
«ءاميشش» ةرودغŸا ةدلاو
ضصاشصقلاب ادد‹ بلاطت

اهدبك ةذلف لتاق قح ‘

تاططخم نمأ’ا ضضهجأا اذكه
قارغإ’ «يديازلا»و «اجنينلا»
50صصةيبرغملا «ةلطزلا»ـب ةمشصاعلا
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قوف ومسست ةحلسصم ل نأا دكأا
نطولا ةحلسصم

ةروتاف صصيلقت نم نّكم ةكرسشلل ديد÷ا هجوتلا
دوقولا كÓهتسسا نم ليلقتلاو داÒتسسلا

بونجلا تايلو يف نويلم001
ايلعلا باسضهلا يف نويلم07و

تائزجتلا نم ةدافتشس’ا طورشش هذه
نكشسلا تاناعإاو ةيعامتج’ا

40صص

ةيطرسش ةيلمع363 يفةمسصاعلا ‘ يرحبلا جÈب قئل نكسسم ¤إا اهليحرت ءانثأا زجحو رارف ةلاح يف3 ادرف41 فيقوت
تاردخملا نم امارغوليك54

50صص

ريدملا صسيئرلا ةحيرف نب لامك دكأا
ق˘يو˘سست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
را˘ج ل˘م˘ع˘لا نأا ،ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ع˘˘˘برألا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘خ لو˘˘˘˘سصو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،ايونسس ةرا˘ي˘سس نو˘ي˘ل˘م1 ىلإا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

مت يتلا تارايسسلا ددع نأا ىلإا اريسشم
زاغر˘ي˘سس ةدا˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
نم ةريخألا تاونسس5ـلا لÓخ عفترا

0002 ىلإا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس0002
.رهسشلا يف ةرايسس

اهخيراتو اهتاذ عم رئازجلا حلاشصت وه يروتشسدلا ليدعتلا عورششم :دارج
30 صصبعسشلا بلاطم قيقحت ىلإا وبسصت يتلا ةديدجلا ةيروهمجلا دييسشت يف ةيوازلا رجح هربتعا

نويلم ليوحتلىعشست لاطفن
«زاغÒشس» ¤إا ايونشس ةرايشس

حا‚إا :ةحيرقنشش قيرفلا
ناركن يعدتشسي ءاتفتشس’ا
لقعلا توشص ميك–و تاذلا

30صص

40 صص

 صسرادŸاب يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطت لسشفب نوددني ةذتاسسألا

نييÓم3 نم ديزأا زجح
تاعقرفملا نم ةدحو
اشصخشش322 فيقوتو

صضرف ةداعإا ةيناكمإا دعبتسسا
دÓبلا ‘ ادد‹ يحسصلا رج◊ا

:رارد يزوـــف
ةيئابولا ةيعشضولا

«ةــــقلقم»
40 صص

40 صص

50صص

ديعشصتلاب ديعوو مويلا تايئادتب’اب للشش



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
ءادوشسلا ةبلعلا

قدأا فرعي يذلا ابيرقت ديحولا فظوملا هنإا
ةلولا نم ددع لمع راصسمو ةايح ليصصافت
ةبلعلا ،نارهو ةيلو رييصست ىلع اوبقاعت نيذلا
،نارهو ةيلو ضسيلاوك يف بقلي امك ءادوصسلا

،نارهو ةيلو لخاد نم علطم ردصصم لوقيو
،فظوملا اذه اهكلمي يتلا رارصسألا مجح نإا
نع ةبوقعلا وأا ةلءاصسملا نم نآلا ىلإا هيمحت
هل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأا ا˘ه˘ي˘ف ع˘قو د˘ق نو˘كي تازوا˘ج˘ت
لوقتو ،نيبقاعتملا نارهو ةيلو ةلو حلاصصل
لجرلا اذه عم قيقحت يأا نإا ،ةيلحم رداصصم
ن˘م ادد˘ع ر˘ج˘ي˘صس ا˘يا˘صضق˘لا ن˘م ة˘ي˘صضق ي˘˘ف
ىلإا نارهو ةيلو يف نيبختنملاو نيفظوملا

.ةيئاصضقلاو ةينمألا قيقحتلا بتاكم
 ةهوبششم تاقفشص

ةيلوب ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م تح˘ن˘م
7 ،قبصسألا ةيلولا يلاو دهع يف نارهو
ة˘ي˘لا˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘بر تاذو ة˘˘م˘˘ه˘˘م ع˘˘يرا˘˘صشم
تحنم عيراصشملا لك ،نيتن˘ثا ن˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م˘ل
رتافد يف تافلاخمب نكل ةينوناق ةقيرطب
ةصصاخ˘لا تا˘صسارد˘لاو ع˘يرا˘صشم˘لا طور˘صش
ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا˘˘ب
،ةريبك ةيلام احابرأا ناق˘ق˘ح˘ت ن˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م˘لا
ةيصضام تاونصس يف تعقو يتلا تافلاخملا

