˘˘نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘شضأاو

فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘شصت’ا
هفتاه ربع لوهجم سصخشش
هدلاول نيدي هنأا هايإا ارطخم
امدعب يلام غلبمب يفوتملا
موق˘ي˘ل ،ل˘ي˘م˘ج˘ت داو˘م ه˘عا˘ب

اذ˘ه د˘يد˘شست˘ب كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘ع
دعب ام˘ي˘ف ف˘ششت˘كي˘ل ،ن˘يد˘لا
نو˘ك بشصن˘ل˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ه˘˘نأا
يراجت طاششن لوازي ينعملا
حوتفملا قيقحتلا دعبو.رخآا

ير˘شضح˘لا ن˘˘مأ’ا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ىوكششلا سصوشصخب عباشسلا
،ة˘ي˘ح˘شضلا ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘شسأا
مهتملا غلبيو ،هيف هبتششملا

ي˘ف ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ،ة˘ن˘˘شس43
فيث˘كت د˘ع˘ب ي˘شسا˘ي˘ق فر˘ظ
مت يتلا تايرحتلاو ثاحبأ’ا

.نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘تر˘ششا˘ب˘م
تاءارجإ’ا لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘بو
هبتششملا ميدقت مت ةيئازجلا
ةيروهمجلا لي˘كو ما˘مأا ه˘ي˘ف
يذلا ،طاوغأ’ا ةمكحم ىدل
ي˘شضا˘ق ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘˘لا لا˘˘حأا
مكح هدشض ردشصيل ،مكحلا
تاو˘˘ن˘˘شس ثÓ˘˘ث˘˘ب ي˘˘˘شضق˘˘˘ي

،عاد˘˘يإ’ا ع˘˘م اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘شسب˘˘˘ح
ا˘˘هرد˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م ة˘˘˘مار˘˘˘غو
.رانيد00.000001

ل.ايرام
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ةيواخلا مهئاعمأاب نوينيطضسلفلا ىرضسأ’ا اهرuطضسي ماعطلا نع بارضضإ’ا كراعم

نوجشس يف نوينيطشسلفلا ىرشسأ’ا
حÓ˘شس يأا نو˘كل˘˘م˘˘ي ’ لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ًامي˘م˘شصتو ةدارإا نو˘كل˘م˘ي م˘ه˘ن˘كل
اوشضاخف ،مهتيشضق ةلادعب ًاناميإاو
مهئاع˘مأا˘ب نا˘ج˘شسلا ع˘م م˘ه˘كرا˘ع˘م
ل˘شضف˘˘ب او˘˘عا˘˘ط˘˘ت˘˘شساو ة˘˘يوا˘˘خ˘˘لا

اولع˘ج˘ي نأا عو˘ج˘لا ى˘ل˘ع م˘هر˘ب˘شص
عا˘˘˘شصن˘˘˘˘يو خ˘˘˘˘شضر˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسلا
يتلا مهتاجايتحا يبليو مهبلاطمل

قيثاوملاو فارعأ’ا ةفا˘ك ا˘ه˘ت˘ل˘ف˘ك
اهل رّكنت ثيح ةيلودلا نيناوقلاو
ةفاك مهقحب سسرامي وهف ،لتحملا
ررشضلا قاحلإ’ بيذ˘ع˘ت˘لا بي˘لا˘شسأا
مهب لكُن دقف ،ًايشسفنو ًايدشسج مهب
لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ه˘˘˘قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح تكه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ناو
ل˘خاد م˘˘ه˘˘ثو˘˘كمو م˘˘ه˘˘باو˘˘ج˘˘ت˘˘شسا
مهنم لينلل ،تÓقتعملاو نوجشسلا

تلاطف ،ةيونعملا مهحور ميطحتو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو ة˘˘شسر˘˘ششلا ة˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا

نو˘ج˘شسلا ةرادإا ن˘م ة˘˘شسورد˘˘م˘˘لاو
ةا˘ي˘ح ي˘حا˘ن˘م ة˘فا˘ك ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘شسإ’ا
د˘يد˘ب˘˘ت˘˘ل ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ،ىر˘˘شسأ’ا
ءادهششلاب اهوققح يتلا مهتازاجنإا

محللا نم نانطأ’ا ف’آاو ءامدلاو
ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا هود˘˘˘ق˘˘˘ف يذ˘˘˘لا ير˘˘˘ششب˘˘˘˘لا
نم عيرششتب ،ماعطلا نع مهبارشضإا
ديزم سضرفل ،ةيليئارشسإ’ا مكاحملا

ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
نع ربعي امم ،مهتاناعم ةفعاشضمل
ةيل˘ي˘ئار˘شسإ’ا ة˘مو˘كح˘لا را˘ت˘ه˘ت˘شسا
ةيلودلا نيناوقلاو فارعأ’ا عيمجب
ىرشسأ’ا ةيا˘م˘ح ى˘ل˘ع تشصن ي˘ت˘لا

.ًايناشسنإا مهتلماعمو
نوين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ىر˘شسأ’ا ل˘شضا˘ن˘ف
فرعي ام ماعطلا نع تابارشضإ’اب
، «ة˘يوا˘خ˘لا ءا˘˘ع˘˘مأ’ا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م» ـب
،ةيشساقلا مهفورظ ىلع جاجتحÓل
فانشصأا ةفاك لوانت نع عانتم’اب
ةدوجوملا ةيئاذغلا داوملا لاكششأاو
ءاملا ءانثتشساب ىرشسأ’ا لوانتم يف
ى˘ل˘ع ًا˘ظا˘ف˘ح ح˘ل˘م˘لا ن˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘قو
،ن˘ف˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘يوا˘خ˘لا م˘ه˘˘ئا˘˘ع˘˘مأا

ر˘ط˘خأ’ا ةو˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
ىرشسأ’ا اهيلإا أاجلي يتلا ىشسقأ’او
ر˘طا˘خ˘م ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع بتر˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ل

˘‐ة˘ي˘˘شسف˘˘نو ة˘˘يد˘˘شسج ‐ ة˘˘م˘˘ي˘˘شسج
ى˘لإا نا˘ي˘˘حأ’ا سضع˘˘ب ي˘˘ف تل˘˘شصو
أا˘ج˘ل˘˘يو ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م دد˘˘ع دا˘˘ه˘˘ششت˘˘شسا
دعب ةوطخلا هذه لثم ىلإا ىرشسأ’ا
ة˘ي˘لا˘شضن˘لا تاو˘ط˘خ˘لا ة˘فا˘ك ذا˘ف˘ن
˘˘مد˘˘عو ،ىر˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘كت˘˘˘لا
راوحلا ربع مهبلاطم˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شس’ا
نو˘˘ج˘˘شسلا ةرادإا ن˘˘ي˘˘ب حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘˘لا
ةيلا˘شضن˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
نأا ثي˘˘ح ،ىر˘˘شسأ’ا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
بار˘˘شضإ’ا نور˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ىر˘˘˘شسأ’ا
ة˘ل˘ي˘شسو ،ما˘ع˘ط˘لا ن˘˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
د˘ح˘ب ة˘يا˘غ سسي˘لو فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
بيلاشسأ’ا رثكأا رب˘ت˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ا˘ه˘تاذ
نم ،اه˘م˘هأاو ة˘ي˘م˘ل˘شسلا ة˘ي˘لا˘شضن˘لا

ةرادإا ىلع ريثأاتلاو ةيلاعفلا ثيح
يأار˘لاو تا˘ط˘ل˘شسلاو تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
اهنأا امك ،مهبلاطم قي˘ق˘ح˘ت˘ل ما˘ع˘لا
ةدارإا ة˘كر˘ع˘م ًار˘ي˘خأاو ً’وأا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
عاونأا كلانهو ،مي˘م˘شصتو ة˘م˘يز˘عو
،فاد˘˘هأ’ا ق˘˘فو تا˘˘بار˘˘˘شضإ’ا ن˘˘˘م
،ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘بار˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ك
،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لاو
.ةيشسايشسلاو
نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ىر˘شسأ’ا سضا˘خ˘ف
ة˘يدر˘ف˘لا تا˘بار˘شضإ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا

م9691 ما˘ع˘لا ذ˘ن˘م ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
ةح˘ل˘شصم تع˘شسو ،يو˘ن˘شس ل˘كششب

لجأا نم ةديدع لئاشسوب نوجشسلا
تنا˘كف ،تا˘بار˘˘شضإ’ا هذ˘˘ه لا˘˘ششفإا
ةريشسأ’ا ةكرحلا ةداق لزعب موقت
،ةقرفتملا نوجشسلا ىلع مهعزوتو
ثبو ءا˘˘م˘˘لاو ح˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ةردا˘˘˘شصمو
اهنكمي ’ ليئارشسإا نأاب تاعاششإ’ا
ىرشسأ’ا نكل ،مهبلاطمل خوشضرلا
اهب نوكشسمتم اوناك نيينيطشسلفلا

مهتكرع˘م سضو˘خ ى˘ل˘ع نور˘شصمو
نو˘˘ج˘˘شسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم عا˘˘˘شصن˘˘˘ت˘˘˘ل
.اهذفنتو مهبلاطمل
يف نوي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ىر˘شسأ’ا أاد˘بو
˘ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس
ةيدرف تا˘بار˘شضإا سضو˘خ˘ب م1102
لزعلا ةشسا˘ي˘شسل ًا˘شضفر ة˘ي˘عا˘م˘جو
قفو مهتلماعمب نيبلاطم يدارفن’ا
،ةعبارلاو ةثلاثلا في˘ن˘ج ي˘ت˘ي˘قا˘ف˘تا
«نا˘ند˘ع ر˘شضخ» ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ردا˘ب˘˘ف
˘ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع حو˘ت˘ف˘م˘لا ه˘بار˘شضإا˘˘ب
ر˘م˘˘ت˘˘شساو م71/1/1102 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب
ةشسا˘ي˘شسل ًا˘شضفر ًا˘مو˘ي76 ةد˘م˘ل
ل’ذإ’ا ةشسايشسو يرادإ’ا لاقتع’ا

،ىر˘شسأ’ا ة˘مار˘ك ن˘˘م نا˘˘ه˘˘ت˘˘م’او
ه˘ب˘ششي ا˘م˘ل ة˘ياد˘ب ه˘حا˘ج˘ن ل˘˘كششو
،ةيليئارشسإ’ا نوجشسلا يف ةشضافتنا
تارهاظتلا دعاشصتل اهتقفارم دعب
ةينيطشسلفلا يشضارأ’ا فلتخم يف
ن˘ما˘شضت˘لا تÓ˘م˘حو ،ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
يف ىرشسأ’ا عم ةيلودلاو ةيبرعلا
مامته’ا د˘ع˘بو ،لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس
ةدم لÓخ يريهامجلاو يمÓعإ’ا
ىر˘˘شسأ’ا ع˘˘ج˘˘شش ا˘˘˘م˘˘˘م ه˘˘˘بار˘˘˘شضإا
لÓتح’ا نوجشس يف نيينيطشسلفلا

ن˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘لاو بار˘˘˘شضإ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نع تابارشضإ’ا زربأا نمو ،مهقوقح
يعام˘ج˘لا بار˘شضإ’ا نا˘ك ما˘ع˘ط˘لا
نيب ةرتفلا يف ريشسأا003 ةبارقل
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا م72/9/1102
22 ةدمل رمتشساو م81/01/1102
ة˘ق˘ف˘شص حا˘ج˘ن ع˘م ف˘قو˘تو ،ًا˘مو˘˘ي
قÓطإا اهلÓخ نم مت يتلا طيلاشش
لباقم ةريشسأاو ًاريشسأا7201 حارشس
يليئارشسإ’ا يدنجلا حارشس قÓطإا

ىد˘ل ز˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ط˘ي˘لا˘شش دا˘˘ع˘˘ل˘˘ج
.ةينيطشسلفلا ةمواقملا لئاشصف
ىركذ) م71/4/2102 خيراتب امأا
د˘ق˘ف ،(ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ر˘ي˘شسأ’ا مو˘˘ي
ن˘˘ع ةر˘˘ي˘˘شسأ’ا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
نع حوتفم˘لا ي˘عا˘م˘ج˘لا ا˘ه˘بار˘شضإا
ةكرعم» اهتمشس ةكرعم يف ماعطلا
ءاهنإاب ةبلاطم ،«توملا وأا رشصنلا
حامشسلاو ،يدارفن’ا لزعلا ةشسايشس

،ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تارا˘˘يز˘˘لا˘˘ب ىر˘˘شسأÓ˘˘ل
يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت لا˘˘˘م˘˘˘كإاو
عا˘˘˘شضوأا ةدا˘˘˘عإاو ،ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو
لبق هيلع تناك ام ىلإا نوجشسلا
اذ˘˘ه ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ششو ،م0002 ما˘ع˘لا
ريشسأا0002 ن˘م ر˘ث˘كأا بار˘˘شضإ’ا
معو ،ءاشسنلاو لا˘ف˘طأ’ا م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
نو˘ج˘شسلا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا بار˘˘شضإ’ا
،نوم˘يرو ،ة˘ح˘ف˘ن ل˘ث˘م ة˘يز˘كر˘م˘لا

.نÓقشسعو ،عوبلجو ،بقنلاو
د˘ه˘ع˘ت˘لا ىر˘شسأ’ا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ترر˘˘قو
˘‐ير˘شصم˘لا قا˘˘ف˘˘ت’ا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’او
41 مو˘ي ز˘ج˘نُأا يذ˘لا ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا

ةد˘˘ع د˘˘ق˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب ،م2102 و˘˘يا˘˘م
ةيرشصملا تارباخملا نيب تاءاقل
ةر˘ها˘ق˘لا ي˘ف تر˘ج ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’او
د˘ه˘ع˘ت ل˘با˘˘ق˘˘م بار˘˘شضإ’ا ءا˘˘ه˘˘نإ’
بلا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شس’ا˘ب ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإا
ينمز دعوم ديدحت عم ،ىرشسأ’ا
ربتعاو ،ىر˘شسأ’ا تا˘ب˘ل˘ط سصح˘ف˘ل
ة˘كر˘ح˘ل˘ل ر˘ي˘˘ب˘˘ك زا˘˘ج˘˘نإا قا˘˘ف˘˘ت’ا
نم ريثكب ىلعأا ناك لب ةريشسأ’ا
ءدبلا لب˘ق هو˘ع˘شضو يذ˘لا ف˘ق˘شسلا
م˘˘˘ه˘˘˘˘نأا ًة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خو ،بار˘˘˘˘شضإ’ا˘˘˘˘ب
نيلوزعملا عيمج جارخإا اوعاطتشسا

تي˘ب˘ث˘˘تو ،يدار˘˘ف˘˘ن’ا لذ˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
،ةزغ عاطق ىرشسأ’ لهأ’ا تارايز
جئاتن هل ققحت يذلا زاجنإ’ا اذهف
،ةر˘ي˘شسأ’ا ة˘كر˘ح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يإا

فعشضلا ةر˘ئاد ن˘م ا˘ه˘جر˘خأا ه˘نو˘ك
ينامث ن˘م ر˘ث˘كأ’ تر˘م˘ت˘شسا ي˘ت˘لا
م4002 ماع بارشضإا ذنم تاونشس

،نوجشسلا ةرادإا نم هلاششفإا مت يذلا
ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل دا˘˘عأاو
امو ،تازاجنإ’ا قيقحتل اهتاردقو
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا تث˘˘˘˘كن نأا تث˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل
تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ع˘ي˘م˘ج ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘شسإ’ا
تا˘˘بار˘˘شضإ’ا تدا˘˘عو ،ة˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
ذنمف ىرخأا ةرم ىرشسأÓل ةيدرفلا

ةياه˘ن ى˘ت˘ح م2102 ربمتب˘شس51
نودب دحاو موي رمي مل م3102 ماع
نع ة˘ي˘عا˘م˘ج وأا ة˘يدر˘ف تا˘بار˘شضإا
.ماعطلا
ًا˘يرادإا نو˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ىر˘شسأ’ا دا˘ع˘ف
خ˘يرا˘˘ت˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا بار˘˘شضإÓ˘˘ل
لا˘ق˘ت˘˘عÓ˘˘ل ًا˘˘شضفر م32/4/4102
ً،اريشسأا88 مهددع غلابلاو يرادإ’ا

ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ع˘˘م ن˘˘ما˘˘شضتو
فلتخم يف نيموكحملا ىرشسأ’ا
،ةيليئارشسإ’ا تÓقتعملاو نوجشسلا
ىلإا ًاريشسأا نينامث نم رثكأا لقنف
ءوشسل ةيليئارشسإ’ا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

ءاملل مهلوانتو ة˘ي˘ح˘شصلا م˘ه˘ت˘لا˘ح
اذ˘ه ق˘ي˘ل˘ع˘ت م˘تو ،ط˘ق˘˘ف ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو
م52/6/4102 خ˘يرا˘ت˘˘ب بار˘˘شضإ’ا
ي˘ف ًا˘مو˘ي ن˘ي˘ت˘شسو ة˘ثÓ˘ث د˘ع˘˘ب يأا
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘ب قا˘˘ف˘˘تا را˘˘طإا
ة˘ح˘ل˘شصمو ن˘ي˘بر˘˘شضم˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا
قيقحت دعب ةيل˘ي˘ئار˘شسإ’ا نو˘ج˘شسلا
ةرتف ديدحت اهنم مهبلاطم سضعب
˘مد˘˘عو ،ما˘˘ع˘˘ب يرادإ’ا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا
ةدوعو ،ينيتور باقعك همادختشسا
 .ىرشسأ’ا سضعبل ةيلئاعلا تارايزلا
قحب نوجشسلا ةحلشصم فرتعت Óف
تا˘بار˘شضإ’ا سضو˘˘خ ي˘˘ف ىر˘˘شسأ’ا
،ماعطلا نع ةيعامجلا وأا ةيدرفلا
ما˘ظ˘ن˘لا˘ب Óً˘خ˘م Óً˘ع˘ف هر˘ب˘ت˘ع˘ت ل˘ب
فرشصب باقعلا قحتشست ًةفلاخمو
ىلع ،هبلاطمو هبابشسأا نع رظنلا

بارشضإا عم لماعتت سساشسأ’ا اذه
م˘˘قر ا˘˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ئاو˘˘˘ل ق˘˘˘فو ىر˘˘˘شسأ’ا
تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا سضر˘˘ف˘˘˘ب (00/6/40)
تحوارت تامارغ سضر˘ف˘ب ،ل˘ث˘م˘ت˘ت
قÓغإا ،($531‐07) نيب ام اهتميق
ةر˘˘ت˘˘ف لاو˘˘ط ا˘˘˘ه˘˘˘لز˘˘˘عو ما˘˘˘شسقأ’ا
تارايزلا نم نامرحلا ،بارشضإ’ا
ة˘ل˘با˘ق˘م ل˘م˘ششتو ،ن˘ير˘ه˘شش ةد˘˘م˘˘ل
ةنيتنكلا نم نامرح˘لا ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا

تا˘شصشصخ˘م˘لا ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ي˘˘هو
وأا هيوذ نم هلشصت ريشسأÓل ةيدقنلا

نيررحملاو ىرشسأ’ا نوؤوشش ةرازو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شصف˘˘˘˘˘لا وأا
هتماقإا ىلع قافنإÓل ،ةينيطشسلفلا
˘ما˘ع˘ط ءار˘شش ن˘˘م ،ن˘˘ج˘˘شسلا ل˘˘خاد

.ةيششيعم تامزلتشسمو بارششو
بر˘˘˘˘شضأا م71/4/7102 خ˘يرا˘ت˘˘بو
ةدا˘ي˘ق˘ب نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا
و˘شضع ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ناور˘م د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
،ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

يعيرششت˘لا سسل˘ج˘م˘لا ي˘ف بئا˘ن˘لاو
0081 نم براقي ام ةكراششمبو
طورشش نيشسحتب نيب˘لا˘ط˘م ،ر˘ي˘شسأا

نم نيي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ىر˘شسأ’ا ةا˘ي˘ح
ة˘شسا˘ي˘شسو ،تارا˘˘يز˘˘لا ع˘˘ن˘˘م ثي˘˘ح
د˘˘˘عا˘˘˘شصتو ،يدار˘˘˘ف˘˘˘ن’ا لز˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ل˘شصاو˘تو ،ة˘˘يرادإ’ا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا
ميلعت˘لا ع˘ن˘مو ،ع˘م˘ق˘لاو سشي˘ت˘ف˘ت˘لا
عنمو ،ةماعلا ةيونا˘ث˘لاو ي˘ع˘ما˘ج˘لا
امك ماعطلا ءوشسو ،بتكلا لاخدإا