تلوا˘ق˘م ر˘ب˘كأا ن˘م ن˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م˘لا تل˘ع˘˘ج
قيرطلا اهمامأا تدهمو ،ةيمومعلا لاغصشألا
.ىربك تاصسصسؤوم ىلإا لوحتلل

 نكشسلا ةيريدم نيب
نيلواقم7و

ليصصافت نع قئاثولا نم ةعومجم فصشكت
ى˘ل˘ع تع˘قو زوا˘ج˘ت تلا˘ح لو˘ح ةر˘ي˘ط˘˘خ
ةف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو˘ب ن˘كصسلا ة˘ير˘يد˘م ىو˘ت˘صسم
،4102و2002 ي˘ما˘ع ن˘ي˘ب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
تلواقم7 ـب طبترت تازواجتلا هذه بلغأا

عيراصشم اهنيب نم ،ةفلجلا ةيلوب تلمع
عورصشمو ،نيتنثا نيتأاصشنم زاجناو ةئيهت
ى˘لإا ق˘ئا˘ثو˘لا تاذ ر˘ي˘صشتو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘كو م˘˘ه˘˘م
م˘˘ت عور˘˘صشم م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست ي˘˘˘ف تÓ˘˘˘كصشم نأا
را˘˘ب˘˘ك د˘˘حأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ت˘˘صست˘˘˘لا
.نيقباصسلا نيفظوملا

لاومأ’ا بهنل تاباشسح

حتفب يلاولا ،راردأا ةيلو نم تايعمج تبلاط
تايدلب يف نيفظومو نيبختنم بعÓت فلم
تاناعإا لاومأاب ،راردأا ةيلوب ةيئلو تايريدمو
ىلإا تايعمجلا هذهل ىوكصش تراصشأاو ،ةلودلا
اهصضعب ةيلحم ةيعمج71 نع لقي ل ام نأا

ىلع تلمع ،طاصشن يأا ضسرامت ل تايعمج
تاباصسح ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت لاو˘مأا «ضضي˘ي˘ب˘ت»
،ىرخأا ةيرادإا حلاصصمو تايدلب نم ،تايعمجلا

يف كوكصش كانه نإاف ىوكصشلا تاذ بصسحو
اهيلع ةقداصصملا تمت  يتلا  ةيلاملا ريراقتلا

.ةيرادإلا تاهجلا لبق نم

qarsana@essalamonline.com
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نوشّصبرتملا باخو ..ةفقاو رئازجلا
ن˘˘لو ،ة˘˘يو˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
،يبرغلا خفلا يف طقصست
ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘ق تارا˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ه
،ي˘صسنو˘˘ت ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد
ي˘لود˘لا بلا˘كت˘˘لا ءار˘˘ج
ة˘عز˘عز فد˘ه˘ب ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
لا˘ق ا˘م˘ك ،ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
˘˘‐ :ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘لا ح˘˘˘ير˘˘˘صصب
اهلاجر ا˘هد˘ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

،ة˘˘˘ي˘˘˘تاذ˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو˘˘˘˘قو
زواج˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘ت˘صسو
بي˘صصي ن˘لو ،خ˘ف˘لا اذ˘˘ه
اذإا ه˘نأل  ءو˘صس ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لك رثأاتتصس ءوصس اهباصصأا
اهنأل ،ةيبرغملا ةقطنملا

  ‐ةقطنملا دامع

أادبت تاباختن’ا ىمح
ةصصاخلا تاباختنلا ميظنت لبق ىتح
يف ثيدحلا أادب ،روت˘صسد˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘صسا˘ب

تاباختنلا نع ةفلجلا ةيلو ضسيلاوك
ام ناملرب يف عقومتلاو ،ةيعيرصشتلا
،مداقلا نام˘لر˘ب˘لا وأا0202 ما˘ع د˘ع˘ب
لاجر3 نأا ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘˘ي˘˘صشتو
لوخد اوررق ،ةفلجلا ةيلو نم لامعأا
،ةوقب ةمداقلا ةيعيرصشتلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
نم ادحاو نأا  رداصصملا ضسفن تلاق
هنإا هيبرقمل لاق ةثÓثلا لامعألا لاجر
يف ميتنصس رييÓم5 فرصصل دعتصسم
.ةمداقلا ةيباختنلا ةلمحلا