يدرفلا ئجا˘ف˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لاو ،ا˘عو˘نو
يتلا لاقتع’ا نكامأاو يعامجلاو
طور˘شش ن˘م ى˘ندأ’ا د˘ح˘ل˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ت
راتهتشس’ا ةشسايشسو ،ةيمدآ’ا ةايحلا
سضار˘مأ’ا ىوذ˘ل ة˘شصا˘خو ي˘ب˘ط˘لا
تايلمعل نوجاتحي نملو ةنمزملا

ةشصاخلا قرفلا تاماحتقاو ،ةلجاع
فورظ نيشسحتو ،ماشسقأ’او فرغلل
يمومع فتاه بيكرتو تارايزلا
عيمج يف نيينيط˘شسل˘ف˘لا ىر˘شسأÓ˘ل
فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘شسقأ’او نو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘شسلا
يف مه˘يوذ ع˘م ا˘ًي˘نا˘شسنإا ل˘شصاو˘ت˘لا

،حيراشصتلا حنم مدعو عنملا لظ
تا˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ل˘˘ظ ي˘˘ف ق˘˘ح اذ˘˘هو
تاطلشس اهتمدختشسا يتلا ةيرهقلا

ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا نو˘ج˘شسلا ة˘ح˘ل˘˘شصم
ل˘يو˘ح˘تو ،م˘ه˘تÓ˘˘ئا˘˘عو م˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب
ةيقييشضتو ةيباقع ةادأاك تارايزلا
ريشسأ’ا ىلع يبلشسلا رثأ’اب دوعت
نومرحي نيذلا هلهأا ىلعو هشسفن
ي˘ف م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ءا˘ق˘ل ي˘ف م˘ه˘ق˘ح ن˘˘م
.نوجشسلا

ر˘˘ها˘˘م ر˘˘ي˘˘شسأ’ا ل˘˘شصاو˘˘ي مو˘˘ي˘˘لاو
حوتفملا يدرفلا هبارشضإا سسرخأ’ا

ًاشضفر ،ًاموي96 ذنم ماعطلا نع
فورظ لظ يف ،يرادإ’ا هلاقتع’
عم اهتروطخ دادزت ةبعشص ةيحشص
ى˘ف˘ششت˘شسم ن˘ج˘شسب تقو˘˘لا رور˘˘م
هيلإا لقن نأا دعب يليئارشسإ’ا نÓباك
ن˘م مر˘شصن˘م˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
هنأا ًامل˘ع ،«ر˘فو˘ع» ن˘ج˘شس ن˘يزا˘نز
ذ˘˘˘˘خأ’ ه˘˘˘˘شضفر ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
سضرعت دقو ،ةيئاذغ˘لا تا˘م˘عد˘م˘لا
ةرم لوأا تناك تارم ةدع لاقتعÓل

ةيناثلا ةرملل لقتعاو ،م9891 ماع
ماع هلاقتعا ديعُأا مث ،م4002 ماع
ًاريخأاو ،م8102 ماع يفو ،م9002
خيرات يف ه˘لا˘ق˘ت˘عا لÓ˘ت˘ح’ا دا˘عأا

هليوحت ىرجو ،م0202 ويلوي72
ةعبرأا ةدمل يرادإ’ا لاقتع’ا ىلإا
وهو ،ًاقح’ اهتيبثت ىرج ،روهشش
هت˘ل˘ف˘ط م˘هر˘غ˘شصأا ءا˘ن˘بأا ة˘ت˘شسل بأا
،ماوعأا ةتشس رمعلا نم غلبتو ىقُت
ي˘ف ه˘لا˘ق˘ت˘عا ل˘ب˘˘ق ل˘˘م˘˘ع˘˘ي نا˘˘كو
.ةعارزلا

ةكر˘ع˘م ق˘فأ’ا˘ب حو˘ل˘ت ما˘يأا لÓ˘خو
ن˘ع بار˘شضإÓ˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
تل˘˘˘˘شصو لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
ةطلشس عم ةرمتشسملا تاشضوافملا
دود˘˘شسم ق˘˘˘ير˘˘˘ط ى˘˘˘لإا نو˘˘˘ج˘˘˘شسلا
ر˘فو˘ع ن˘ج˘شسب ا˘ه˘ت˘حا˘شس نو˘كت˘˘شس
ريشسأا003 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ا˘˘هر˘˘ط˘˘شسي
ة˘يوا˘خ˘لا م˘ه˘ئا˘ع˘مأا˘ب ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف

نا˘ج˘شسلا ن˘م م˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح عاز˘˘ت˘˘ن’
نيشسحت˘ب ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا

حلاشصلا ماعطلاو لاقتع’ا فورظ
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو ل˘˘˘هأ’ا ةرا˘˘˘يزو
.انوروكلا

ةينقتلا نيطسسلف ةيلكب مÓعإلا مسسق صسيئرو ذاتسسأا / ةطوق وبأا دلاخ .د : ملقب
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ةديدج صشاعنإا ةحلسصمب ززعتت ةحسصلا ةيريدم

ةنتابب يفرح0052 نم ديزأا ةدافتضسا
ضسيئرلا ةحنم نم انوروك ةحئاج نم ررضضتم
تا˘عا˘˘ن˘˘سصلا ة˘˘فر˘˘غ ،ته˘˘جو
ة˘يلو˘ب فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا
نييفرحلا عيمجل اهءادن ،ةنتاب
بارت لما˘ك ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م˘لا
ةرور˘˘سضب ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ةحايسسلا ةيريدم ن˘م بر˘ق˘ت˘لا
ف˘˘ل˘˘م ع˘˘فد د˘˘سصق ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ةديدجلا ةحنملا نم ةدافتسسلا
ةيروهمجلا سسيئر اهرقأا يتلا
ارخؤوم» نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع»
نييفرحلا معدو لفكتلل اذهو
ربع نيدمتعملا نييعانسصلاو
ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا ن˘˘طو˘˘˘لا

ةحنم ميدقتو انوروك ةحئاج
. جد0001ب ردقت مهل
،مÓ˘عإلا˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا بسسحو
تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ة˘˘˘فر˘˘˘غ ىد˘˘˘ل
» ميهاربا وباج نب» ةيديلقتلا
هتاه نم نيديفتسسملا ددع نأا
ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘˘ب ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا
مهددع قا˘ف ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا
مهحنم مت ديفتسسم0052ـلا

يف ،ةيئاهن ةفسصب ةحنملا هتاه
ة˘ج˘مر˘ب ه˘ي˘ف م˘ت يذ˘لا تقو˘˘لا

نييفرح سسم˘ت  ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘م
.نيرخآا

نأا ،رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ ،بسسحو
ن˘يذ˘ل˘ل ح˘ن˘م˘ت ة˘ح˘ن˘م˘لا ه˘تا˘˘ه
ةينوناقلا طورسشلا مهيف رفوتت
نم ةدافتسسÓل م˘ه˘ل˘هؤو˘ت ي˘ت˘لا

ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألا ه˘˘تا˘˘ه
اذكو يراجت لجسسل مهتزايح
تا˘˘كار˘˘ت˘˘سشلا ل˘˘˘كل م˘˘˘ه˘˘˘فد
قودنسصلا ىدل مهل ةيونسسلا
ةلاطبلا نع نيمأات˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لاو ءار˘˘جألا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل
لكسشب م˘ه˘ل ير˘ه˘سشلا ر˘جألا˘ب
.مظتنم
ن˘˘˘˘˘˘سسح رد˘˘˘˘˘˘˘سصم ،ف˘˘˘˘˘˘˘سشك
ة˘ير˘يد˘م ل˘خاد ن˘˘م ،عÓ˘˘طلا

هتاه نأا ةنتاب ةيلوب ةحسصلا
اديدج ازكرم تحتف ،ةريخألا
زكرملا ىلإا فاسضي سشاعنإÓل
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملا
اذ˘هو ي˘ما˘هو˘ت˘˘لا سسي˘˘ل˘˘ف ن˘˘ب
عقاولا طغسضلا فيفخت دسصق
تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘تو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ىسضرملل  ةمدقملا ةيحسصلا

،ردسصملا تاذ ىلإا اداتسسإاو
،ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘˘م نأا

عم ايق˘ي˘سسن˘ت ا˘عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع
تا˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘˘˘م
ربع ةدجاوتملا ةيئافسشتسسلا

اذ˘هو ،ة˘يلو˘لا بار˘ت ل˘˘ما˘˘ك
ةطخو ج˘ما˘نر˘ب ع˘سضو د˘سصق
نيباسصملاب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
ىوتسسم فينسصتو انوروكب
تلاحلا ف˘ي˘ي˘كتو ة˘با˘سصإلا

بر˘˘قأا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘تو
نيأا ،مهنم دجاوتم ىفسشتسسم
لو˘˘˘ئ˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا تاذ ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا
بيتر˘ت ةرور˘سضب تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب ة˘با˘˘سصإلا بسسن
و˘ح˘ن ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
يذ˘لا ي˘لز˘ن˘م˘لا ءا˘ف˘سشت˘سسلا
ةياقولل ديحولا ليلدلا ربتعي
ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلا ن˘˘م
.ريطخلا

لك ،ردسصملا تاذ ،اعد امك
تا˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘˘˘˘م
ميدقت ةرورسضب ،ةيئافسشتسسلا
ة˘ق˘فار˘م اذ˘كو يدا˘م˘لا م˘عد˘لا
م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

بسسن لق˘ت ي˘كل م˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو
ريطخلا سضرملا اذهب ةباسصإلا

رارقتسسا لجسس نأا دعب اذهو
د˘ي˘فو˘كب ة˘با˘˘سصإلا بسسن ي˘˘ف
.ةنتاب ةيلوب91
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زاجنإلا يف صشغلاو تابعÓتلا فسشكل ةيفاك تناك رهسشأا40
ةيضضرأ’ا قباوطلا طÓبو ةيضضرأا ق’زنا
نازيلغ يف ويهرأا يداوب نكضسم501 يحب
قلز˘˘نا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ترا˘˘˘ثأا
طÓ˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سضرألا
يحب ،ة˘ي˘سضرألا ق˘باو˘ط˘لا˘ب
معدم يوقرت نكسسم501
APLويهرا يداو ةيدلبب،

نم ديدع˘لا ر˘مذ˘تو ءا˘ي˘ت˘سسا
ن˘˘يذ˘˘لا ،ن˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
مهتانكسس حيتافم اوم˘ل˘ت˘سسا
ةنسسلا نم يام رهسش رخاوأا
م˘غر˘لا˘بو ،0202 ة˘يرا˘ج˘لا

ن˘م ةز˘ي˘جو˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ا˘ه˘نأا لإا ،م˘ه˘ق˘ق˘سش مÓ˘ت˘˘سسا

ف˘˘˘سشكب ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ك تنا˘˘˘ك
ي˘˘ف بو˘˘ي˘˘عو ،رو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو ،زا˘˘ج˘˘نلا لا˘˘غ˘˘˘سشأا
سسي˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا سسكع˘˘˘˘˘ت
،اهب لو˘م˘ع˘م˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لاو
ةيلحملا تاط˘ل˘سسلا تنا˘كو
تدعوت دق ،نازيلغ ةيلول
ة˘˘لوا˘˘ق˘˘م ل˘˘ك ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب
سشغ˘لا لا˘م˘عأا ي˘ف تطرو˘˘ت
،زا˘˘˘ج˘˘˘نلا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم ي˘˘˘˘ف
م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت˘˘سس ن˘˘يأا
لسصت دق ةمراسص تاءارجإا
ن˘مو ،ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج
ي˘ح نا˘كسس ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي
ى˘لاو ،ة˘ي˘ن˘سس ةد˘˘حو501

ة˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا قلز˘˘˘˘نا بنا˘˘˘˘ج
داد˘سسنا ل˘˘كسشم ،طÓ˘˘ب˘˘لاو
ى˘ل˘ع ةوÓ˘˘ع،تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لا

ةرذقلا هايملا قفدت لكسشم
،سضرألا ح˘˘˘˘ط˘˘˘˘سس ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ق˘فد˘ت˘لا اذ˘ه ءارو بب˘سسلاو
روبع ءارج ،ةانقلا مطحت وه
،ل˘ي˘ق˘ث˘لا نزو˘لا تا˘ن˘˘حا˘˘سش
لاغسشأا ف˘قو˘ت ى˘ل˘ع Ó˘سضف
اذهو ،يحلا تاقرط ةكبسش
ي˘هو ،ف˘ي˘ت˘˘لا ع˘˘سضو د˘˘ع˘˘ب
ترا˘سص ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
ي˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘˘سس قرؤو˘˘˘˘ت
بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو ،ثيد˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا

نإا˘˘ف ،ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد ح˘˘لا˘˘سصم
ةجمرب ،يراقعلا رييسستلاو
˘ما˘سسقألا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةداعإا لÓخ نم ،ةررسضتملا

ا˘ه˘ت˘ئ˘ب˘ع˘تو ر˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم اهتئيهتو ىفيت ةبرتألاب

كراد˘˘˘ت˘˘˘ت ل˘˘˘ه˘˘˘˘ف ،د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ى˘ل˘ع ة˘فر˘سشم˘لا ة˘لوا˘ق˘م˘˘لا
ءام ظفحل تافام ،ةيلمعلا
يف عوقولا يدافتو هجولا
.تابوقعلا خف

بويا .صس

  ةروثلا نابإا بونجلاب كراعملا ربكأا دحأا نم ربتعت

 «ةكيلم ةكرعم» ـل95 ىركذلا ييحت ةيادرغ ةي’و

ة˘˘كي˘˘ل˘˘م ر˘˘˘سصق ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
روسصقلا ىدحإا (تسشيلمتآا)
ة˘˘ي˘˘ثار˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيلوب بازم يداو روسصقل

هتأاسشن خيرات دوعي ،ةيادرغ
نمز˘لا ن˘م نر˘ق ن˘م ر˘ث˘كأل
هنطقيو مويلا ىلإا مئاق وهو
ة˘م˘سسن ف˘˘لأا02 ي˘˘لاو˘˘ح
ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي لازا˘˘م ن˘˘كلو
لك يف ةيمنتلا يف سصقن
.تلاجملا

يروثلا لمعلا طيسشنت
ةرارقلاو نايÈب

لوألا ط˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سضلا د˘˘˘˘˘˘˘فو
ىلإا يبلاط دمحأا يسسايسسلا
توأا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا بار˘˘ت
ة˘˘م˘˘ه˘˘م را˘˘طإا ي˘˘˘ف ،0691
د˘˘ئا˘˘˘ق فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘سس
هدعاسسيو ةسسداسسلا ةيلولا
د˘ي˘ع˘سس ط˘با˘˘سضلا كلذ ي˘˘ف
ماق ،لاورز مزÓملاو ودابع
يبلاـــط دـــــمحأا طباسضلا
طاسسوألا ي˘ف را˘ب˘ج ل˘م˘ع˘ب
نايرب يتن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘نا˘كسسلا

طيسشنت لجأا نم ةرارـــقلاو
ا˘˘م˘˘ه˘˘ب يرو˘˘ث˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ل˘˘ك كلذ ي˘˘ف Ó˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
،هار˘كإلاو عا˘ن˘قلا ل˘ئا˘˘سسو
ودعلل تامول˘ع˘م تبر˘سست˘ف
ن˘يذ˘لا ه˘ئÓ˘م˘ع فر˘˘ط ن˘˘م
اديدهت ةرايزلا هذه يف اوأار
،ة˘ي˘سصخ˘سشلا م˘ه˘ح˘لا˘سصم˘ل
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ود˘˘ع˘˘لا ما˘˘˘قو
لك تلمسش ةعسساو سشيتفت
امو ةيادرغ ةنيدمب نكامألا

ءا˘˘ق˘˘لإا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘هروا˘˘˘ج
د˘˘˘˘˘حأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع سضب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا
سضر˘˘ع˘˘تو ن˘˘ي˘˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
نع حسصفأا نأا ىلإا بيذعتلل
ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م د˘˘جاو˘˘ت نا˘˘كم
نم ةنوكتم˘لا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
د˘˘˘˘م˘˘˘˘حأا لوألا ط˘˘˘˘با˘˘˘˘سضلا

د˘ي˘ع˘سس ط˘با˘سضلا ،ي˘ب˘˘لا˘˘ط
لوألا مزÓ˘˘˘م˘˘˘لا ،ودا˘˘˘ب˘˘˘˘عأا
د˘ها˘ج˘م˘لاو لاورز د˘با˘˘ع˘˘لا

ى˘˘سسو˘˘مو قرز˘˘ل د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
يوار˘كب ر˘سضخ˘لو م˘ل˘يو˘سس
تنا˘كو ،عر˘ي˘ق˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘مو
كاذنآا ة˘ف˘ل˘كم ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
نا˘ج˘ل˘لا د˘ي˘ن˘ج˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
ريرحتلا ة˘ه˘ب˘ج˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
نم ةيادرغ ةقطنمب ينطولا
ةد˘حو˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا ل˘˘جأا
بار˘ت˘لا ةد˘حوو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
م˘ي˘سسق˘ت˘ل ط˘ط˘خ˘˘ت ا˘˘سسنر˘˘ف
ءا˘˘ن˘˘ثأا ءار˘˘ح˘˘˘سصلا ل˘˘˘سصفو
.لÓقتسسإلا تاسضوافم

رسصقب ةيماد ةكرعم
 «ةكيلم»

رسصقب ةيماد ةكرعم تعقو
ن˘ي˘ب (تسشي˘ل˘م˘˘تآا) ة˘˘كي˘˘ل˘˘م
دو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
تقو˘ط ثي˘ح ن˘ي˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسإلا تا˘ط˘ل˘˘سسلا
ةدمل هر˘سسأا˘ب ة˘كي˘ل˘م ر˘سصق
غ˘˘ل˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ح ،ما˘˘˘يأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث

دجاوت ةيسسنرفلا تاطلسسلا
ةدايقب اهيف نييئادفلا ةيلخ
د˘م˘حأا ي˘ب˘˘لا˘˘ط د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا

د˘ها˘ج˘م˘لا م˘ه˘˘ن˘˘م ه˘˘قا˘˘فرو
دهاج˘م˘لاو د˘م˘ح˘م عر˘ي˘ق˘لا

يتوكسس ي˘سسي˘عوأا ى˘سسي˘ع
ن˘م او˘مد˘ق د˘قو ،د˘م˘ح˘ما˘˘ب
ر˘˘سصق ى˘˘لإا نا˘˘˘ير˘˘˘ب ر˘˘˘سصق
رسصق ىلإا ا˘هد˘ع˘بو ة˘يادر˘غ
ةقحÓم نم ن˘يرا˘ف ة˘كي˘ل˘م
.ةيسسنرفلا تاطلسسلا

رسصق ىلإا اولسصو نأا دعبو
ربوتكأا50 موي Óيل ةكيلم
رسصقلا ىلا اولخدو1691
مهو ه˘ل˘لا د˘ب˘عا˘ب با˘ب ر˘ب˘ع
كئا˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب نو˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م
نيهجتم (يلوحآا) يفوسصلا
يتوكسس دهاجملا تيب ىلا
(نوتسسا�) وعدملا دمحماب

ءاسشعلا ةبجو اولوانت ثيح
ع˘مو ،ة˘ل˘ي˘ل˘لا ه˘ي˘ف او˘˘سضقو
تيبلا اورداغ رجفلا عولط
م˘ل˘ع ر˘ب˘خ  م˘˘ه˘˘غ˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ح
ناكمب ةيسسنرفلا تاطلسسلا
رب˘ع او˘لز˘ن د˘قو ،م˘هد˘جاو˘ت
ي˘˘˘عار˘˘˘لا˘˘˘˘ن يادآا ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘سس
روسصلا فلخ نم نيهجتم
نيثحا˘ب سشار˘ط˘ن˘ب ي˘ح ى˘لإا