ةيكيرمأ’ا ةيرحبلا ةلواط ىلع كيرافوب ةيب’ز
تÓ˘˘˘كألا نأا فور˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
،Óكصشو اقوذ ةز˘ي˘م˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نيملاعلا ىلإا اهادصص لصصو ثيح
نم هب زاتمت امل ،يبرغلاو يبرعلا
داور لواد˘ت ثي˘ح ،ر˘ي˘ب˘ك  عو˘˘ن˘˘ت
ويديف عطقم ةيعامتجلا عقاوملا
ة˘قر˘ف˘لا ن˘م ن˘ي˘ي˘كير˘مأا دو˘ن˘˘ج˘˘ل
م˘˘هو ،ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت تÓ˘˘كأا نو˘˘لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ي

،فا˘ف˘خ˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ،ة˘ير˘ئاز˘˘ج
كارو˘˘˘ب˘˘˘لا ،كيرا˘˘˘فو˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘بلز
    .اهب باجعإا مهلكو ،ةموتخملاو

فقوتي ’ دارج فتاه
ن˘˘ي˘˘فرا˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب لو˘˘ق˘˘˘ي
يموي˘لا ر˘ي˘صسلا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘ب
،تارازولا ضضعب يف لمعلل
زيزعلا دبع لوألا ريزولا نإا

ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘ي دار˘˘˘ج
ع˘م ط˘ق˘ف ضسي˘ل ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا˘˘ب
عم لب ،ةموكحلا يف ءارزو
ي˘ف˘˘ظو˘˘م را˘˘ب˘˘ك ن˘˘م دد˘˘ع
ةمهملاو ةريبكلا  تارازولا
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ىد˘˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
،ة˘ي˘صسا˘ئر˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ىتحو ،تارارقلاو ريبادتلاو
ريراقت  لوح ليصصافت بلط
ي˘˘ف عا˘˘˘صضوأا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘صشت
و˘˘هو ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ضضع˘˘ب
رابك هيلع دوعتي مل كولصس
دهع يف تارازولا يفظوم
.نيقباصسلا ةموكحلا ءاصسؤور



watan@essalamonline.com
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ي˘˘˘ف لوألا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘صش
نأا ى˘ل˘ع ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ح˘˘ير˘˘صصت
يذلا روتصسدلا ليدعت عورصشم
ل˘ث˘م˘ي ءا˘ت˘ف˘ت˘صسÓ˘ل ضضر˘ع˘ي˘صس
ا˘ه˘˘تاذ ع˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصت
ى˘لإا دÓ˘ب˘لا ةدا˘عإاو ا˘ه˘خ˘يرا˘˘تو
ا˘م بق˘ع ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا را˘˘صسم˘˘لا

لÓ˘خ تا˘فار˘ح˘نا ن˘م ه˘ت˘˘فر˘˘ع
.ةريخألا تاونصسلا

حبصصأا ،ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا اذ˘ه ن˘مو
بع˘˘صشلا ى˘˘لإا مو˘˘ي˘˘لا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا

ليدعت عورصشم لوح هئاتفتصسل
ة˘با˘ج˘ت˘صسا ل˘˘ث˘˘م˘˘ي رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
نم ةوقب اهنع ربعملا بلاطملل
ليصصألا يبعصشلا كار˘ح˘لا ل˘ب˘ق
،هنم8و7 نيتداملا لي˘ع˘ف˘ت˘ل
ردصصمك بعصشلل نيتصسركملا
ةدا˘ي˘صسلا بحا˘صصو ،ة˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل
يذ˘لا دار˘ج ف˘ي˘صضي ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىدحإا وه ءاتفتصسلا اذه نأاب ركذ
ربعي يتلا ةيطارقميدلا تاودألا

لكب نو˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
،لكصشي ثيح ،مهتدارإا نع ةيرح
ة˘ل˘ي˘صسو ،با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ق˘˘ح ع˘˘م
.ةيبعصشلا ةدايصسلا ةصسراممل

لوألا ر˘يزو˘˘لا ضصر˘˘ح ا˘˘م˘˘ك
ليدعتلا اذه نأا حيصضوتلا ىلع
نم حتافلل ررقملا يروتصسدلا
يف ةياغ دعي ل لبقملا ربمفون

قيق˘ح˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘صسو ل˘ب ،ه˘تاذ د˘ح
ةعورصشملاو ةحومطلا فادهألا
نكمي Óف ،يرئازجلا بعصشلل
لإا ‐هبصسح‐ فادهألا هذه غولب
،تاوطخلا نم ةلمج لÓخ نم
يطارقميدلا ماظنلا ميعدت اهنم

ةيصسايصسلا ةيددعتلا ىلع مئاقلا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لواد˘˘˘ت˘˘˘لاو
تاطلصسلا نيب يلعفلا لصصفلاو
.اهنزاوتو

،ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه ضصو˘صصخ˘˘بو
ل اهديصسجت نأا ىلإا دارج تفل
ءا˘ف˘˘صضإا لÓ˘˘خ ن˘˘م لإا ن˘˘كم˘˘ي
لمع ىلع ماجصسنلا نم ديزملا
ةدا˘عإاو ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
يف ةصصاخ ،ناملرب˘ل˘ل را˘ب˘ت˘علا