نو˘ئ˘ب˘ت˘خ˘ي ن˘مآا نا˘كم ن˘˘ع
ىل˘سصم ز˘ي˘ل˘هد نا˘كف ،ه˘ي˘ف
نمآلا أابخملا وه ةيكلاملا
اهنيح رسصقلا ناك دقو ،مهل
دنج˘لا˘ب ه˘ل˘ما˘كب ار˘سصا˘ح˘م
.يسسنرفلا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا تما˘˘˘ق د˘˘˘˘قو
لزا˘ن˘م ءÓ˘خإا˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا
ع˘م˘ج م˘˘ت˘˘ف ة˘˘كي˘˘ل˘˘م ر˘˘سصق
ي˘˘˘ف لا˘˘˘ف˘˘˘طألاو ءا˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا
لاجرلا امأا ،قيتعلا دجسسملا
باب (تغارمل) ةحاسس يفف
رارق ناك دقو ،هللا دبعاب
ءاسسنلا ن˘م لزا˘ن˘م˘لا ءÓ˘خا

انوسصو اظافح - لافطلاو
دي اهأاطت نأا ءاسسنلا ةماركل
دهاجملا نم ارداسص -ودعلا
دم˘ح˘م ى˘سسي˘ع يد˘ي˘سس ن˘ب
ي˘˘˘ف نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا ر˘˘˘سضخ˘˘˘ل

نا˘بإا ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘لا فو˘ف˘سص
ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا بر˘ح˘لا

تع˘قو د˘قو ؛ا˘ي˘نا˘م˘˘لأا د˘˘سض
لك تلم˘سش سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ل˘م˘ح
ةكيلم رسصق رجاتمو لزانم
ا˘م ل˘˘ك بل˘˘سسو ر˘˘مد ثي˘˘ح
،رجاتملا ةسصا˘خ ا˘ه˘ي˘ف نا˘ك
ثوكم ىلع Óماك اموي رم
ي˘˘˘ف لا˘˘˘ف˘˘˘طألاو ءا˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا
تأÓ˘˘ت˘˘ما د˘˘قو د˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا
نم لاف˘طألا ءا˘كب˘ب ه˘نا˘كرأا
نز˘خ˘م لو˘ل ،عو˘ج˘لا ةد˘˘سش
يذلاو هيف دجاوتملا رمتلا

ةا˘نا˘ع˘م ن˘م Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق ف˘˘ف˘˘خ
.لافطلا

طباسضلا داهسشتسسا
 يبلاط دمحأا

نا˘˘˘˘˘˘كم فر˘˘˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لو
ةيحورم تقلح نيدهاجملا

ة˘ل˘ب˘ن˘ق ة˘ل˘ما˘ح ر˘ت˘بو˘كي˘ل˘˘ه
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت نأا تدا˘˘ك
يذ˘لا ق˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا د˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
ءا˘سسن˘لا ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
ل˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘بو ،لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طألاو
نب دهاجملا نم تاهيجوت
د˘˘م˘˘ح˘˘م ى˘˘سسي˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس
دجسسم˘لا ي˘ط˘خ˘ت˘ب ر˘سضخ˘ل
تنا˘˘˘˘كل لإاو ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
سضفر نأا د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ثرا˘˘كلا
˘˘مÓ˘˘ت˘˘سسلا ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا

ءاقلا م˘ت م˘ه˘سسف˘نأا م˘ي˘ل˘سستو
ى˘˘ل˘˘سصم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘ق˘˘لا
ئ˘ب˘ت˘خ˘ي ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘كلا˘˘م˘˘لا
ة˘يا˘سشو د˘ع˘ب ن˘يد˘ها˘ج˘˘م˘˘لا

ءÓ˘م˘˘ع د˘˘حأا ن˘˘م ة˘˘نا˘˘ي˘˘خو
دقو ،يسسنرفلا رام˘ع˘ت˘سسإلا
ي˘ف ة˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا  تم˘˘ح˘˘ت˘˘لا
حو˘˘˘ط˘˘˘سسلاو تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

ف˘˘سصن ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأل تمادو
نييسسنرفلا دونجلا نيب موي
،نييرئازج˘لا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لاو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تف˘˘˘ل˘˘˘خ ثي˘˘˘ح
لوألا ط˘با˘سضلا دا˘ه˘سشت˘سسا
فئاذقلا لعفب يبلاط دمحأا
ناك يتلا رادلا تمده يتلا

ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ف اد˘˘جاو˘˘ت˘˘م
ي˘نا˘ث˘˘لا مزÓ˘˘م˘˘لا سضر˘˘ع˘˘ت
د˘ي˘ع˘سس ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
،هلجر يف رسسك ىلا ودابعأا

م˘˘ه˘˘قا˘˘فر ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب بي˘˘˘سصأاو

ةروطخلا ةتواف˘ت˘م حور˘ج˘ب
نجسسلا اوعدوأاو اول˘ق˘ت˘عاو
امك ،ودعلا تاوق لبق نم
نم ديدعلا ةكرعملا تفلخ
ي˘˘ف ى˘˘حر˘˘ج˘˘لاو ى˘˘ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا

 .ودعلا فوفسص
ر˘ب˘ت˘ع˘ت «ة˘كي˘ل˘م» ة˘كر˘˘ع˘˘م
نا˘كسس ى˘ل˘ع ةد˘لا˘خ ىر˘كذ
سصخألا˘˘بو ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘يلو
ثيحب ة˘كي˘ل˘م ةد˘ل˘ب نا˘كسس
ي˘ف زرا˘ب˘˘لا ا˘˘هرود تزر˘˘بأا
.ةرفظملا ةيريرحتلا ةروثلا

 خ. ةميسسن

 ةقطنملا بابسش ىلإا ةهجوم
نوعرف ةيدلب
 ديفتضست ةياجبب

تآاضشنم نم
ةديدج ةيضضاير

نوعرف ةيدلب تدافتسسا
تآاسشنم نم ارخؤوم
ةهجوم ةديدج ةيسضاير
بسسح ،ةقطنملا بابسشل
ةيدلبلا سسيئر هدكأا ام
قلعتيو ،نوراه دمحم
نييراوج نيبعلمب رمألا
مت ةيعانطسصا ةيسضرأاب
نيتيرق يف امهزاجنا
غلبمب ةيدلبلل نيتعبات
نييÓم8 ـب ردقي يلام
،بعلم لكل رانيد
عيراسشم كانه نأا فاسضأاو
ديق ىرخأا ةيسضاير
راد ىلإا ةفاسضإلاب زاجنإلا
حسسفتسس يتلا ،بابسشلل
، ةسضايرلا يبحمل لاجملا

ةنيدملا زاغ سصخي اميفو
نأا دكأا ثدحتملا دكا
سضعب تاسضارتعا
اهتيوسست ّمت دق نينطاوملا

يف عورسشلا متيسسو
تاونق  ةكبسش  ديدمت
رظتنملا نمو ابيرق زاغلا
ناكسسلا لزانم لسصي نا

لوألا يثÓثلا لÓخ
 .1202 ةديدجلا ةنسسلل

Ëرك. ت

نم ربتعت يتلاو ،«ةكيلم ةكرعم«ىركذ   ةنسس لك نم ربوتكأا60 خيراتب ةيادرغ ةيلوب ةكيلم ةدلب ناكسس ييحي
ريبكلا دهاجملا داهسشتسسل اناديم تناك يتلاو ةيريرحتلا ةروثلا نابا يرئازجلا بونجلاب كراعملا ربكأا ىدحإا

.هللا همحر يبلاط دمحأا
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068209ددعلا ^2441  رفسص81ـل قفاوملا0202 ربوتكأا5نينثإلايلحم
..ةملاڤ5491يام8 ةعماج

فلتخم يف ةضسوملمو ةدئار تاحاجن
 ةيلودلاو ةيميلقإ’او ةينطولا تافينضصتلا
يام8 ةع˘ما˘ج د˘ي˘م˘ع ما˘ق
ذا˘ت˘شسأ’ا  ،ة˘م˘لا˘ق˘ب5491
نو˘ق˘ع˘لا ح˘لا˘شص رو˘ت˘˘كد˘˘لا
ةلاعف ةيجي˘تار˘ت˘شسا ع˘شضو˘ب
عيمج ىلع زيمتلاو روطتلل
امم ،ت’اج˘م˘لاو ي˘حاو˘ن˘لا

ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ت  ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
يف ةب˘تر˘مو(10)ىلوأ’ا

ىلع006‐004 ف˘˘˘شصم
بشسح يملا˘ع˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا
semiT يلودلا فينشصتلا
noitacudE rehgiH
tcapmI - )EHT(
0202 gniknaRرداشصلا
يذلا0202 ليرفا22 يف
ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم ىد˘˘م˘˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘ي
ىلع ةيعماجلا تاشسشسؤوملا

قيقحت يف ملاعلا ىوتشسم
ةمادتشسملا ةي˘م˘ن˘ت˘لا فاد˘هأا
ةئي˘ه فر˘ط ن˘م ةر˘ط˘شسم˘لا
سسفن يفو ،ةدحتملا ممأ’ا
ةع˘ما˘ج تل˘ت˘حا ف˘ي˘ن˘شصت˘لا
(30) ةثلاثلا ةبترملا ةملاق
(21) رششع ةيناثلاو ايبراغم
ر˘ششع ة˘ع˘بار˘˘لاو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
ظوحلم مدقتو .ايبرع(41)
تافي˘ن˘شصت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ثيح تاعماجلل ةيملاعلاو
ةبترملا ةملاق ةعماج تلتحا
بشسح اينطو (90) ةعشساتلا
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصت˘˘˘˘لا
scirtemobeW
tnerapsnarT
gniknaR12 يف رداشصلا
عومجم نم0202ةيلوج
ةي˘ع˘ما˘ج ة˘شسشسؤو˘م601
اذ˘ه رو˘ح˘م˘ت˘ي ذإا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
مه˘م˘لا ي˘لود˘لا ف˘ي˘ن˘شصت˘لا

-icsتاشسابتق’ا ددع لوح
noitatic cifitne
ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا تارو˘˘ششن˘˘م˘˘ل˘˘ل
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ن˘ع ردا˘˘شصلا
تÓ˘ج˘م ي˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

كلذكو ة˘ف˘ن˘شصمو ة˘ي˘م˘ل˘ع
ثح˘˘ب˘˘˘لا جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ةدو˘˘˘ج
.يملعلا
يلودلا ف˘ي˘ن˘شصت˘لا ي˘ف ا˘مأا
scirtemobeW
دقف ةي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل
ةشسما˘خ˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا تل˘ت˘حا

ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ي˘ن˘طو (51)رششع
يف ةيرئاز˘ج ة˘ع˘ما˘ج401
اذه0202 ةيليو˘ج ة˘خ˘شسن
زكارم (60) ةتشسب اهمدقتب

0202 يفناج فينشصت نع
،(12) ز˘كر˘م˘لا تل˘ت˘حا ن˘˘يأا

ز˘كر˘م (21) ر˘ششع ي˘ن˘ثا˘بو
8102 يفناج فينشصت نع
(72) ز˘كر˘م˘لا تل˘˘ت˘˘حا ن˘˘يأا

نم فينشصتلا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ذإا ةيملاعلا تافينشصتلا زربا
00003 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا م˘˘˘شضي

ن˘م ر˘ث˘كأ’ ة˘ع˘با˘ت ة˘ع˘˘ما˘˘ج
اذه روح˘م˘ت˘يو ة˘لود002
تارششؤوم لو˘ح ف˘ي˘ن˘شصت˘لا
قلع˘ت˘ت ة˘مرا˘شص ة˘ي˘م˘يدا˘كأا
ثحبلا جاتنإا ةدوجب اشساشسأا
ةرد˘˘ق  ىد˘˘مو ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ىلع ةيعما˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ربع ةفرع˘م˘لاو م˘ل˘ع˘لا ر˘ششن
.تنرتن’ا
يلودلا ف˘ي˘ن˘شصت˘لا ي˘ف ا˘مأا

knaRinuة˘خ˘شسن ي˘˘فو
تلتحا دقف0202 ةيليوج
ةثلا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا

ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ي˘ن˘طو (31)رششع
ةمدقتم ةيرئازج ةعماج19
عم ةنراقم بتارم (4) عبرأاب
ير˘ف˘ي˘ف ة˘خ˘شسن ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت
تل˘ت˘حا ا˘ه˘نأا ر˘كذ˘˘ي .0202
نورششع˘لاو ع˘با˘شسلا ة˘ب˘تر˘لا
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ة˘خ˘˘شسن ي˘˘ف (72)
تمد˘˘ق˘˘ت كلذ˘˘بو8102
ةب˘تر˘م (41) ر˘ششع ة˘ع˘برأا˘ب
مدقتو ةقباشس ربتعي ام وهو
ا˘مأا ة˘ع˘ما˘ج˘ل بشسح˘ي ع˘˘ئار
يرا˘ق˘لا ىو˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ف˘ي˘ن˘˘شصت˘˘لا سسف˘˘ن بشسحو
knaRinuةيليوج ةخشسنل
8 ة˘ع˘ما˘ج تف˘ن˘شص0202
نيب نم ة˘م˘لا˘ق5491يام
ةيقيرفإا ةعماج001 نشسحأا
ةبئاغ ةعماجلا تناك امدعب
002 نشسحأا ةمئاق نع امامت

ةن˘شس ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘ع˘ما˘ج
8102.
ةقابشسو ةمهم ةوطخ يفو
ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘˘ع
ربع ة˘م˘لا˘ق ة˘ع˘ما˘ج تر˘فو
ةديدجلا ةيميلعتلا ةشصنملا
5491 iaM8aresruoC
no ytisrvinu amleuG
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل
ةيناكمإا ةذتاشسأاو هاروتكدلا
0004 نم رثكأا ىلإا جولولا

ي˘لا˘ع ي˘شسيرد˘ت ىو˘ت˘˘ح˘˘م
ى˘قرأا ن˘˘م مد˘˘ق˘˘م ةدو˘˘ج˘˘لا
ركذن ملاعلا يف تاعماجلا

لاث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م
INU NOTECNIRP-
YTISREV،IRA-
INU ETATS ANOZ-
YTISREV،INU-
NOL FO YTIREV-
NOD،POH SNHOJ-
ISREVINU SNIK-
YT،ل˘ي˘ج˘شست˘لا ثي˘˘ح
سسورد˘لا ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘شس’او
يبشستنمل ةيشضرأ’ا هذه يف
اناجم نيثحابلا نم ةعماجلا

د˘ير˘ب˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا˘˘ب كلذو
.ةعماجلل ينهملا

تازا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن’ا هذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘بو
ة˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا

ر˘˘ي˘˘غ˘˘لاو ة˘˘م˘˘كار˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو
8ةعماج ىعشست ة˘قو˘ب˘شسم
ىلإا ة˘م˘لا˘ق5491 يا˘˘˘م
يملع˘لا رو˘ط˘ت˘لا ة˘ب˘كاو˘م
هدهششي يذلا يميداكأ’او
لÓ˘خ ن˘˘م كلذو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
داجلاو لشصاوتملا ل˘م˘ع˘لا

اذهو اهئادأا نيشسحت ىلع
ن˘شسح˘ت ى˘ل˘ع سسكع˘نا ا˘م
ىوتشسملا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘ي˘تر˘ت
ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’او ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةراد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لاو
حيرشصت يفو ،قاقحتشساو
نأاب حشضوا ةعماجلا ريدمل
’إا يهام تا˘حا˘ج˘ن˘لا هذ˘ه
دار˘˘فأا ل˘˘ك دو˘˘ه˘˘ج ةر˘˘م˘˘˘ث
انمث˘م ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘شسأ’ا
تازا˘˘˘ج˘˘˘ن’ا هذ˘˘˘ه كلذ˘˘˘ب
لمعلا ة˘ل˘شصاو˘م˘ل ا˘ي˘عادو
.ةعماجلاب يقرلل

م.م

ةزياف خنيوت ةبتاكلا ديدج

 رضشبلا لÓغتضساو ةيعامتج’ا قراوفلا جلاعت..«قيرب انيلك يف» ةياور
ةءاربلا قراوف. قيرب انيلك يف» ـب موسسوم «ةياور» ديدج يبدأا لمع ةزياف خنيوت  ةباسشلا ةيئاورلاو ةبتاكلل ردسصيسس

.0202 ةنسسل عيزوتلاو رسشنلل صضايب راد نع «بيسشلاو

بدأ’ا ن˘م˘شض ف˘ن˘شصت ة˘˘ياور˘˘لا
ه˘لÓ˘خ ن˘م تلوا˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
˘˘ما˘˘م˘˘لإ’او ة˘˘طا˘˘حإ’ا ة˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا اياشضقلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ريقفلا اهنميناعييتلاو ةنهارلا
عمتجملا  دودحو ةيفارغج لخاد
ة˘ب˘تا˘كلا تح˘شضوو ن˘يأا يرئازجلا
ىلإا ةيعامتج’ا قراوفلا اهلمع يف
ةي˘˘نا˘˘نأ’ا ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘شصت د˘˘ق د˘˘˘م يأا
ة˘ت˘ي˘ق˘م˘˘لا ةءا˘˘ند˘˘لاو ة˘˘شصر˘˘ف˘˘م˘˘لا

تا˘ي˘كو˘˘ل˘˘شسلاو تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لاو
ةيناشسنإ’ا ميقلا مدهت يتلا ةنيششملا

ام قيقحتل درفلا هميق نم ّطحتو
نيرخآ’ا سضاقنأا باشسحيلع ديري
ةمجانلا تاع˘ب˘ت˘ل˘ل ثار˘ت˘ك’ا نود
نم.تا˘فر˘شصت˘لا كل˘˘ت ّل˘˘ك ن˘˘ع

ا˘ه˘لو˘ح ترو˘ح˘م˘ت ي˘ت˘لا اياشضقلا
لامه.ةجاحلاو رقفلا ﴿ ثادحأ’ا
.ةيريد˘شصق˘لا ءا˘ي˘حأÓ˘ل تا˘ط˘ل˘شسلا
. يعرششلا باشصتغ’ا. بارتغ’ا
ا˘ه˘ج˘ئا˘˘ت˘˘نو ةيروكذ˘˘˘˘˘˘˘لا ةيداشسلا
لمششت مل ةياورلا نا امك ةميخولا

اهنا لب ةيواشسأام ثادحأايلع طقف
يف ةي˘بر˘ع˘لا ةد˘˘حو˘˘لا تح˘˘شضو
ةيناشسنإ’ا م˘ي˘ق˘لاو ة˘بر˘غ˘لا ن˘طو˘م
نم ةششئاع ةلطبلا ةدجنيف اهرثأاو
.هششيعت تناك يذلا عشضولا
ة˘ب˘تا˘ك عور˘ششم ةز˘يا˘˘ف ةذا˘˘ت˘˘شسأ’ا

اه˘ت˘ب˘هو˘م ح˘مÓ˘م تأاد˘ب ةّ̆شصا˘قو
ي˘هو ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ق˘فأا ي˘ف حو˘ل˘ت
براجت تشضاخ نيأا ،ةباشش لازتام
انومشضمو Óكشش ةعونتمو ةديدع
،يقرولاو ينورتكلإ’ا نيودتلا يف
،يبأا ةجوز :ةيئاورلا اهلامعأا نمو
باتك يف تاكراششملا امأا ،دÓيملا

.دازرهشش تلاق﴿  :نيوانعب ةعماج
تكرا˘شش ﴾ سضب˘ن˘لا عا˘˘ق˘˘يإايلع
سصشصق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ،Ó 9102يشسب
بح ﴿ :دئارجلايلع ةروششنملا

يركذ˘˘لا سسر˘˘ج.دودحلايلع
ةبأاكلا ىشضوف. ؟يبأا نيأا. ةعباشسلا
ناشسليلع ﴿  :ت’اقملا ﴾......
مويلاو سسمأ’ا نيب ةأارملا.. ىثنأا
﴿ حر˘شسم˘لا˘ب ا˘ه˘لا˘م˘عأا ن˘م  ،﴾....

ةاناعم. دريحوب ةليمج ةيحرشسم
.﴾ مويلاو سسمأ’ا

  فسسوي نب . رسضÿ . أا

لبق متتسس ةيلمعلا
ةيراجلا ةنسسلا ةياهن

نم ديزأا عيزوت
نكضس ف’آا6

يراجيإا يعامتجا
 ابيرق ةديلبلاب

لبق ةديلبلا ةي’و دعتشست
ةيراجلا ةنشسلا ةياهن
ف’آا6 نم ديزأا عيزوتل
ةغيشصب ةينكشس ةدحو
،يراجيإ’ا يعامتجإ’ا

،ةي’ولا حلاشصم تفششكو
متيشس يتلا ةشصحلا نأا
نيديفتشسملا ىلع اهعيزوت
مهتلاح ةشسارد دعب
،طورششلل اقفو ةيعامتجإ’ا
‐ ةديلبلا ةنيدم اهنم تلان
اهيف عزوت مل يتلا
02 نم ديزأا ذنم تانكشسلا
ـب دشسأ’ا ةشصح ‐ ةنشس
،ةينكشس ةدحو0011
ةديدجلا ةنيدملا اهيلت
فوشس يتلا نانيوب
،ةدحو067 اهيف عزوت
ديفتشستشسف ةرقوب ةيدلب امأا

ةنيدمو ،ةدحو056 نم
ةدحو003 نم ةيازوم
ديفتشستشس اميف ،ةينكشس
052 نم ومات ينب ةيدلب
نم ةفششلا ةيدلبو ةدحو
،ةينكشس ةدحو004
سصشصح ىلإا ةفاشضإ’اب
اهنم ديفتشستشس ىرخأا
رارغ ىلع ىرخأا تايدلب
ناحوشصلاو ءاعبرأ’ا

اذكو قيÓعلا يداوو
نورفعلاو كيرافوب
.يلبششلاو
ةي’ولا يلاو ناكو اذه
ىطعأا دق رشصيون لامك
اميف ةمراشص تاميلعت
ةفلكملا ناجللا دايح سصخي
مئاوق يف قيقحتلاب
مارتحا اذكو نيديفتشسملا
كلذو تايولوأ’ا ملشس
ةيفافششلا ءافشضإا فدهب
عيزوت يف ةيقادشصملاو
.تانكشسلا

بوبق داعسس

نيشسحتو ةيم˘ن˘ت˘لا ر˘شصن˘ع ل˘كشش
قطانم ناكشسل يششيعملا راطإ’ا
اهب ماق يتلا ةرايزلا روحم لظلا
ة˘˘ي’و ي˘˘لاو يرو˘˘مر˘˘م ن˘˘مو˘˘˘مأا
سسلجملا سسيئر ة˘ي˘ع˘م˘ب نا˘شسم˘ل˘ت
ماعلا ن˘ي˘مأ’او ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
يبعششلا سسلجملا ءاردمو ةي’ولل
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلاو ي˘˘ئ’و˘˘لا
نيأا ،تولات نيع ةرئاد ىلإا ةي’ولل

ةنياعمب مايقلل ةشصرفلا هل تناك
ةدجاوتملا عيراششملا مهأ’ ةيناديم
.ناكملا نيعب
فوركن نيع ةيرقب تناك ةيادبلا
ثيح ةلاحنلا نيع ةيدلبب ةعقاولا

ةئزجت لجأا نم ةفقو يلاولل  ناك
لاغششأاو عمجم يفير نكشس05
امك ،تاكبششلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ط˘بر˘لا
نأا لبق يدلبلا بعلملا ةنياعمب ماق
03/05 زا˘˘˘ج˘˘˘نإا عور˘˘˘ششم روز˘˘˘˘ي
دشصق كلذ يراجيإا يمومع نكشس
لاغششأ’ا مدقت ةريتو ىلع فوقولا

يت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘شس ة˘ب˘قار˘م و
اهمÓتشسا ىنشستي ىتح اهب قلعتت
ةرايزلا لÓخ .ةددحملا اهلاجآا يف
ت’ا˘غ˘ششنا ى˘لإا ي˘لاو˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘شسا
يف ترشصح˘نا ي˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ميعدتو يفيرلا ءانبلا لوح اهلمجم
ةحلاشصلا هايملاب ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘ب
ي˘لاو˘لا م˘˘ه˘˘ل د˘˘كأا ن˘˘يأا ،بر˘˘ششل˘˘ل
.تا˘يو˘لوأ’ا بشسح ا˘ه˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
ةلاحن نيع ةيدلبب يلاولا فرششأا

يشضايرلا بعل˘م˘لا ن˘ي˘ششد˘ت ى˘ل˘ع
بششعلاب هت˘ي˘شسكت د˘ع˘ب يراو˘ج˘لا
يلاولا ىطعأا ثيح يعانطشص’ا
با˘ب˘ششلا ر˘يد˘م ى˘لإا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
نم ةينقت ةقاطب دادعإ’ ةشضايرلاو
اه˘ن˘م ق˘فار˘م˘لا سضع˘ب زا˘ج˘نإا ل˘جأا
يلاولا دكأا امك ،ةنايشصلاو ةرانإ’ا
بع˘ل˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم ى˘˘لإا
بششوششعملا يراوج˘لا ي˘شضا˘ير˘لا
نم تايعمجلا ةلكيهب ايعانطشصإا
يشضايرلا بطقلا اذهب لفكتلا لجأا

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م
ةشصر˘ف˘لا تنا˘ك ا˘م˘ك ،ه˘ت˘مو˘م˘يدو
تائزج˘ت ى˘ل˘ع عÓ˘طإÓ˘ل ة˘ي˘تاو˘م
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘ن˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘˘لا
يلاولا عمتشسا ثيح (05+53+05)
ن˘م ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت لا˘ح سضر˘ع ى˘لإا

زا˘غ˘ل˘نو˘شس ة˘˘كر˘˘شش ر˘˘يد˘˘م فر˘˘ط

زاغلاب نكشسم53 طبرب قلعتملاو
.ةيئابرهكلا ةقاطلاو يعيبطلا

هجوت ةيدلبلا تاذ ىوتشسم ىلعو
،ح˘لا˘شص د’وأا ة˘ير˘˘ق ى˘˘لإا ي˘˘لاو˘˘لا
ةيومنتلا عيراششملا ةنياعمب موقيل

ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا هذ˘˘˘ه ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،ةيرشضحلا ةئيهتلا يف ةلثمتملاو
ىلإا لوأ’ا لوؤوشسملا عمتشسا امك
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘قاو لو˘ح لا˘ح سضر˘˘ع
ديربلا زكرم اهدعب نياعيل ةيلحملا
ىلع نيمئاق˘لا ر˘مأا ثي˘ح ،د˘يد˘ج˘لا

ةينقت ةقاطب دادعإاب عورششملا اذه
تناكو .يفيظو نكشس زاجنإا ةيغب
يئ’ولا د˘فو˘ل˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘شصر˘ف˘لا
ماشسقأا30 زاجنإا عورششم ةرايزل
اذهو «دمحم سشا˘م˘شص «ة˘شسرد˘م˘ب
ظاظتك’ا لكششم نم دحلا دشصق
فورظلا لك ةئيهتو ماشسقأ’ا يف

نامشض لجأا نم ذيمÓتلا لابقتشس’
.مهشسردمتل مئÓم خانم
مامتها ّلكب يلاولا عمتشساو اذه
ت’اغششنإ’ا ىلإا رششابم لكششبو
ينطاوم نم ديد˘ع˘لا ا˘ه˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا
ىلع اشساشسا زكترت يتلاو ،ةقطنملا
،برششلل ةحلا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت
يحشصلا فرشصلا ،ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘لا

مهل دكأا دقو  ...يشسردملا لقنلاو
بشسح ا˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
يف ةيلاوملا ةطحملا .تايولوأ’ا
نياع نيأا ةلمرلا ةيرق تناك ةرايزلا
63+05 زا˘ج˘˘نإا عور˘˘ششم ي˘˘لاو˘˘لا
يفيرلا ءانبلا راطإا يف كلذو نكشس
يف يلاولا عمتشسا ثيح عمجملا
طبر لوح لاح سضرع ىلإا ةيادبلا
يعيبطلا زاغلاب ةيفيرلا تانكشسلا

.ءابرهكلا ةكبششبو
ىلإا يلاولا هجوت ةطحملا هذه دعب
تنا˘ك ن˘يأا تو˘لا˘ت ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةد˘ع ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘شصر˘ف˘˘لا

تومجات ةيرقب ةيو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ششم
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت عور˘˘ششم ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت
عور˘ششم ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘بإ’ا ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
بششعلاب يراوجلا بعلملا ةيشسكت
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘ششمو ي˘عا˘ن˘ط˘˘شص’ا

كلذ د˘ع˘ب نو˘كت˘ل ،د˘ير˘ب˘لا بت˘كم
سضعب ىلإا كلذك ةحاتم ةشصرفلا
مه˘ت’ا˘غ˘ششنا حر˘ط˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

لوح اهلمجم يف تروحمت يتلاو
ديبع˘ت ،ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا ،ن˘كشسلا

متيشس هنأا يلاولا دكأاو ...تاقرطلا
نم تادوهجملا نم ديزملا  لذب
لمعلاو راطإ’ا اذه نيشسحت لجأا

 .ةيلحملا ةيمنتلا ةلشصاوم ىلع
ي˘لاو˘لا ن˘يا˘ع ة˘ي˘ندا˘ع˘شسلا ة˘ير˘˘ق˘˘ب
بت˘كم˘لا ر˘ق˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت عور˘˘ششم
نينطاوم˘لا ع˘م ثحا˘ب˘تو يد˘ير˘ب˘لا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ه˘ي˘ل˘ع او˘حر˘˘ط ن˘˘يذ˘˘لا
لوح تروحمت يتلا ت’اغششنإ’ا
ءانبلاو ةحشصلا ،ةيجراخلا ةئيهتلا
ة˘ير˘˘ق ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
عور˘ششم ي˘لاو˘لا ن˘يا˘ع تو˘˘غزا˘˘ت
يعان˘ط˘شصإ’ا بششع˘لا˘ب ة˘ي˘شسكت˘لا
امك يراوجلا يشضا˘ير˘لا بع˘ل˘م˘ل˘ل

ي˘لاو˘ل˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘شصر˘˘ف˘˘لا تنا˘˘ك
ي˘شضا˘ير˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ششد˘˘ت˘˘ل
«رديوق يلاب » ديهششلا يراوجلا
ىلع ددشش ثيح ،تولات نيع ةيدلبب

هون امك ،هيلع ةظفاحملا ةرورشض
رظتنملا نم يذلا ريبكلا رودلا ىلإا
باعيتشسا يف قفارملا هذه هبعلت نأا
ريجفت ىلإا نيحماطلا بابششلا ةئف
نثارب نع اديعب مهبهاومو مهتاردق
.ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘فآ’او فار˘ح˘˘ن’ا

«تولات نيع» ةيدلب تناك كلذبو
دعبو ،يئ’ولا د˘فو˘ل˘ل ة˘ط˘ح˘م ر˘خآا
ت’ا˘˘غ˘˘ششن’ ي˘˘لاو˘˘لا عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت ىد˘شسأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نيينعملا نيلوؤوشسملا ىلإا ةمراشص
فلتخم مامتإا يف عارشسإ’ا لجأا نم
اهميلشست ىلع لم˘ع˘لاو ع˘يرا˘ششم˘لا
عيراششملا اميشس’ لاجآ’ا برقأا يف
ةئيهتلاو غيشصلا فلتخمب ةينكشسلا
ةرورشضب رمأاو ةحشصلاو ةينارمعلا
نينطاوملا ت’اغششنا لكب لفكتلا

نيشسحت ىلع لمعلاو مهتقفارم عم
.يششيعملا مهراطإا

حلاسصملل ديدج ريدم بيسصنت
ناسسملتب ةيحÓفلا

ةي’و يلاو يرومرم نمومأا فرششأا
سسلجملا سسي˘ئر رو˘شضح˘ب نا˘شسم˘ل˘ت
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’او ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا
،ةي’ولا تاراطإا بناج ىلإا ةي’ولل

رهاطلا يشضاق بيشصنت ميشسارم ىلع
ح˘لا˘شصم˘ل˘ل اد˘يد˘ج ار˘يد˘م ه˘ت˘˘ف˘˘شصب
رششايـل افلخ ناشسملت ةي’ول ةيحÓفلا

.دعاقتلا ىلع ليحأا يذلا دمحم
صشاتيلتوب ع

 لظلا قطانم نع ةلزعلا كف راطا يف
تولات نيع ةرئادب ةيمنتلا عقاو ىلع فقي ناضسملت يلاو
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لك ةمواقم ‐/.ةينطولاو ةيخيراتلا ةركاذلا ىلع ظافحلل نطاوملا سسيشسحت ىلع
.ةينطولا ةركاذلاب ةلشصا تاذ تاشسشسؤوملا عم قيشسنتلا ‐/.ةركاذلا وحم لاكششأا
بوجوب نطاوملا ىدل يشسحلا ىوتشسملا عفر ‐/.يخيراتلا فيششرأ’ا ىلع ظافحلا ‐
.ةيخيراتلا هتركاذب طابتر’ا
هيلع ةظفاحملا ةيفيكو ىؤور ميدقتو يخيراتلا فيششرأ’ا رشصح ىلع لمعلا ‐
يخيراتلا لÓغتشس’ا  ‐/.ةعومجملاو درف˘لا ة˘ن˘طاو˘م˘لا سسح˘ب ة˘يو˘ق˘ت˘ل ه˘لÓ˘غ˘ت˘شساو
.عمتجملل يداملاو يركفلا ثارتلا ىلع ظفاحلا ‐/.عقاولا ىلع اهطاقشساو ثادحأÓل
ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ل˘شضفأا ذ˘غ ع˘ن˘شصل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ثاد˘حأ’او برا˘ج˘ت˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا ‐
.ةمأ’ا تباوث ىلع ظفاحلا/.رهاز
درفلاو ةنطاو˘م˘لاو ةر˘كاذ˘لا ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م ة˘يرود تار˘ششن ءا˘ششنا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ‐
.ةئيبلاو ميلعتلاو ةرشسأ’او
:ةيلاتلا ت’اجملا يف ، يرئازجلا درفلا ىدل ةنطاوملا سسح عفر ‐
تاقÓعلاو ةيناشسنإ’اب ةلشصلا تاذ ةتباثلاو ةليشصأ’ا ميقلا عرز ىلع لمعلا :درفلا ‐1
عقاولا ىلع اهطاقشساو ةدئاقلا تايشصخششلل تاشساردب مايقلا ىلع لمعلا  ،ةيرششبلا
ةيداشصتق’او ةيعامتج’او ةايحلا يف كراششم درفلا قلخ ىلع لمعلا،ددج ةداق قلخل
،درفلا ىدل ةيلعافتلا ةكراششملاو ةنطاوملا موهفم ريوطت ىلع لمعلا،ةيشسايشسلاو
.ةئششانلا تاشسشسؤوملا معدو ةقفارم ىلع لمعلا ،زيمملا درفلا معدو ةقفارم ىلع لمعلا
.دارفأÓل ةينهملاو ةيملعلا تاءافكلا ريوطتلا

ةيباجيإ’ا ةئيبلا قلخو ،ةيجذومن ةرشسا ءانبل دارفأ’ا سسيشسحت ىلع لمعلا :ةرشسأ’ا ‐2
نم اهتيامحو ةيرشسأ’ا ديلاقتلاو تاداعلا ىلع ظافحلا ىلع لمعلا ،ةرشسأ’او درفلل

.ةكشسامتم ةيعامتجا ةئيب قلخ ىلع لمعلا،راثدنإ’ا
 ،ةيرئازجلا ةشسردملل ةلاشصأ’ا عباط ىلع ظافحلا ىلع لمعلا :ميلعتلا ‐3
 ،(جذومنك ايزيلام) ةحجان جذامن نم اقÓطنا ةيشساردلا جماربلا حارتقا ىلع لمعلا
تاينقتلا ةبكاوم ىلع لمعلا،ةشسردملا يف ملعملا رودل رابتعإ’ا ةداعإا ىلع لمعلا

ةودقلا ذيملتلا قلخ ىلع لمعلا،ةشسردملا رييشست يف ةثيدحلا تايجولونكتلاو
مهتابغر قيقحتل ،ةبلطلل هيجوتلا ططخ دادعا  ىلع لمعلا،عمتجملا يف ةدئاقلاو
.تاردقلاو تابغرلاو لويملا بشسح ةينهملاو ةيلمعلا

ةيامحو ةيئيبلا ةمواقملا ىوتشسم عفرو اهيلع ةظفاحملل ىلع لمعلا :ةئيبلا ‐4
ةيلودلا براجتلا نم ةدافتشس’او ت’اكششإ’ا لكل ىودجلا ةشساردو ةيئيبلا طاشسوأ’ا
تارهاظت ميظنت ،ةئيبلا ةيامحل نيناوق حارتقا ،لشضفأا ةايح لجأا نم ةئيبلا لاجم يف
مدقت ،ندملل ينارمعلا يخيراتلا عباطلا ىلع ةظفاحملا ىلع لمعلا ،نأاششلا اذه يف
يلامجلا عباطلا ىلع ظافحلل تاشساردلا بتاكمو ةيمومعلا تاطلشسلل تاحارتقا
.ةنيدملاو نارمعلل ليشصأ’ا
ةروطخ ىدمب يعولا ةفاقث رششن ،نطاوملل سشيعلل راطا ةيقرت ىلع لمعلا
قلخ ىلع لمعلا ،ةئيبلا ةيامحو ظافحلا ةفاقث رششن ىلع لمعلا ،يئيبلا ثولتلا
 .ةيحشصو ةميلشس ةئيب
ةئيبلا ذخأا ةيمهأاب سسيشسحتلا ىلع لمعلا ،يئيبلا يعوطتلا لمعلا ةيقرت ىلع لمعلا
ىلع لمعلا،ةيومنتلاو ةيرامثتشس’ا عيراششملل طيطختلا ةبشسانمب رابتع’ا يف
ةيمنتلا جماربلاو عيراششملل ةيئيبلا تاشساكعناب اهمÓعاو ةيلحملا تاعامجلا ةدعاشسم
يف يئيبلا عباطلا عم هماجشسناو ينارمعلا ططخملا جامدنا ىلع لمعلا ،ةيلحملا

لمعلا ،ةئيبلا ةيامحل ةينوناقلا ةفاقثلا ميمعتو ةعاششإا ىلع لمعلا ،قطانملا فلتخم
نمو ةيعوتلاو ةيئيبلا ةفاقثلا رششنل ةفلتخملا مÓعإ’ا لئاشسو عم قيشسنتلا ىلع
.طيحملاو ناشسن’ا ةيامحو ةمادتشسملا ةيمنتلا ىلع لمعلا،يئيبلا ثولثلا رطاخم
.ةئيبلا لاجم يف ةطششانلا تايعمجلا ةقفارم
.يلام غلبمو ةيجولونكت لئاشسوو ةيبتكم تادعمو ثاثأاو رقم :اهلئاشسو *
ةدمل ةشسشسؤوملل اريدم هتفشصب ، دمحم سسابع ناشسحإا يعفاشش :ديشسلا نيعي :رييشستلا *
.ةدودحم ريغ

.نÓعإÓل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتصسألا بتكم
تايعمجلاب قلعتملا60–21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأل اقبط ةصسصسؤوم شسيصسأات



ديردم لاير ضضفر رضس
لوينابضسإا مجن عم دقاعتلا

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير سضفر
طشسو بع’ ،اكور كرام ينابشسإ’ا
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ،لو˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإا
اًفده اكور ناكو ،يراجلا يفيشصلا
مشسوملا ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ا˘ًم˘يد˘ق
يأا مدقي مل ريخأ’ا نكل ،يشضاملا

ن˘˘˘م ه˘˘˘˘م˘˘˘˘شضل ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شسر سضر˘˘˘˘ع
اشسنفيد» ةكبششل اًقفوو ،لوينابشسإا
سضرع مت هنإاف ،ةينابشسإ’ا «لارتنشس
سسيمخلا ،ديردم لاير ىلع اكور
ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘لا ن˘كل ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

رارق ىلع ءانب ةقفشصلا ماربإا سضفر
ن˘يد˘لا ن˘˘يز ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

ناد˘˘يز نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘ششأاو ،ناد˘˘˘يز
وتاكريملا نع ةحشضاو راكفأا هيدل
يأا يدانلا مربي نل ثيح ،يراجلا

سسفنب مشسوملا ل˘م˘كي˘شسو ة˘ق˘ف˘شص
،نيبعÓلا نم ةيلاحلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ششي ناد˘˘˘˘˘يز نأا تح˘˘˘˘˘شضوأاو
دجاو˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع د˘يد˘ششلا ق˘ي˘شضلا˘ب

لاوط تاجردملا يف هيدل نوبع’
برد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ي ’ اذ˘˘˘ل ،ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
بع’ يأا مشضب ةرطاخملا يشسنرفلا
اكور نأا ركذي ،اًيشساشسأا كراششي نل
نر˘يا˘ب ع˘م سسمأ’ا˘ب ه˘قا˘ف˘˘تا ى˘˘ه˘˘نأا

يناملأ’ا يدانلل مشضنيشسو ،خنويم
.طقف وروأا نويلم51 ريظن

ةعفضص ىقلتي ضسوتنفوج
ازييك ةقفضص يف ةيلخاد
مويلا ،يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك
طا˘ب˘ترا تارو˘ط˘ت ر˘خآا ن˘ع ،د˘˘حأ’ا
،انيتنرويف حانج ،ازيي˘ك و˘كير˘يد˘ي˘ف
لÓ˘خ سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘ن’ا˘˘ب
.يراجلا يفيشصلا وتاكريملا

«وتاكريم ويششتلاك» عقومل اًقفوو
ه˘يد˘ل سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نإا˘ف ،ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
نكل ،انيتنرويفو از˘ي˘ي˘ك ع˘م قا˘ف˘تا
ل˘˘ششف بق˘˘ع تل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ة˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا
نم سصلختلا ي˘ف زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘شسلا
.هفوفشص نمشض نيدئازلا نيبعÓلا

نا˘ك سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نأا ى˘لإا ترا˘˘ششأاو
سسÓ˘غود ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ط˘ط˘˘خ˘˘ي

يماشسو ويليششت يد ايتامو اتشسوك
06 ريظن ازييك مشض لبق ،ةريشضخ
.وروأا نويلم
سضفر و˘ي˘ل˘ي˘˘ششت يد نأا تح˘˘شضوأاو
بقع كيتليشس ىلإا اًرخؤوم لاقتن’ا
ن˘م˘شض ا˘مور ع˘˘م ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘ششف

اتشسوك نأا امك ،وكيجد نيدإا ةقفشص
ع˘˘م ع˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ٍدان ليثمت د˘ير˘يو ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
.سسوتنفوي يف رارمتشس’ا وأا ريبك
ةركف سضراعيف ،ةريشضخ يماشس امأا
ةر˘˘˘ما˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘يو ،ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘˘لا
لبقملا ي˘ف˘نا˘ج ى˘ت˘ح رار˘م˘ت˘شس’ا˘ب
نأا ركذي .ولريب ايردنأا ةدايق تحت
ح˘˘˘ج˘˘˘ن يذ˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا

ليومتل اًرخؤوم هعيب يف سسوتنفوج
يلاطيإ’ا عفادملا وه ازييك ةقفشص
.يناجور يلييناد
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ريثملا لداعتلا دعب ةداضشإ’ا ن’دابتي اضسليبو ’ويدراوغ

برد˘˘م ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘ب لدا˘˘˘ب˘˘˘ت
اشسليب وليشسرامو يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
دعب ةدا˘ششإ’ا د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل برد˘م
دور د˘نÓ˘يإا ي˘˘ف1‐1 ري˘ث˘م لدا˘ع˘ت
ةركل زاتمملا يزي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا˘ب
’ويدراوغ يناب˘شسإ’ا ر˘ه˘ظأاو مد˘ق˘لا
هفشصوو اشسليب ينيتنجرأ’اب هباجعإا
ملاعلا يف بردم لشضفأا هنأاب اقباشس
زديل بردم نإا مايأا ذنم لاق امنيب
يف هبحي سصخشش رثكأا ابيرقت وه»
نأا فورعملا نمو ،«مدقلا ةرك ملاع
ةفشسلف سسفن ىلع دمتعي ’ويدراوغ
ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ي˘˘ف ف˘˘يور˘˘ك نا˘˘هو˘˘˘ي
نكل ،ةركلا ىلع Óيوط ذاوحتشس’اب
بردملل اشضيأا ادششرم ربتعي اشسليب
ىلإا رفاشس نأا قبشس يذلا ينابشسإ’ا
هتحيشصن بلطل اشصيشصخ نيتنجرأ’ا
،بيردتلا ملاع يف هتريشسم ءدب لبق
نيقيد˘شصلا ن˘ي˘ب ة˘ه˘جاو˘م لوأا ي˘فو
،ةريزغلا راطمأ’ا تحتو ،ارتلجنإا يف
،يموجهلا هجهنب بردم لك كشسمت
ىلع ةديدشست53 نودهاششملا عباتو
ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ت’وا˘ح˘م ع˘م ى˘مر˘م˘لا
ة˘ياد˘ب˘لا ن˘م را˘شصت˘ن’ا˘ب جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل

:’و˘يدراو˘غ لا˘قو ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ى˘ت˘˘حو
:ع˘با˘تو ،«؟كلذ˘ك سسي˘لأا د˘˘ي˘˘ج اذ˘˘ه»
ح˘ب˘شصت نا˘ق˘ير˘ف˘لا م˘جا˘ه˘ي ا˘مد˘˘ن˘˘ع»
ةهجاوم بعشصلا نم .ةعئار ةارابم
ةشسمخ دو˘جو بب˘شسب سسفا˘ن˘م˘لا اذ˘ه
ا˘ن˘ط˘شسو ط˘خ ف˘˘ل˘˘خ ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘م
،«لهذم قيرف اذه .انعافد ةمجاهمل

ة˘ع˘ت˘˘م˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م تنا˘˘ك» :فا˘˘شضأاو
ء’ؤو˘ه˘ب ا˘ق˘ح رو˘خ˘ف ا˘نأا .ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةركلاب نوعتمتشسي نيذلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
بعللاو دلبلا اذه ىلإا اوءاجو مدقلا
ى˘˘˘ل˘˘˘عأا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسل
نأا ا˘ن˘ع˘شسو˘ب ن˘كي م˘ل .تا˘يو˘ت˘شسم˘لا
اديج ناك سسفانملا نأ’ ديزملا لعفن

وليشسرام قرف لك لاح وه امك ادج
تارتف بلغأا اشسليب ىشضقو ،«اشسليب
ةقطنملا يف اكرحتم لوأ’ا طوششلا
ىلع يتيشس ةرط˘ي˘شس ط˘شسو ة˘ي˘ن˘ف˘لا
قحتشسم فدهب مدقتلاو ذاوحتشس’ا
نكمتي م˘ل ن˘كل ،غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘شس م˘ي˘حر˘ل
ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ة˘فا˘شضإا ن˘م ي˘ت˘ي˘شس
ا˘شسل˘ي˘ب ه˘لا˘ق ا˘م˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا سضغ˘˘بو
قحتشسا دقف نيطوششلا نيب نيبعÓل
وغيردور قير˘ط ن˘ع لدا˘ع˘ت˘لا زد˘ي˘ل
ن˘م ا˘ب˘ير˘ق ق˘ير˘ف˘˘لا اد˘˘بو و˘˘ن˘˘يرو˘˘م
نوشسرديإا ذقنأاو ،راشصتن’اب جورخلا

نم ةر˘ي˘ط˘خ ة˘شصر˘ف ي˘ت˘ي˘شس سسرا˘ح
سسأار ةبرشض د˘ع˘بأا ا˘مد˘ع˘ب و˘غ˘يردور
ةركلا تشسملو يناب˘شسإ’ا م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل
برق يتيشس طغشض امك ،ةشضراعلا
طا˘ق˘ن˘˘لا عاز˘˘ت˘˘نا لوا˘˘حو ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
نم نكي مل» :اشسليب لاقو ،ثÓثلا
نم ناك .راشصتن’اب جرخن نأا لدعلا
مل اذه نكل ةارابملاب زوفلا نكمملا
:فا˘شضأاو ،«’دا˘˘ع ح˘˘ب˘˘شصي˘˘شس ن˘˘كي
ةلئا˘ه ة˘ي˘ند˘ب ةو˘ق˘ب بع˘ل˘ن نأا بج˘ي»
ىو˘ت˘شسم سسف˘ن ى˘ل˘˘ع نو˘˘كن ى˘˘ت˘˘ح
ةعزنب بعليو عئار قيرف هنإا .يتيشس
ى˘ت˘ح ا˘نرود˘ب ا˘ن˘م˘ق د˘ق˘ل .ة˘ي˘مو˘ج˘ه
.«ةليمج ةارابملا جرخت

ر .ق ^

سصلختلا ىلع ةنولششرب يدان لمعي
نا˘˘م˘˘ث˘˘ع ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م
ةياهن لبق ،ق˘ير˘ف˘لا حا˘ن˘ج ،ي˘ل˘ب˘م˘يد
اًقفوو ،يراجلا يفيشصلا وتاكريملا
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل
دلا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا

ققحي نل ،ةنولششرب بردم ،ناموك
يابيد سسيفمم مشضب سصاخلا هملح
نم اًلوأا سصلختلا بقع ’إا ،نويل نم
’ ةنولششرب نأا ىلإا تراششأاو ،يلبميد
نأا˘ششب ي˘ل˘ب˘م˘يد رار˘ق ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي لاز˘˘ي
ة˘لا˘شسر يدا˘ن˘لا ه˘جو ا˘م˘ك ،ل˘ي˘حر˘˘لا
سسمأ’اب يشسنرفلا بعÓل ةيريذحت

يفحشصلا رمتؤوملا لÓخ ناموك ربع
بردملا حرشصو ،ةي˘ل˘ي˘ب˘ششإا ةارا˘ب˘م˘ل
ءاقبلا ررق اذإا يلبميد نأا يدنلوهلا
ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ي˘˘شس «و˘˘ن بما˘˘ك» ي˘˘ف
سسف˘˘ن ي˘˘هو ،ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ل˘˘˘ل سصر˘˘˘ف
ن˘ع نا˘مو˘ك ا˘ه˘لا˘ق ي˘ت˘لا تا˘م˘ل˘˘كلا
ريخأ’ا لحري نأا لبق ،زيراوشس سسيول

ترا˘ششأاو ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا بو˘شص
تا˘م˘ل˘كلا هذ˘ه نأا ى˘لإا ،ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصلا

نوكي نل يلبميد نأا حوشضوب ينعت
ر˘ي˘خأ’ا نأاو ،نا˘˘مو˘˘ك ع˘˘م ا˘˘ًي˘˘شسا˘˘شسأا
لثم بع’ ن˘م ر˘ث˘كأا ه˘ي˘ل˘ع ل˘شضف˘ي
نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ ناو˘˘ط˘˘نأاو ي˘˘تا˘˘ف و˘˘شسنأا

يد دارنوكو واكنيرت وكشسيشسنارفو
ود˘نو˘˘م» تح˘˘شضوأاو ،ي˘˘ت˘˘ن˘˘يو˘˘ف ’
يقبتملا تقولا لÓخ نأا «وفيتروبيد
ةنولششرب لشصحيشس ،وتاكريملا يف

ررق اذإاو ،يئاهنلا يلبميد رارق ىلع
ينولاتكلا يدانلا كرحتيشس ليحرلا
نويل نأا تركذو ،يابيد مشضل اًروف
اذه ،يابيد ليحر مدع سسمأ’اب دكأا
ن˘م د˘كأا˘ت˘لا م˘ت˘ي˘شس ن˘˘كل ،ف˘˘ي˘˘شصلا

سصل˘˘˘خ˘˘˘˘ت اذإا ،ر˘˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘˘ه قد˘˘˘˘شص
اًشضرع مدقو يلبميد نم ةنولششرب
.يدنلوهلا مجاهملل

زيراوضس ةقروب يلبميد ددهي ةنولضشرب

و˘˘غ˘˘ي˘˘يد ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرأ’ا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت
،ديردم وكيتلتأا بردم ،ينويميشس
دقاعتلا دعب ةيموجهلا هتارايخ نع
وتاكريملا يف ،زيراوشس سسيول عم
لÓ˘خ ،ي˘نو˘ي˘م˘ي˘شس لا˘قو ،ي˘لا˘˘ح˘˘لا

ملعي اتشسوك وغييد» :يفحشص رمتؤوم
دّلوي زيراوشس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ه˘ن˘م هد˘يرأا ا˘م
هنكمي ام ببشسب ؛ريبك حومط يدل
اميف راتخيشس هنأا حشضوأاو ،«هميدقت
لك عم ه˘ث˘يد˘ح ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
دقل» :فاشضأاو ،يدرف لكششب امهنم

ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق ا˘˘ت˘˘شسو˘˘ك ع˘˘م تثد˘˘ح˘˘ت
هديرأا ام اديج ملعي وهو ،مشسوملا

يذلا زيراوشس امأا .هجاتحن امو هنم
سسا˘م˘ح كا˘ن˘ه ار˘خؤو˘م ا˘ن˘˘ي˘˘لإا م˘˘شضنا

،هب مايقلا هنكمي امل ريبك حومطو
ءانب ر˘مأ’ا اذ˘ه م˘شسح˘ن˘شس ي˘لا˘ت˘لا˘بو
امهنم لك عم مت يذلا ثيدحلا ىلع
برد˘˘˘م در˘˘˘ُي م˘˘˘لو ،«ةد˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اتشسوكب أادب يذلا ،سسوكنÓبيخورلا

قيرفلا تايرابم ىلوأا يف يشساشسأاك
يف زيراوشسبو (1‐6) ةطانرغ مامأا

،(0‐0) اكشسيوأا مامأا تايرابملا يناث
نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب نا˘˘˘ك اذإا ا˘˘˘م˘˘˘ع ف˘˘˘ششكلا
سضو˘خ ي˘نا˘يو˘غوروأ’ا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

ىلع اددجم دكأاو ،’ مأا ةلماك ةارابم
نأاب ةق˘با˘شس تا˘ب˘شسا˘ن˘م ي˘ف ه˘لا˘ق ا˘م
تقو يف ايوشس اكراششيشس نيبعÓلا

˘مو˘ق˘ن˘شس ي˘لا˘ح˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف» :ا˘˘م
اموي ناك سسمأا هنإا ثيح ،بيردتلاب
يف هارنشس ام ىلع ءانبو ءافششتشسÓل
ليكششت ىلع رقتشسنشس مويلا نارم
.«دغلا ةارابم

«حومطلا انحنمي زيراوضسو ..قÓطإ’ا ىلع لضضفأ’ا نرياب» ينويميضس

نم هفقوم يشسليششت يدان مشسح
ئ˘جا˘ف˘م˘لا خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب سضر˘˘ع
يزي˘ل˘ج˘نإ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا ةرا˘ع˘ت˘شس’
ل˘˘ب˘˘ق ،يودوأا نو˘˘شسدو˘˘ه مو˘˘لا˘˘ك
ت’اقتن’ا ةرتف ةياهن نم تاعاشس
بشسح˘بو ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا

،ةيناطيربلا «ليم يليد» ةفيحشص
اًشضرع سضفر يندنللا يدانلا نإاف

،ي˘نا˘م˘لأ’ا هر˘ي˘ظ˘˘ن ن˘˘م ا˘˘ًم˘˘خ˘˘شض

91ـلا بحا˘شص لا˘ق˘ت˘نا˘˘ب ي˘˘شضق˘˘ي
ع˘م ،ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘˘ع ا˘˘ًما˘˘ع
،ءارششلا رايخ دن˘ب د˘ق˘ع˘لا ن˘م˘شضت
غو˘ل˘ب ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘˘شصلا ترا˘˘ششأاو
نم رثكأا ءارششلا رايخ دنب ةميق
نكل ،ينيلرتشسإا هينج نويلم07
او˘˘شضفر ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم
،يزيلجنإ’ا يلودلا يف طيرفتلا

ةدو˘ع˘لا نر˘يا˘ب يو˘˘ن˘˘ي ،كلذ م˘˘غر

ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘˘ب˘˘˘ق د˘˘˘يد˘˘˘ج سضر˘˘˘ع˘˘˘ب
ن˘ي˘ن˘ثإ’ا ،ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
زو˘ل˘ب˘لا عا˘˘ن˘˘قإا ل˘˘جأ’ ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
،با˘ششلا بعÓ˘لا ن˘ع ي˘ل˘خ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت ي˘˘˘ف يودوأا ر˘˘˘ه˘˘˘ظو
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأ’ا ي˘˘˘شسل˘˘˘ي˘˘˘ششت

زو˘ف د˘ه˘ششي˘ل ،سس’ا˘ب لا˘ت˘˘شسير˘˘ك
نم ةعبارلا ةلوجلا يف0‐4 هقيرف
.غيلريميربلا

خنويم نرياب نم اًمخضض اًضضرع ضضفري يضسليضشت

وتيدوكضس’اب جيوتتلا» :ورديب
«اًليحتضسم ضسيل

مجن زيغيردور ورديب ينابشسإ’ا برعأا
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘شس ن˘˘ع ،ا˘˘مور
ءا˘ق˘ل˘لا فد˘ه ه˘ل˘ي˘ج˘شستو ،يز˘ي˘ن˘˘يدوأا
تايرابم نمشض ،تبشسلا مويلا ،ديحولا
ورديب لاقو ،ويششتلاكلل ةثلاثلا ةلوجلا
انأا» :ةارا˘ب˘م˘لا بق˘ع تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف
قيرفلا تدعاشس يننأ’ ،فدهلاب ديعشس
ثÓثلا طا˘ق˘ن˘لا ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ي˘ف
ناك دقل» :فاشضأاو ،«ةياغ˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا
ءادعشس نحن لاحلا ةعيبطبو ،اًديج ًءادأا
يزينيدوأا نأ’ بعشص رمأا هنإا ،زوفلاب
انل حمشسي ملو ،رايهن’ا بعشص قيرف
انحجن اننكل ،سصرفلا نم ريثك قلخب
تلجشس دقل» :عباتو ،«زوفلا نيمأات يف
نأا رخآا سصخشش يأ’ نكمي نكل ،مويلا
ءيششلا ،ةلبقملا تارملا يف لجشسي
ققح˘نو ق˘ير˘ف˘لا زو˘ف˘ي نأا و˘ه م˘ه˘م˘لا
اًمئاد بعلي نأا بجي امور نأ’ ،جئاتنلا
حومط نع هلاؤوشسبو ،«رشصنلا قيقحتل
دي˘ع˘شس ا˘نأا» :لا˘ق ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘مور
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ء’ؤو˘ه ع˘م ا˘ن˘ه يدو˘جو˘ل
لثم ةربخ يوذ نيبع’ عم سشياعتأا
،ط˘ق˘˘ف زو˘˘ف˘˘لا و˘˘ه ا˘˘ن˘˘فد˘˘ه ،و˘˘كيزد
مث ،ىرخأ’ا ولت ةارابم يف ريكفتلاو
:امور مجن دكأاو ،«ثدحيشس ام ىرنشس
يرود ي˘ف اً̆نا˘كم فد˘ه˘ت˘˘شسن ن˘˘ح˘˘ن»
سسي˘ل و˘ت˘˘يدو˘˘كشس’ا ن˘˘كل ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا

،«اًب˘ع˘شص نا˘ك نإاو ،ا˘ًما˘م˘ت اً̆ل˘ي˘ح˘ت˘شسم
ناك عباشصأا ةثÓث˘ب ي˘لا˘ف˘ت˘حا» :م˘ت˘خو
ا˘˘˘ًشضيأا ن˘˘˘كلو ،ي˘˘˘ت˘˘˘جوزو ،يد’وأ’
اًبيرق اًشصخشش نأ’ ءامشسلا ىلإا ةراششإ’ا

يف يبابشش يف هفرعأا تنك ينم اًدج
مت كلذل ،اًرخؤوم يفوت دق يفيرينيت
.هل اهشصيشصخت
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راشصنأا هادبأا قيمع ءايتشسا
ةشسايشسلا نم جربلا يلهأا
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘شسلا

نب ةرادإا فرط نم ةجهتنم
اهن˘ع ج˘ت˘ن ي˘ت˘لاو يدا˘م˘ح
ح˘˘لا˘˘˘شصل ةد˘˘˘يد˘˘˘ع نو˘˘˘يد
ىلإا نيكتششملا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ثي˘ح تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل
نÓعإ’ا يف ةنجللا تأادب

ي˘ت˘لا نو˘يد˘لا ة˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع
بلا˘ط˘˘م ي˘˘ل˘˘هأ’ا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ةشصاخ اهديدشست ةرورشضب
ل˘كل ق˘ح˘لا تح˘ن˘م ا˘ه˘نأاو
ة˘˘˘ششاد˘˘˘ق ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ن˘˘˘م
ي˘ف دا˘ي˘ع ن˘بو ي˘شسور˘عو
ي˘˘قا˘˘ب م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
نÓعإ’ا متيشس يتلا نويدلا

ةمداقلا تاعاشسلا يف اهنع
ن˘م د˘يز˘م˘لا كا˘ن˘ه نأا ا˘م˘˘ب
.تاجاجتح’ا

لبسس ثحبتسس ةرادإلا
ديدج نم صضوافتلا

نيبعÓلا عم
ةرادإ’ا نأا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي

عم سضوافتل˘ل ى˘ع˘شست˘شس
د˘˘˘شصق ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع ةد˘˘˘˘ع
ميقلا سضعب نع لزانتلا

ل˘˘˘كا˘˘˘ششم ناو ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
ر˘ث˘كأا د˘ق˘ع˘ت˘ت˘شس ي˘ل˘هأ’ا
نويدلا هذه ببشسب رثكأاف
ة˘قÓ˘ط˘ن’ا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت˘˘شسو

ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘م˘ب ة˘ب˘˘ع˘˘شص
ى˘ل˘ع ا˘ب˘لا˘ط˘م نو˘˘كي˘˘شس
4 نم ديزأا ريفوتب لقأ’ا

لبق ا˘هد˘يد˘شست˘ل ر˘ي˘يÓ˘م
د˘˘يد˘˘˘ج ى˘˘˘لإا قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
يذلاو يوركلا مشسوملا
ةقÓطن’ا سسي˘ب˘ح ى˘ق˘ب˘ي

تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
حششرملا نمو اذه ةيلاحلا
ةرادإ’ا ل˘˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت نأا

ء’ؤو˘˘ه ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
كلذو ر˘˘ث˘˘˘كأا ر˘˘˘ب˘˘˘شصلا˘˘˘ب
.يدانلا ةقÓطنا نامشضل

صشامر ماسشه

فوسصوب ليوحت لاومأا لوخد رظتنت ةرادإلا

يوابرعلاو ضشÓغز نيب اركبم قلطنا يواهلا ىلع ةماعزلا عارضص

فيطسس قافو

لسصاوتم نيبعÓلا عم صضوافتلا لبسس نع ثحبلا

ةطرو يف يلهأ’ا عضضت يدامح نب تافلخم

جربلا يلهأا

صساومو دايزو ةيدعاسسم يثÓثلا دوقع ميسسرت ددسصب ةرادإلا

لÓب ةرڤم عفادم لاقتنا مضسري «باكلا»

ةنتاب بابسش

ليحرلاب هل حامسسلل تاقحتسسملا نم ءزج نع لزانتلا طرتسشت ةرادإلا

اهب زوفلا ىلع رضصت ةرادإ’او اهناكم حوارت يانب ةيضضق

ةركسسب داحتا

درلل اذهو قاروأ’ا سضعب فششك ىلإا ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا تعراشس
ا˘ه˘ب تشصخ ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ما˘ه˘تا نأاو ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ككششم˘لا سضع˘ب ى˘˘ل˘˘ع
د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ سشيو˘ششت˘لا ة˘ي˘غ˘ب يدا˘ن˘لا ةرادإا فار˘طأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
روشص ةرادإ’ا ترهظأا دقو اذه ديشص نب سسيئرلل ةريخأ’ا تاحيرشصتلا
داحتا نم مجر ذاعمو كيرافوب نم سشامرق سسنوي يثÓثلا عيقوت
سضعب ميشسرت راظتنا يف لئابقلا ةبيبشش نم يليÓب ريمأا اذكو ةديلبلا
.ةمداقلا تاعاشسلا يف دوقعلا

ربوتكأا نم رسشاعلا ىلإا تاريسضحتلا قÓطنا رخأا ةلويسسلا بايغ
بايغ ببشسب ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا ى˘لإا تر˘خأا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘ي
اذكو يحشصلا لوكو˘تور˘ب˘لا ءار˘جإا˘ب ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا
ةشصاخلا تاري˘شضح˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق ى˘ت˘حو ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا بجاو˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
اهريخأات ىلع قافت’ا مت بردملا ةيعمبو ةرادإ’اف يلاتلابو مشسوملل

قيرفلل حمشست ةربتعم ةميق عمج متي ىتح عوبشسأ’ا ةياهنل لقأ’ا ىلع
سضعبل هجوتلا ىلإا سسمأا عراشس سسيئرلا نأا ركذي ،Óيلق ولو كرحتلاب
.«ماشص’» ليومتب مهعانقإا دشصق لامعأ’ا لاجر
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سسيئرلا اهاري يتلا تاقفشصلا سضعب نامشض ةنتاب بابشش قيرف لشصاوي
نبا ةقفشص مشض نع نÓعإ’ا مت ثيح قيرفلا ةحلشصم يف ةنيغز
يذلاو لÓب عفادملا ةرقم مجن فوفشص يف قباشسلا بعÓلاو لجيج
ينعملا نأا ركذي سسارو’ا ديمع قيرف يف ةبرجت سضوخ هل قبشس
نكلو نيعوبشسأا ذنم عقوو يروحملا عفادملا بشصنم يف طششني
قئاثو نم ينعملا ديفتشسي ىتح ةقفشصلا نع متكتلا تلشضف ةرادإ’ا
.تاعزانملا ةنجل نم هحيرشست

صساوم ىتحو دايزو ةيدعاسسم دوقع ميسسرت راظتنا يف
مل يتلا تاقفشصلا سضعب نع اشضيأا متكتلا لشصاوت ةرادإ’ا نأا ركذي
يتلا تامولعملا بشسحو ثيح ةقباشسلا مهقرفل امارتحا اهنع نلعي
دادو نم ةيدعاشسم يثÓثلا نم لك لوشصح رظتني سسيئرلاف اهانيقتشسا
داحتا نم سساوم اذكو ةليلم نيع ةيعمج نم دايز ةزمحو ناشسملت

مهتاقفشص نامشض نÓعإ’ تاعزانملا ةنجل نم مهقئاثو ىلع ةبانع
ةقÓطن’ا لمأا ىلع ربوتكأا نم رششاعلا موي تددح تابيردتلا نأا ركذي
.لمعلا يف ةيدجلا
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تابيردتلل ةدوعلا دعوم طبسض ينفلا مقاطلا

طيرضشوبو يروضصنم ديري ةغيمد

ةنيطنسسق ةيدولوم

يشضايرلا يدانلا ةرادإا تبرتقا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا

«نارهو ةيدولوم» يروشصنم
داحتا» طيرششو˘ب ر˘ت˘ن˘ع اذ˘كو
امهشضبن تشسج ثيح ،«ةبانع
ا˘م˘ه˘˘قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘شض د˘˘شصق
نم امهل ناو اميشس’ قيرفلاب
ن˘م ا˘م˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا

قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف كو˘م˘لا ةد˘عا˘شسم
ن˘˘˘مو اذ˘˘˘ه دو˘˘˘ع˘˘˘شصلا فد˘˘˘ه
نافرطلا يق˘ت˘ل˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ىشصقأا ىلع ادغ وأا مويلا يف
دقعلا ةششقانم لجأا نم ريدقت
يدا˘ن˘لا˘ب ا˘م˘ه˘ط˘بر˘ي د˘ق يذ˘لا

ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
.امهتامدخ نامشضل ىلثملا

نمزلا عراسست ةرادإلاو تاÒسضحتلا دعوم طبسض نوقع
ةقÓطنلا ليسصافت ءاهنإل

قÓطن’ ادعو˘م ر˘بو˘ت˘كأا ن˘م ر˘ششا˘ع˘لا دد˘ح د˘ق نو˘ق˘ع برد˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي
دادعإ’ا ةيفيك ثحبل نمزلا عراشست ةرادإ’ا لعج ام وهو تاريشضحتلا
دبع نب نيب نوكيشس يذلاو ريشضحتلا ناكم اذكو يحشصلا لوكوتوربلل
ءارجإا لجأا نم مويب كلذ لبق ةبيتكلا عيمجت متي نأا ىلع سسباركلاو كلاملا
عم نواعتلاب ىتح وأا ةنيطنشسق رباخم دحأا يف «انوروك ديفوك» ليلاحت
.فيراشصملا نم ليلقتلل كلذو يعماجلا ىفششتشسملا
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ربوتكأا01ـلا يف قلطنت تاريسضحتلا

 دوقعلا ميضسرت يف عرضشت ةرادإ’ا
نيككضشملا ىلع درلل ىعضستو

ةليلم نيع ةيعمج

يف ةماعزلا عارشص قلطنا
ةشصاخ فيطشس قافو تيب
ثيح يواه˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف
ى˘ل˘ع فر˘˘ط ل˘˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
يدا˘ن˘لا ة˘شسا˘ئر ل˘ي˘شصح˘˘ت
اه سشÓغز باحشسنا دعبف
ةدوعلا يف هتين دكؤوي وه
ثيح تيبلا ىلإا ديدج نم
هتدو˘ع ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ر˘ب˘ع
حششرتلا˘ب كلذو ه˘ب˘شصن˘م˘ل
هت˘يد˘ج اد˘كؤو˘م د˘يد˘ج ن˘م

يتلا ءاطخأ’ا حيحشصت يف
امك قباشسلا يف اهيف عقو
حششرتلا هتين يوابرعلا دكأا

لعجيشس ام وهو ديدج نم
ي˘ف هد˘ششأا غ˘ل˘ب˘ي سسفا˘ن˘ت˘لا
.ةمداقلا تاعاشسلا

ليوحت لاومأا لوخد
حمسسيسس فوسصوب

نيبعÓلا نويد ديدسستب
ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

ةرادإا ل˘م˘ع˘ت نأا رر˘ق˘م˘˘لا
د˘˘يد˘˘شست ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘فو˘˘˘لا

يف نيبعÓلا تاقحتشسم
ةشصاخ ةمداقلا تاعاشسلا

ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘ل ةرادإا ناو
ي˘ف تل˘م˘ع ي˘كي˘ج˘ل˘˘ب˘˘لا
ن˘ير˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘عو˘ب˘˘شسأ’ا

ليوحت ةميق خشض ىلع
ى˘˘لإا فو˘˘شصو˘˘ب بعÓ˘˘لا

يلاتلابو يدا˘ن˘لا با˘شسح
ح˘˘م˘˘شست˘˘شس ة˘˘لو˘˘ي˘˘شسلا˘˘ف

ةميق لقأ’ا ىلع ديدشستب
يبعÓب ةشصاخلا نويدلا
كلذو يشضاملا مشسوملا

ي˘ف م˘ه˘ع˘˘شضو ل˘˘جا ن˘˘م
مهل حمشست ةديج فورظ
لكششب ايونعم دجاوتلاب

يتلا تاريشضحتلا يف ديج
8 بعلم˘ب ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘ير˘ج˘ي
31 موي لقنتلا لبق يام
.ةبانع ىلإا
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ةنجل ولوؤوشسم نلعي نأا رظتنملا نم
يانب بعÓلا ريشصم نع تاعزانملا
ناو ة˘شصا˘خ ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا ي˘ف
ركذي سسمأا لوأا تناك يئانثلا ةشسلج
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت ى˘شسي˘ع ن˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا نأا
يف ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ع˘فادو ة˘م˘شصا˘ع˘لا
يدانلا يعشس ادكؤوم بعÓلا ةيشضق
اذهو ينع˘م˘لا نو˘يد ة˘م˘ي˘ق د˘يد˘شست˘ل

نأا ى˘ت˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ردا˘˘غ˘˘ي ’ ى˘˘ت˘˘ح
كشص ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘ن˘م˘ب ما˘ق سسي˘˘ئر˘˘لا

بعÓلا ةميق ديدشستب دوعوو نامشض
نأا حششرملا نم يذلا فقوملا وهو
.ينعملا ءاقب ززعي
لزانتلل بعÓلا تعد فارطأا

حامسسلا لباقم ريبك ءزج نع
ةرداغملاب هل

ةردا˘غ˘م ى˘ل˘ع ر˘˘شصي يا˘˘ن˘˘ب لاز˘˘ي ’
سضعب لعج يذلا رمأ’ا وهو داحت’ا
نم يدولا لحلا ىلإا وعدت فارطأ’ا
لÓخ نم كلذو قافت’ا ثادحأا لجا

ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا˘ب ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
تمشص ي˘ف ةردا˘غ˘م˘لاو ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم

نأا حششرملا نم يذلا بلطملا وهو
نمو اذه نيمداقلا نيمويلا يف دقعي
طوبعج نم لك رداغي نأا رظتنملا

امهتلكششم لح متي نأا دعب رماشسو

يلاملا بناجلا سصوشصخب قيرفلا عم
قباشسلا يف مت دق اقافتا ناو ةشصاخ
.ىشسيع نب سسيئرلا عم
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ة˘ل˘˘ي˘˘كششت سسمأا تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
لوخد لجأا نم مناغتشسم
ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
˘˘ما˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا
مو˘ي˘لا سسف˘ن ي˘ف داد˘ع˘ت˘لا
ىر˘˘˘˘˘خأا ةر˘˘˘˘˘م ءار˘˘˘˘˘جإا˘˘˘˘˘ب
ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ر˘˘˘ب˘˘˘ع كلذو ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘كب
م˘شضي˘˘شس ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘جو˘˘ف
لوؤو˘شسم˘لا لوأ’ا جو˘˘ف˘˘لا
ةيكيتشسي˘جو˘ل˘لا رو˘مأ’ا˘ب
ى˘˘˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘شضإ’ا˘˘˘˘˘˘˘ب
داتعلا ىلع ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
جوفلا م˘شضي˘شس ن˘ي˘ح ي˘ف
مقاطلاو نيبعÓلا يناثلا
تفر˘˘عو ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ينور با˘ي˘غ ة˘ل˘ي˘كششت˘لا
ع˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘ششم بب˘˘˘شسب
نم لك قاحتلاو ةرادإ’ا
قيفوت ديدجلا مدقتشسملا

د˘˘ب˘˘عو لÓ˘˘حدو يداد˘˘˘ع
.فيدرلا نم يوÓلا

بردم زيغن ليبن حرشصو
ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شصلا ع˘˘˘م هراو˘˘˘˘ح
ه˘نأا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

ه˘˘˘مد˘˘˘ق ا˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع سضار
سصبرت˘لا لÓ˘خ نو˘ب˘عÓ˘لا
نا˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب لوأ’ا

مهنيب ري˘ب˘كلا ما˘ج˘شسن’او
ي˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا م˘˘غر

ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هو˘˘ه˘˘˘جاو
6 ماد يذلا بايغلا ببشسب
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ءار˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘˘ششأا

تاريشضحتلا نأاو انوروك
،فورظلا نشسحأا يف ترم
ناو لشضفأÓل حمطي امك
لاونملا اذه ىلع اولشصاوي

سصبر˘˘ت˘˘˘لا نأا ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ
ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا مود˘˘ي ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
رثؤوتشس ي˘ت˘لاو ن˘ي˘عو˘ب˘شسأا

سسيل نكل نيبعÓلا ىلع
ىلع لمعيو رايخلا مهيدل
م˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘تو م˘هر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت

بنا˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
ي˘ند˘ب˘لا ا˘شضيأاو ي˘شسف˘ن˘˘لا

ايرث نوكيشس جمانربلا ناو
سصبر˘ت˘لا ن˘˘ع ار˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘مو
نأا فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضأاو.لوأ’ا

ي˘كي˘ت˘˘كت˘˘لا ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك نو˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘شس
ة˘ب˘˘شسن˘˘ب تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل

نم ةئملاب08 ناو ةريغشص
اريشضحت نوكيشس سصبرتلا
اذ˘ه اد˘ج م˘ه˘م ه˘نأ’ ا˘ي˘ند˘ب
ه˘˘˘نا ة˘˘˘شصا˘˘˘خ م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
ةيراق تاشسفانم فر˘ع˘ي˘شس
برعلا سسأاك يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بارو
ةلوطبلا كلذ ىلإا ةفاشضإا
رئازجلا سسأاكو ةيرئازجلا

حشضوأا ىرخأا ةهج نمو
ة˘˘˘˘حارإا بب˘˘˘˘شس ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ن
ن˘ب د˘يد˘ج˘لا مد˘ق˘ت˘˘شسم˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘يأا ةر˘˘˘ششع˘˘˘ل ة˘˘˘حا˘˘˘شس
ماق يت˘لا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا˘ب
ر˘˘˘ه˘˘˘ششأا ة˘˘˘ع˘˘˘برأ’ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب

ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لاو
.اقح’
يف ديمعلا بردم بلاطو
را˘شصنأ’ ا˘ه˘ه˘جو ة˘لا˘شسر
ع˘˘م فو˘˘قو˘˘لا˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
لبق ءار˘شضلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘ب’او ءار˘˘˘شسلا
ىلع ظافحلاو تاعاششإ’ا
ن˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘ب’ا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا
وأا ل˘خاد ءاو˘شس ط˘غ˘˘شضلا

نأاو ةشصاخ ناديملا جراخ
ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
يتلاو ةيوئملا عم دعوم
ا˘ط˘غ˘˘شض ا˘˘ه˘˘ل بب˘˘شست˘˘شس
زيغ˘ن د˘ع˘ي ثي˘ح ا˘ي˘با˘ج˘يا
ةري˘ب˘ك تادو˘ه˘ج˘م لذ˘ب˘ب
يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘˘˘˘م
.نيرشصانملاو

ـه.صس

م˘جا˘ه˘م˘لا دا˘˘ي˘˘ع ن˘˘ب دار˘˘م ج˘˘مد˘˘نا
نيشسح رشصن قيرفل ميدقلا ديدجلا

يذلا يريشضحتلا سصبرتلا يف ياد
ةليلقلا تاعاشسلا يف يدانلا هلخد
ةلشصاومل فلششلا ةنيدمب ةيشضاملا
ة˘قÓ˘ط˘˘ن’ ةو˘˘ق˘˘ب تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا
.ديدجلا يوركلا مشسوملا

يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو
يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع
تابيردتلا يف دايع نب جامدنا نع
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ةو˘ق˘ب ل˘م˘ع˘ي˘شس ثي˘˘ح

هتاف ام كرادتو هيتزهاج نم عفرلل
.ةفاشضإ’ا ميدقت ىلع ارداق نوكيل
سصبر˘ت˘لا فر˘ع ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
ياونكل لابششأا هلخد يذلا يناثلا
د˘يد˘ج˘لا ة˘ير˘شصن˘لا برد˘م ر˘يذ˘ن

سسراحلاو فشسان يئان˘ث˘لا با˘ي˘غ
نم ا˘م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘شسب ي˘نار˘ق˘م
ةدم ديدحت متي ملو اذه ةباشصإا

تاريشضحتلا نع يئا˘ن˘ث˘لا با˘ي˘غ
.ديدجلا مشسوملل

ب.م.يرسسيإا

ضصبرتلا نع نابيغي ينارقمو فضسان .. جمدني دايع نب

ةبانع داحتا
نيوكتلا ىلع ثحيو ةينابضشلا تائفلا يبردم عم اعامتجا دقعي ميعز
سسي˘ئر م˘ي˘عز ط˘شسا˘ب˘لا د˘ب˘ع د˘ق˘˘ع
ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘كر˘ششلا ةرادإا سسل˘ج˘م
ةبا˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل م˘ه˘شسأ’ا تاذ
تا˘ئ˘˘ف˘˘لا ي˘˘برد˘˘م ع˘˘م ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
حيشضوت ل˘جأا ن˘م كلذو ة˘ي˘نا˘ب˘ششلا
عورششملاو ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ة˘شسا˘ي˘شسلا
.ديدجلا مشسوملا لÓخ يشضايرلا

قيرفلا نع لوأ’ا لوؤوشسملا دكأاو
ىلع زيكرتلا ةرورشض ىلع يبانعلا
ثحبلاو ىرغشصلا تائفلا نيوكت

ي˘ت˘لاو ةردا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘فا˘˘شصع˘˘لا ن˘˘ع
لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ناز˘˘˘خ نو˘˘˘كت˘˘˘شس
ن˘م˘شض ل˘خد˘ي يذ˘لاو Ó˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسم
نهارت يذلا يشضايرلا عورششملا

تاو˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ ةرادإ’ا ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
.ةلبقملا ةليلقلا

مجاه˘م˘لا ق˘ح˘ت˘لا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
فو˘˘˘ف˘˘˘شصب ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘طو˘˘˘˘ب د˘˘˘˘م˘˘˘˘حأا
هعيقوت دعب ايمشسر «زناغيلوهلا»
يدا˘ن˘لا فو˘ف˘شص ي˘ف ن˘ي˘م˘شسو˘م˘ل
،ةد˘كي˘˘كشس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق

ي˘نا˘ه˘ل˘ب م˘˘ير˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ع˘قو يذ˘لا ةد˘عا˘˘شصلا ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لا

نأا دعب لوأ’ا قيرفلا يف ايمشسر
.فيدرلا قيرفلا يف ناك

طيمز.ع

ديدجلا دفاولاو اياقو يواسسوم نيب دتسشت ةسسفانملا

«ةبيقعلا»ـب قحتلي رداقلا دبع دمحأا يزيلجن’ا دن’ردنضس ضسراح

sport@essalamonline.com

دادزولب بابشش يدان مشسر
سسرا˘˘ح˘˘لا ع˘˘م هد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت
د˘ب˘˘ع د˘˘م˘˘حأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يدا˘ن ن˘م ا˘˘مدا˘˘ق ردا˘˘ق˘˘لا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا د˘˘ن’رد˘˘ن˘˘شس
ثلا˘˘˘˘ث كلذ˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘ل
دعب قيرفلا يف سسارحلا

ق˘˘ي˘˘فو˘˘تو حا˘˘بر˘˘م ا˘˘يا˘˘˘غ
.يواشسوم
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شش يدا˘˘˘˘˘ن نا˘˘˘˘˘كو
ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت د˘˘ق دادزو˘˘ل˘˘ب
رداقلا دبع دمحأا سسراحلا
يدا˘˘ن ف˘˘يدر ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق
يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا د˘˘ن’رد˘˘ن˘˘شس
لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘˘ل بع˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا
ركذي ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
اماع12 ـلا بحا˘˘˘˘˘شص نا

نو˘˘غ˘˘نا˘˘غ يدا˘˘ن ج˘˘˘ير˘˘˘خ
بعللا هل قبشسو يشسنرفلا
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘شضيأا
.ةيشصربقلا

عقوملل هتاحيرشصت لÓخو
با˘ب˘شش يدا˘ن˘ل ي˘م˘˘شسر˘˘لا
دمحأا سسراحلا دكأا دادزولب

قحتلي مل هنأا رداقلا دبع

لاومأ’ا لجأا نم قيرفلاب
فير˘ششت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘شسو
لو˘شصح˘لا ’ ا˘م˘لو هد˘ق˘˘ع
يف ةيشسا˘شسأا ة˘نا˘كم ى˘ل˘ع

كنارف برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كششت
ينفرششي » :افيشضم.امود
ع˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف بع˘ل˘لا
اشصوشصخ دادزولب بابشش
ق˘ي˘فو˘تو حا˘بر˘م ا˘يا˘غ ع˘م
ناربتعي ناذ˘ل˘لا يوا˘شسو˘م
سسار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘شضفأا ن˘˘˘˘م
بردتلا درجمو نييلودلا

ينديف˘ي مو˘ي ل˘ك ا˘م˘ه˘ع˘م
مدقت˘لا ى˘ل˘ع ي˘ند˘عا˘شسيو
ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘عو.«حاجنلاو
ءانبأاب هبا˘ج˘عإا ن˘ع ر˘ي˘خأ’ا
انأا تدهاشش «Óئاق روكلب
ي˘ت˘لا ءاو˘جأ’ا ي˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘عو
ي˘ف را˘˘شصنأ’ا ا˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘شصي
ا˘˘˘م توأا02 تا˘جرد˘˘م
رارعششقاو يراهبنا ببشس
لو˘ب˘ق˘ل ي˘˘ن˘˘ع˘˘فدو ي˘˘ند˘˘ب

ن˘˘م ي˘˘برا˘˘ي˘˘˘شسلا سضر˘˘˘ع
.«ريكفت نود

  ـه.صس

ة˘ب˘ي˘ب˘ششل ي˘ب˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ح˘˘ن˘˘م
ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘حار ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ةروا˘˘˘شسلا
د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م ير˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ل
ىل˘ع ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإ’ا

.ةبرقملا ةلشضعلا ىوتشسم

ةروا˘˘شسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘شش ةرادإا تلا˘˘˘قو
ى˘ل˘ع ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘با˘˘شسح ر˘˘ب˘˘ع
نأا يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ح˘ن˘م ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا

د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘حار عو˘˘ب˘˘شسأا ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م

لÓخ ،ة˘ف˘ي˘ف˘ط ة˘با˘شصإ’ ه˘شضر˘ع˘ت
ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا سصشصح˘˘˘لا ىد˘˘˘حا
م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘ن’ ة˘ير˘ي˘شضح˘ت˘لا
.ديدجلا

جاحلب اسضر
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ةيباجيإلا جئاتنلاب راسصنألا دعيو ةيوئملل هتيزهاج دكؤوي زيغن

 نوزهاج نوبعÓلاو يناثلا يبيردتلا هركضسعم رضشابي ديمعلا

رئازجلا ةيدولوم

دادزولب بابسش

«روسسنلا» ريسضحت نع مجاهملا دعبت ةباسصإلا

عاجرتضس’ا لجأا نم يريمحلل ةحار حنمي يبطلا مقاطلا

ةرواسسلا ةبيبسش

ياد نيسسح رسصن

لئابقلا ةبيبشش راشصنأا ةنجل تدقع
رقمب ةماع ةيعمج تبشسلا سسمأا لوأا
،وزو يزيت ةنيدمب «سسا.لا.يشسلا»
سسايلإا ينيم’ باختنا اهلÓخ مت
.نيرخآا ءاشضعأا6و اشسيئر
يدان˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا تلا˘قو
»:عامتج’ا اذه بقع لئابقلا ةبيبشش
ةنجل ءاششنإاب قلعتملا عامتجا ىهتنا
سسايلا ينيم’ باختنا متو راشصنأا

لك مهو نيرخآا ءاشضعأا6و اشسيئر

ر˘غ˘مو˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ي˘تاو˘˘ت ن˘˘م
،روششاع نيوغز ،دمحم ودي ،نايفشس
.سسقافيشص دباعو ،نايزم لÓم
باختن’ا نأا ردشصملا تاذ حشضوأاو
عامجإ’اب ءاج ءاشضعأ’ا هذه ىلع
،ةفلتخم تايدلب˘ل Ó˘ث˘م˘م79 ن˘˘م
لكب تمزتلا ةيعمجلا نأا دكأا امك
سصو˘˘شصخ˘˘ب ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
.يحشصلا لوكوتوربلا

جاحلب اسضر

«يرانكلا» راضصنأا ةنجلل اضسيئر ضسايلإا ينيم’
لئابقلا ةبيبسش

دو˘ح˘ششم د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع حر˘˘شص
نا˘˘˘ب˘˘˘لاو ي˘˘˘ن˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف برد˘˘˘˘م
د˘˘˘جو ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف نأا ،«مÓ˘˘˘˘شسلا»ـل

راو˘طأا لÓ˘˘خ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص
ىوتشسم براقتل ارظ˘ن ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
لو˘شصح˘ل˘ل كلذو ،قر˘˘ف˘˘لا بل˘˘غا

كاكت˘فاو ،ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘ع
نأا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م ،دو˘˘˘ع˘˘˘شصلا ة˘˘˘قرو
،ةريبك تادو˘ه˘ج˘م لذ˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا

،ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
،ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لاو ،ن˘˘ير˘˘ي˘˘شسم˘˘لا

يف ناك يذلا روهمجلا  ةشصاخو
،قيرفلا نع لختي ملو ىوتشسملا
لÓخ هتقفارمو ةمئادلا هتدناشسمب
ةباثمب ناكو ،رايدلا جراخ بعللا
اعفد انئاطعإاو ،21 مقر بعÓلا

.دوعشصلا قيقحتل اريبك
مشسقلا ةلوطبب قيرفلا فده نعو

هنا بردملا لوقي ،ةاوهلل ينطولا
نكمي ،لبقملا م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ع˘م
تÓباقملا ءارجإا˘ب ،فد˘ه˘لا د˘يد˘ح˘ت
ةنوكملا قرفلا ناو اميشس’ ،ىلوأ’ا
مل ،انل ةب˘شسن˘لا˘ب ة˘لو˘ه˘ج˘م م˘شسق˘ل˘ل
.لبق نم اهعم بعلن
تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘م دو˘ح˘ششم بل˘˘ط˘˘يو
اميشس’ قيرفلا ةد˘عا˘شسم ،ة˘ي˘ئ’و˘لا
ا˘م˘˘ك ه˘˘نأ’ ،يدا˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ديدجلا دعاشصلا ةريشسم نأا فاشضأا
تنا˘ك ،ةاو˘ه˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا م˘˘شسق˘˘ل˘˘ل
ربتعي نآ’او ،مد˘ع˘لا ن˘م ه˘ت˘قÓ˘ط˘نا
ةبيبشش دعب ةي’ولاب يناثلا قيرفلا
ن˘˘م سسم˘˘ت˘˘ل˘˘ن اذ˘˘ه˘˘˘ل ،ةد˘˘˘كي˘˘˘كشس
ةد˘˘عا˘˘شسم ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا
ةبكاوم نم نكم˘ت˘ي ى˘ت˘ح ،ق˘ير˘ف˘لا

.ةينطولا ةلوطبلا متير
ةفيعلا دلاخ

Óهسس نكي مل دوعسصلا قيقحت نأاب فرتعا
مضسوملا قÓطنا ةياغ ىلإا يدانلا فادهأا ديدحت ضضفري دوحضشم

نابلاو ينب
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بتكملا ءاشضعأا ،سسمأا ددح
دا˘ح˘تÓ˘ل ع˘با˘ت˘لا ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا
خيرات مدق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
ينطولا مشسقلا ةلوطب قÓطنا
م˘˘شسق˘˘لاو ،لوأ’ا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
خيرات اذ˘كو فر˘ت˘ح˘م ي˘نا˘ث˘لا

ربو˘شسلا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن سضو˘خ
با˘˘ب˘˘شش ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا
دا˘˘˘ح˘˘˘تا را˘˘˘ج˘˘˘لاو دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
.ةمشصاعلا

ةبرقملا انرداشصم تفششكو
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا تي˘˘ب ن˘˘م
نيذلا ءاشضعأ’ا نأا مدقلا ةركل
رقمب ،سسمأا ةحيبشص اوعمتجا
مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا
ى˘ل˘ع او˘˘قدا˘˘شص د˘˘ق «فا˘˘ف˘˘لا»
ربمفون82ـلا خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت
تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘ن’ مدا˘˘ق˘˘لا
.لوأ’ا فرتحملا مشسقلا

خ˘˘يرا˘˘ت سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘˘مأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا

م˘ت د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
02ـلا خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا
.مداقلا ربمشسيد

لÓ˘˘خ ثيد˘˘ح˘˘لا م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
سسأا˘ك ةارا˘ب˘م ن˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘ياد˘ب ن˘م ة˘ل˘جؤو˘م˘لا ر˘بو˘˘شسلا

ق˘ف˘تا ثي˘ح ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا
خيرات ديد˘ح˘ت ى˘ل˘ع ءا˘شضعأ’ا
يتلاو اهبعل˘ل ر˘ب˘م˘فو˘ن12ـلا
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ن˘ي˘ب ع˘م˘˘ج˘˘ت

ةنشس ةيروهمجلا سسأاك لماح
ةمشصاعلا داحتا راجلاو9102

ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ب جو˘ت˘م˘˘لا
اررقم ناك يتلاو ةنشسلا سسفن

مشسوملا قÓطنا لبق اهشضوخ
ببشسب لجأات هنأا ’إا ،يراجلا
اهب رمت تناك يتلا ةيعشضولا
 .دÓبلا

ب.م.يرسسيإا

لازت ل صسلوأا ةرادإا
 «رسضÿا» م‚ ديرت

ةضصرفلا نويل
«Êاميلضس»ـل ةÒخأ’ا

    همضسوم ذاقنإ’
ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘˘شسإا دا˘˘ع

ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فاد˘ه
ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسي˘˘˘ل يدا˘˘˘نو
قيرف تامامته’ يزيلجن’ا
ي˘شسنر˘ف˘لا نو˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
فاده عم دقاعتلا ديري يذلا
قبشسأ’ا ةنوبششل غن˘ي˘ترو˘ب˘شس
ت’اقتن’ا ةرت˘ف ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق
بشسحبو.ةيراجلا ةيف˘ي˘شصلا

توف» عقوم هنع فششك ام
ةرادإا نأا يشسنرفلا «وتاكريم
ى˘ل˘ع ر˘˘شصت لاز˘˘ت ا˘˘م نو˘˘ي˘˘ل
«رشضخلا» م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

ر˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه نأاو ا˘˘شصو˘˘شصخ
يدان ةقفر ازيمم امشسوم مدق
ىلع هل بعل يذلا وكانوم
،طرافلا مشسوملا ةراعإا لكشش
نأا رد˘˘شصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘شضأاو
نود˘ير˘ي يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘شسم
و˘ن˘ي˘ت » ةرا˘عإا ة˘ق˘ف˘شص ما˘م˘تإا

نو˘˘ج˘˘˘يد ى˘˘˘لإا «يراو˘˘˘يدا˘˘˘ك
،«ميلشس ربوشسلا» عم دقاعتلاو
ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘غر˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لا˘ششي˘˘م نو˘˘ج تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
د˘˘˘ق ،نو˘˘˘ي˘˘˘ل سسي˘˘˘˘ئر سس’وأا
«راو˘˘ع» ن˘˘م Ó˘˘ك نأا تد˘˘كأا

ن˘لو نا˘ي˘ق˘ب˘˘ي˘˘شس «يا˘˘ب˘˘يد»و
ن˘ل ي˘ت˘لاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا اردا˘˘غ˘˘ي
˘ما˘˘م˘˘شضن’ Ó˘˘كششم ل˘˘كششت
نمو.يدا˘ن˘ل˘ل ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس
دا˘ح˘تا ج˘˘ير˘˘خ نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ريشصم مامأا لازي ام ةقارششلا

د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ سضما˘˘˘˘غ
بردم تاباشسح نم هجورخ
نم بلط يذلا «سسشسكوفلا»
يذ˘لاو ،ه˘ع˘ي˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا
قيرف نع ثحبلا يف رمتشسي
ةياهن نم طقف تاعاشس لبق
ام وهو يفيشصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
 .سضيبا مشسومب اددهم هلعجي

طيمز.ع

 ةيناثلاو ¤وأ’ا ةفÙÎا ةطبارلا قÓطنا خيرات نوددحي ›ارديفلا بتكŸا ءاضضعأا
91 نم لقأا ديلا ةركل ينطولا بختنملا مداقلا ربمفون12ـلا يف بعلي ربوسسلا صسأاك يئاهن

 ةيبطلا تاضصوحفلا يرجي ةنضس
،سسمأا ةن˘شس91 نم لقأا د˘ي˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ىر˘جأا

تاقاقحتشسÓل ريشضحتلا يف عورششلا لبق ةينيتورلا تاشصوحفلا
.ةمداقلا

ينطولا بختنملا يبع’ لقنت نع ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو
نم يشضايرلا بطلل ينطولا زكرملا رقم ىلإا ،سسمأا ةريغشصلا ةركلل
امل ريشضحتلا يف قÓطن’ا لبق ةيبطلا تاشصوحفلا ءارجإا لجا
تاشصوحف عم دعوم ىلع رشضخلا دادعت نوكيشسو اذه.مهرظتني
ىودعلا لاقتن’ ايدافت «انوروك» سسوريف نع فششكلاب ةشصاخ ىرخأا
 .ةبخنلا ييشضاير سضعب عم ثدح نأاو قبشس امك مهنيب اميف

ب.م.يرسسيإا
 وروأا فلأا56 هردق ابتار طرتسشا

  ةمحر نبل ريخأ’ا لمأ’ا ىقبي ضسÓب لاتضسيرك
يدان ىلع يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةمحر نب ديعشس طرتششا

عيقوت عم ،ايعوبشسأا وروأا فلأا56 ىلإا لشصي ابتار سس’اب لاتشسيرك
رفظلا يزيلجنإ’ا يدانلا ةبغر لاح يف تاونشس سسمخل دتمي دقع
نأا ةيناطيرب ةيف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأاو.يرئازجلا مجنلا تا˘مد˘خ˘ب

،يرئازجلا بعÓلا طورشش ةفاك ةيبلتل دعتشسم سس’اب لاتشسيرك
يدان نأا ركذي.وروأا نويلم22 هلاقتنا ةقفشص قوفت ’ نأا طرشش
لقت ’ نأا ىلع بعÓلا ةعمشسب قيلي ايرغم اشضرع رظتني دروفتنيرب
  .وروأا نويلم03 نع ةقفشصلا

 ب .ءاميسش
 يدوعسسلا يلهألا يدان عم ةرمتسسم تاسضوافملا

  ةيتارامإ’ا ةيدنأ’ا مامتها لحم يرمعلا نب
عم هتباث ىطخب ريشست تاشضوافملا هيف تناك يذلا تقولا يف

لامج نأا ةيتارامإا ةيفحشص ريراقت تفششك ،يدوعشسلا يلهأ’ا يدان
نيشضرع كلتمي ينطولا بختنملا عافد ةرخشص يرمعلا نب نيدلا

ديكأات دعب اذه يتأاي.يبد يلهأا بابششو نيعلا ييدان نم نييمشسر
ناك هنأاو ةشصاخ ،مداقلا مشسوملا ءاوجأ’ا هرييغتل يرئازجلا بعÓلا

ةراششإ’ا ردجتوةيتارامإ’او ةيرطقلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا مامتها لحم
هيدان عم عيباشسأا لبق يشضارتلاب هدقع خشسف دق ناك يرمعلا نب نأا
يدانلا عم بعÓلا اهاشضق مشساوم ةعبرأا دعب ،يدوعشسلا بابششلا
 .يدوعشسلا

ب.ءاميسش
 هشسفن سضرف يف رشضخلا طشسو لششف لاح يف هدقع عيبب حشصن

 زوربلل تايناكمإ’ا لك كلميو ينبجعي بلاط نب :سسويتام
بعÓلا بلاط نب ليبن ،ةيناملأ’ا ةروطشسأ’ا سسويتام رتول قدغأا

جيرخ نأا احشضوم ،حيدملاو ءانثلاب40 كلاشش يدان مجن يرئازجلا
.زوربلل تاناكمإ’ا لك كلمي ماهنتوت

ةيفحشص تاحيرشصت يف قباشسلا يناملأ’ا بختنملا مجن حشضوأاو
تاناكمإ’ا لك كلمي هنأ’ ،ينبجعي وهو ديج بع’ بلاط نب» :Óئاق
ةفشصب بعلي بلاط نب ايلاح» :عباتو ،«زوربلا ىلع ارداق هلعجت يتلا

لثمأ’ا رايخلا نإاف هشسفن سضرف ىلع هتردق مدع لاح يفو ةيداع
 .«هدقع عيبب نوكيشس

ب.م.يرسسيإا
 يلاغتربلا يرودلا يف ةيمسسر ةلباقم يناث

 Óيدنوتو فضساخل ةيزخم ةراضسخ
ىلإا Óيدنوت هقيرف ةقفرب يرئازجلا بعÓلا فشساخ لفون سضرعت

نم ةثلاثلا ةلوجلا راطإا يف اغارب يدان مامأا ةشضيرع ةجيتنب ةراشسخلا
.يلاغتربلا يرودلا

هقيرف ناك نيح يناثلا طوششلا يف Óيدب يرئازجلا عفادملا لخدو
قباشسلا ريهظلا عطتشسي ملو ،لباقم نود فادهأا ةعبرأا ةجيتنب امزهنم
ىلع يهتنيو ءاقللا تايرجم رييغت هلوخد دعب ياد نيشسح رشصنل
ذنم هل يناثلا اغارب ماما سسما فشساخ روهظ دعيو.ةلاحلا سسفن
ىلو’ا ةيمشسرلا هتكراششم تناكو ،يلاغتربلا يرودلا ىلا هلوشصو
.Óماك يناثلا طوششلا بعل ثيح وميتيرام دشض هقيرف ةارابم يف
ريخأ’ا لبق ام زكرملا لتحي Óيدنوت يدان حبشصأا ،ةراشسخلا هذه دعبو
.ةلوطبلا نم ةلوج ثلاث يف ،ةدحاو ةطقنب

جاحلب اسضر
 يرسصملا يلهألا نع «ءارحسصلا براحم» دعبت رلود نييÓم3

 يرطقلا يبرعلا عم عيقوتلل هجتي يليÓب
يف دودشسم قيرط ىلا يرئازجلا يلودلا يليÓب فشسوي لشصو

ريخأ’ا ةرادا تشضفر امدعب ،يرشصملا يله’ا يدان عم هتاشضوافم
ةيرشصم ةيفحشص ريراقت تفششكو.مشسوملا يف ر’ود نييÓم3 عفد
بلط سضفر يرشصملا قيرفلا سسيئر بيطخ دمحم نا دح’ا سسما
مشسوملل ر’ود نويلم3 بتار طرتششا يذلا ،ينطولا بختنملا مجن
قبشسأ’ا ةمشصاعلا داحتا مجن نإاف ردشصملا تاذ بشسحو.دحاولا
هتاشضوافم لششف دعب ،يرطقلا يبرعلا قيرفلل مامشضن’ا نم برتقا

    .هطرتششا يذلا بتارلا ببشسب ءارمحلا ةعلقلا ةرادا عم
يتلا سضورعلا ىلع فششك نأاو هل قبشس يليÓب دلاو نإاف ةراششإÓل

نايتيا تناشس يدان نم لك ركذ ثيح ةيلاحلا ةرتفلا يف هلجن اهكلمي
يجرتلا يدان قباشسلا هقيرف ىلا ةفاشضإ’اب يبرغملا دادولا ،يشسنرفلا
 .يشسنوتلا

 جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com

 ديدجلا دعاسصلا مامأا رثعتلا دعب وروي فلأا56 هردق ابتار طرتسشا

 زرحم ببضسب ’ويدراوغ ىلع ةطخاضس «يتيضسلا» ريهامج

 باسشلا رسضÿا حانج نم صصلختلا ىلع رسصي ›وبان

  ضسانو ةقفضص مضسح نم بÎقيو ونيروت ىلع قوفتي انوÒف ضسÓيه

 ةقيقد09 ـل اكراسش نايرئازجلا

 مين يف هبعك ولع تبثيو روليد ىلع قوفتي تاحرف

رتشسششنام ريهامج مشضهت مل
ـل ’ويدروغ ف˘ي˘ظو˘ت ي˘ت˘ي˘شس
بختنم˘لا د˘ئا˘ق رز˘ح˘م سضا˘ير
يف «يتيشسلا» مجنو يرئازجلا
اهب بعل يتلا ةديدجلا ةطخلا
دتيانوي زديل فيشضتشسملا مامأا
يرود˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘شصلا
ته˘˘˘ت˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ءاو˘˘˘˘شضأ’ا
فد˘ه˘ب ي˘با˘ج˘ي’ا لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
.هلثمل

ي˘˘ف بع˘˘˘ل «زور˘˘˘ح» نا˘˘˘كو
وهو يمهو ةبرحلا سسأار زكرم
يف بعللا ىلع دتعي مل يذلا

دا˘ت˘عا يذ˘لاو ،بشصن˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ز˘كر˘م ي˘˘ف ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لاو بع˘˘ل˘˘لا

ظوحلم لكششب رثأا ام حانجلا
ر˘ه˘ظ ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا ءادأا ى˘ل˘ع
ام ناديم˘لا ة˘ي˘شضرأا ي˘ف ا˘ه˘ئا˘ت
بعÓ˘لا ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘شس سسكع˘˘نا

حشضاولا نمو ،لكك قيرفلاو
عشضو د˘ير˘ي «فو˘شسل˘ي˘ف˘لا» نأا
ق˘با˘شسلا «سسشسكو˘˘ف˘˘لا» م˘˘ج˘˘ن

بايغ سضيوعتل موجه بلقك
م˘ج˘˘ن˘˘لا ور˘˘يو˘˘غأا و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘شس
لا˘˘ير˘˘با˘˘غو ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرأ’ا

ي˘عاد˘ب ي˘ل˘يزار˘ب˘لا سسو˘شسي˘ج
رد˘˘˘˘جأ’ا نا˘˘˘˘كو ،ة˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شصإ’ا
ميحر عشضو ينابشس’ا ينقتلاب
مجاهم بشصنم يف غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘شس
يف بعللا داتعا يذلاو يمهو

.بشصنملا اذه
بحاشص نأا ريكذتلاب ريدجلا

ي˘ف كرا˘شش ة˘ير˘ح˘˘شسلا مد˘˘ق˘˘لا
اذ˘ه ا˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘نا˘˘ث
ع˘˘برأا رور˘˘م د˘˘ع˘˘ب م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا

تا˘˘˘شسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ت’و˘˘˘˘ج
ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب «غ˘˘ي˘˘لر˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»
ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل
ىلع مشصب ثيح ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
هقيرف ءاقل يف هل فده لوأا
يذ˘لاو ي˘ت˘ي˘شس ر˘˘ت˘˘شسي˘˘ل ما˘˘مأا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث ةرا˘˘شسخ˘˘˘ب ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا
 .نيفدهل ةيشسامخب

طيمز.ع

بعÓ˘˘˘لا سسا˘˘˘نو مدأا تا˘˘˘˘ب
يدان مجن يرئازجلا يلودلا
نيشسوق باق يلاطي’ا يلوبان
يدان ىلإا لاقتن’ا نم ىندأا وأا

ىلع يلاطي’ا انوريف سسÓيه
.ةفاجلا ةراعإ’ا ليبشس

ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘˘لا تف˘˘˘˘˘˘ششكو
مدأا نأاب ةيلا˘ط˘ي’ا ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا

ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘لا سسا˘˘˘˘˘نو
تا˘شضوا˘ف˘م ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يدا˘˘ن ةرادإا ع˘˘˘م ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م

ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف سسÓ˘˘ي˘˘˘ه
ةرتف لÓخ قيرفلاب قاحتل’ا
.ةيلاحلا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا

«وتاكريم وتوت» عقوم قفوو
بل˘˘ط ا˘˘نور˘˘ي˘˘˘ف سسÓ˘˘˘ي˘˘˘ه نا
يلو˘با˘ن ن˘م سسا˘نو ةرا˘ع˘ت˘شسا

ي˘ف د˘ق˘ع˘لا ءار˘شش ة˘ي˘ق˘حأا ع˘˘م
رظتنملا نمو.مشسوملا ةياهن
نيقير˘ف˘لا ا˘ترادإا ل˘شصو˘ت˘ت نأا
ي˘شضق˘ي ي˘ئا˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا
ىلإا يرئازجلا يلودلا لاقتناب

تا˘˘عا˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘نور˘˘˘ي˘˘˘ف
بعل سسانو نأا ركذي.ةلبقملا
ارا˘ع˘م ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
نأا ’إا ،يشسنرفلا سسين يدانل
ىو˘ت˘شسم˘لا مد˘ق˘ي م˘ل بعÓ˘لا
بب˘˘شسب ه˘˘˘ن˘˘˘م بو˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا تا˘˘با˘˘شصإ’ا

بلا˘ط˘˘ُم و˘˘هو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘نا˘˘ع
42 ل˘ب˘ق ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسم م˘˘شسح˘˘ب
   .وتاكريملا ةياهن نع ةعاشس

ب.ع

نايرئازجلا نايلودلا لجشس
يد˘نأاو تا˘حر˘ف ن˘يد˘˘لا ن˘˘يز
ةارابم يف امهروشضح روليد
يف هييليبنومو مين امهيقيرف
زاف ثيح ،ريخأ’ا اذه بعلم
يف رف˘شصل فد˘ه˘ب م˘ي˘ن يدا˘ن
نم ة˘شسدا˘شسلا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا
تدهششو ،يشسنرفلا يرودلا
نأا دعب و˘ن˘يز ق˘لأا˘ت ةارا˘ب˘م˘لا

ن˘م ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘حا˘ت˘ف˘˘م نا˘˘ك
زو˘˘ف˘˘ب م˘˘ها˘˘شسو م˘˘ي˘˘ن بنا˘˘ج
ةر˘حا˘˘شس ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف

يذلا ترابير ونور هليمزل
ةر˘ير˘م˘ت˘˘لا سضيور˘˘ت ن˘˘شسحأا
ةقيقدلا يف فدهل هليجشستب
ةل˘شسل˘شس كلذ˘ب ا˘ف˘قو˘م48
ا˘هر˘ط˘شس ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘˘هÓ˘˘لا
امأا ،يشسنرفلا بونجلا يدان
دق˘ف ه˘ي˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م بنا˘ج ن˘م
مل ةقيقد09ـل روليد كراشش
يف ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي
تنا˘˘كو اذ˘˘ه ،ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست˘˘˘لا
تا˘ب˘˘ثإ’ ة˘˘شصر˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ا˘م˘ه˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج نا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

 . مداقلا رشضخلا سصبرتل
ب.ع



ةــــنصصرق

؟ضساضسأا يأا ىلع
H˘˘˘˘1̆ ن˘˘Óا ل-˘˘˘w̆˘˘ذا
E˘˘تارار <ÅÑ˘˘ة˘̆©˘̆(او
ة˘M̆دا˘˘t˘˘̆-’ا د˘˘F̆'و˘˘˘-
مدïلا ةرòل ةMر(ا~qلا

Hر1&ا ةرL ا&I§جرا1 ا
Hqلا لاkèÜ©ة +åدHا
F˘˘لا ر˘˘ث˘˘t˘˘دMن˘˘> ث
ةMورF ةرود ة˘H̆qر̆+
-˘˘°˘˘Ü˘˘õ˘˘ق D˘˘62ـلا ي
ىõ> يراqلا ر+وFk&ا
9ـلا ي˘D ي̆§˘k̆˘̆°˘̆- ن&ا
IوDمgل رòلا نèرMب
J˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘Ü˘˘˘˘رM˘˘˘˘ï̆˘˘˘ة
را©Ó1kل ةد˘مå˘k̆˘م˘لا

با7Ñg ،ةم8Ñاåلا داt-)ا ،ل(اïgلا ة7Ñg©g ،ةرواÄÑلا ة7Ñg©g ،ف©ó 6ÑÜاDو óرD نو6Ñkò ¨ث©0
+õداد5و، HدولوMلا ةq~ر(ا، Iو ودارا+ يداIÇÑ0 رÄÑ©ياد ن.

ةلضشاف ةطخ
+̆˘å˘˘ا دĬk˘§˘ءا H˘ğةارا
H˘˘اIÅÑÄÑ̆˘k̆˘6 رÑ˘©̆k̆ي
لدا˘k˘˘å̆˘˘لا˘̆+ 5د˘̆©˘˘˘لو
،1 ـ1ـ+ ي+ا˘M˘q)’ا

<˘˘˘g˘˘˘ا˘˘م˘̆/ ترJ˘˘©˘˘ر
ا§(ا©6Ñkا ن> يÄÑ©kلا

Hن DõÄÑíبردملا ة
ب©˘˘̆+ ي˘˘˘˘Iا˘˘˘6Ñ̆˘˘˘ğ)’ا

ي}˘˘˘لا ،’و˘˘M̆دراو˘˘˘=
س9اMر بH°ÇÑ ر©=
H˘˘˘˘t˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا 5ر
حا°/ نH ،ير(ا~qلا
،ة˘˘˘˘+ر˘˘˘0̆ س6&ار ى˘˘˘˘ل)ا
ار©ثF ر.&ا ي}لا رH&’ا

<˘õ˘ى H˘لا دودر˘íرMق
Dي J{ملا هgةارا.

يوق كرحت

+åو- دEو: فMا ل’&Hد -tرFl ةراد)ا DرMق
ة˘ï˘õ˘©˘õ˘لا تا̆>اÄÑ̆لا ي˘D س6ا˘õ̆˘å˘˘g˘̆+ دا˘˘t˘˘-ا
برد˘م˘لا ع˘H تدĔا˘å˘- ا˘Hدå̆˘+ ة˘©˘9Ñا˘˘م˘˘لا
امF ،يدا°لا ىî <õارÓ(7Ñل ةرار=و+ ن©م©لا
ق+اÄÑلا ب>Óلا ن̆©˘-و˘ğ©˘- ع˘H د˘Eا˘k˘å˘لا م˘-

’-˘˘t˘˘لا دا˘å˘8اÑ˘و˘©˘ل ،ة˘م'F˘د I˘لا يدا˘è̆بر
يDÄÑا°- قMرD ءا°+ ىõ> هH~> ير(ا~qلا

’6Ñ©او ام&Iه Hدد <ïد> دوMلا دÓ<g©ن Dي
.ة©9Ñاملا ماM&’ا

لوضصولا يف رخأات

M˘˘°˘k˘â˘ر HÄÑ˘و˘لو'و D˘رM˘ا ق-˘t˘دا +ÄÑò˘ةر
0õلا بردملا لوkوIÄÑو+ ي<ò5ا +íغرا
ل˘8Ñاو˘M ق˘Mر˘˘í˘˘لا ناو ة˘˘8Ñا˘˘1 ر˘˘ÇÑ˘˘gلا
-tÉÑ©ه-ار M{Fملا نا رå°ي Hkد/او Dي
6Ñ˘˘وMÄÑ˘˘و ارM˘˘°˘k˘â˘لا ر˘í˘8رÑ˘ة H˘ل˘/ا ن
لو˘1د˘لا م˘. ن˘Hو سIÄو˘- ى˘لا لا˘˘I˘˘k˘˘ï’ا
و˘لو'و˘HÄÑ ع˘Eو˘˘M˘˘kو ا}˘˘J ر˘˘(ا~˘˘q˘˘لا ى˘˘لا
ه˘Iاو ة˘8Ñا˘1 ي˘˘°˘˘å˘˘م˘˘لا ر˘˘1&ا˘˘- دا˘˘t˘˘-’ا
6Ñ˘©ò˘نو H˘Ü˘لا˘g˘و ا<˘õ˘ى H˘ءار/)ا+ ن©˘-ر
يD و&ا سIÄو- يD ءاو6Ñ يÇÑtلا رtqلا
ل1Ó هEاktلا ق©Må دE اH وJو ر(ا~qلا

J{6&’ا اÑgوé.

فلضشلا نم ةقÓطن’ا

رداïلا دg> ةH˘õ̆©õ ن̆©˘> ة̆©˘å˘م˘/ برد˘H ق˘í̆-ا
Må©Åس Hيدا°لا ةراد)ا ع <õر+ ىHqر- ة+Çس
Hèõاد+ قMة Hرا- نMx لاå7اÑر H7 نÑ§ا ر&Fkر+و
فÅÑõلا ة°Mد˘م̆+ [يĬاó ^’D̆د̆°˘D ي˘D ي˘لا˘t˘لا
لMÄÑkè ن&ا ىõ> ن©>و6Ñg&’ا Lدkå- ’ ةدمل
ن©tÄÑ- ىõ> لمåلا يD يMgردkلا رåÄÑòملا
عDرلا ل1Ó نH ىلو&’ا ة/ردلا+ يIدgلا بIاqلا

H̆˘ن HÄÑ˘˘k˘˘وM˘ر تاD˘ï̆لو̆+ ءا˘Ü̆©˘6ا فÑ̆k̆å̆اداد
يD سÅ-وòلا ب=رM ’و ا}J دMدqلا م6Ñومõل
ث©0 سÇ+رkلا ا}J يD ةMدولا تاMراgملا ةHqر+
6Ñ̆kò̆k˘í˘لا ي˘kÅÑò˘©̆õ̆ة +˘õ˘åب Hgو&ا ةد0او ةارا
Hgن©-ارا <õا ى’&Fرث.

ولبغج راز دايز

Hgم/ ةردا©õة -õô لاkي Eة°-ا+ ن+ا ا§+ ما
هاq- ة~م0 دا5M ةHõ©õ ن©> ة©åم/ ب>’و
وègõ/ [ما˘8Ñ’^ ق˘Mر˘í˘ل ي˘Dو˘لا ر˘8Ñا˘°˘م˘لا

نH ها°6Ñò رHï ىلا ه/وMk ن&ا ’)ا ى+&ا ث©0
امF ه8Ñtk ىõ> نا°cم:’او ه-اHÓE ل/ا
Eما +kòرMو همH°tه JدMر ةH~Mثم- ةõl Dي
Eم©ÇÑو هJلا يõíkلا ةkي ’El 6اÑktÄÑنا
ر˘H’ا˘+ ي˘°˘å˘م˘لا ى˘k˘0و ة˘©˘å˘م˘q˘لا را˘˘IÇÑا

ة˘í˘k˘ل د˘å˘+ ة˘8Ñا˘1 د˘©˘6Ñ˘å د˘/ نا˘F ي}˘لاو
يL Dر1&’ا يJ همMرHl +kòاE يkلا ةراد)’ا
.ةر©1&’ا تا>اÄÑلا

qarsana@essalamonline.com
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ةدم ذنم
Hا Mïه+ مو Iا يدا(Míنو-ر
ةدا˘7Ñ̆)’ا˘̆+ ا˘˘M̆ر˘˘0̆ تا˘˘̆+
ناو ا˘م̆©6Ñ̆’ رM̆دk̆ï̆˘˘لاو
081 لو˘˘t̆˘˘̆- يدا˘˘̆°˘˘˘˘لا
،ةر©1&’ا ةرíkلا يD ة/رد
اM̆دا̆> اM̆ï̆رD̆ ناF̆ ث©0̆
Ĕ˘ğن&ا ل MÇÑ̆ğu H̆ر<̆ğا
+íÉÑلا ل°kا)r ملاtïïة
D̆˘˘˘˘˘˘4 لو&ا يHgراMتا
ة21IïÜ يدا°لا د0ÇÑو
D̆ا يĬÜ̆ÓĔة H̆مل ة©لا˘ث
-̆˘˘t̆˘˘دp H̆˘˘°̆˘˘{ ةر˘˘م˘˘لا
ا̆§̆+ جو̆- يk̆˘لا ةر̆©1̆&’ا
نH̆ا˘ث˘لا بõ̆˘ï˘̆+ يدا˘̆°˘˘لا
Dرا- يMwه.
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«ةيدولوملل لاقتن’ا ديرأا» :لابرغلا
H˘1 ن˘Óل H˘6ارÑ˘õة
د˘˘F&ا ،جر˘˘g˘˘˘لا ةراد)ا
لا˘˘+ر˘˘è˘˘لا ب>Ó˘˘˘لا

لاIkï’ا يD هgk=ر
ة˘˘˘Mدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘H ى˘˘˘˘ل)ا
˘˘مد˘˘>و ر˘˘˘(ا~˘˘˘q˘˘˘لا
يJõ&’ا ىل)ا ةدوåلا

ن&او ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘8Ñا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘1
ة©لا˘t˘لا ه˘9Ñ˘å˘©˘kو
H˘˘˘˘نود ن -˘˘˘õ˘˘˘ï˘˘˘ي
HÄÑ˘k˘t˘ïة©لاملا ه-ا
/˘˘˘å˘˘õ˘˘k˘˘ه M˘˘íÉÑ˘˘ل
ل˘t˘لا ى˘ل)ا ءو˘õ˘q˘لا
ن&ا ام+ هدï> ع©+ سÄ©لو ي°åملا ةرا>)ا يD رíò- ةراد)’اD رداÇÑملا ب0ÄÑو ا}J يدولا
.LرFg ةMدI&ا ىل)ا هMõوt- ةم©E نHÄÑkïgÓ H ةداÓ6Ñkíل رÇÑgلا بkÜõ- ة©9Ñåولا
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05:07

رهظـلارجفلا
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برغŸا

18:44

ءاسشعلا
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ةÓضصلا تيقاوم

 ضسانو ةقفضص مضسح نم بÎقيو ونيروت ىلع قوفتي انوÒف ضسÓيه^
زوÈلل تايناكمإ’ا لك كلÁو ينبجعي بلاط نب :ضسويتام^

قوفتي تاحرف
روليد ىلع
ولع تبثيو
مين ‘ هبعك

ديدجلا دفاولاو اياقو يواسسوم نيب دتسشت ةسسفانملا

دمحأا يزيلجن’ا دن’ردنضس ضسراح
«ةبيقعلا»ـب قحتلي رداقلا دبع

«روسسنلا» تاÒسض– نع مجاهŸا دعبت ةباسصإلا

يرم◊ حنÁ يبطلا مقاطلا
عاجÎضس’ا لجا نم ةحار عوبضسأا

ربوتكأا01ـلا يف قلطنت تاريسضحتلا

دوقعلا ميضسرت يف عرضشت ةرادإ’ا
نيككضشملا ىلع درلل ىعضستو

ةقيقد09 ـل اكراسش نايرئازجلا
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مداقلا ربمفون12ـلا يف بعلي ربوسسلا صسأاك يئاهن

قÓطنا خيرات نوددحي ›ارديفلا بتكŸا ءاضضعأا
ةــــيناثلاو ىــلوأ’ا ةفÙÎا ةطبارلا

ةليلم Úع ةيعمج دادزولب بابسش ةرواسسلا ةبيبسش