طا˘صشن˘ل ة˘ي˘با˘˘قر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘ظو
ة˘ط˘ل˘صس ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ةصضراعملا اميصسل نيبخت˘ن˘م˘لا
ة˘ع˘جار˘م اذ˘كو ،ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
دحت يتلا ةيروتصسدلا ماكحألا

تايلوؤوصسملا ضضعب يلوت نم
فئا˘ظو˘لاو ة˘لود˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ن˘ي˘كم˘ت ضضر˘غ˘ب ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
يف ةميقملا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا
لماك ديعتصست نأا نم جراخلا

ضسفن نم ديفت˘صست˘ل ا˘ه˘ت˘ن˘طاو˘م
ضسف˘˘ن˘˘ل ع˘˘صضخ˘˘تو ،قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

ةاواصسملا مد˘ق ى˘ل˘ع تا˘ب˘جاو˘لا
ىلع نيميقملا نينطاوملا عم
.«نطولا ضضرأا

نأاب ريكذتلا ىلإا دارج داعو
بقترملا يروتصسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا

ضسيئر تايولوأا ضسأار ىلع ناك
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
هرابتعاب ،هتدهعل هترصشابم ىدل

د˘˘ي˘˘ي˘˘صشت ي˘˘ف ة˘˘يواز˘˘لا ر˘˘ج˘˘˘ح
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
بلا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘˘لإا و˘˘ب˘˘صصت
هكارح اهنع ربع يتلا بعصشلا
هذ˘˘ه نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،ل˘˘ي˘˘˘صصألا
لإا اهقيقحت نكمي ل بلاطملا
ة˘ق˘م˘ع˘م ة˘يرو˘ت˘صسد ة˘ع˘جار˘م˘ب
طا˘˘م˘˘نأا د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘ت
تايوتصسم ةفاك ىلع ةمكوحلا
ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘˘صسل ،ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘صسم
ضسي˘ئر د˘ه˘ع˘ت ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
عصضي نأاب حوصضوب ةيروهمجلا
دÓب˘لا نو˘صصي اد˘يد˘ج ارو˘ت˘صسد

دار˘˘˘ف˘˘˘نلا لا˘˘˘˘كصشأا ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م
نيب لصصفلا نمصضيو ةطلصسلاب
م˘عد˘يو ا˘ه˘نزاو˘تو تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ظفحيو ةما˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘خأا

.نطاوملا تايرحو قوقح

نامحرلا دبع يصسايصسلا لاق
تصشا˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا نإا ،يد˘ي˘˘ع˘˘صس

ضضع˘ب ي˘فو ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص ا˘˘فور˘˘ظ
اهيف ناكو ةيئا˘ن˘ث˘ت˘صسا نا˘ي˘حألا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘˘صصا˘˘خ ع˘˘فاد˘˘ت˘˘لا
بعصشلا اهيف ربع يتلا كارحلا
ةدهعلل ه˘صضفر ن˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا
تا˘صسرا˘م˘م˘لا ل˘كو ة˘صسما˘خ˘لا
ةلحرم دعب امازل ناكف ،ةقباصسلا

˘ما˘ي˘ق˘لا تا˘ي˘صسا˘˘ئر˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م
ليدعت اهنيب نمو تاحÓصصإاب
.روتصسدلا

ي˘˘˘ف يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘صس ح˘˘˘˘صضوأاو
نأا ،ضسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ضسي˘˘ئر˘˘لا

،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ه˘ت˘ل˘˘م˘˘ح لÓ˘˘خو
نيب نم روتصسدلا ليدعت عصضو
ةمهم ةقلح هرابت˘عا˘ب ه˘تا˘يو˘لوأا

م˘صسر ي˘ف ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا ة˘˘ط˘˘ق˘˘نو
.ةمداقلا ةلحرملا

روتصسد نأا يدي˘ع˘صس ر˘ب˘ت˘عاو
ير˘˘˘˘˘˘˘˘صشب ضصن و˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ،0202
،ةيبصسن نوكت ةبراقمو داهتجاو
تناك» هنأا ديكأاتلا نكمي نكل
ي˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘م ا˘˘يا˘˘صضق كا˘˘ن˘˘ه
بلا˘ط˘م ن˘م تنا˘ك رو˘ت˘˘صسد˘˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع كار˘ح˘˘لاو بع˘˘صشلا

ن˘ي˘ب ل˘صصف˘لا ،تاد˘ه˘ع˘˘لا دد˘˘ع
لامهإا ةلأا˘صسم اذ˘كو تا˘ط˘ل˘صسلا
نأا ،احصضوم ،«نطاوملل ةرادإلا

نامألا مامصص يه ةلودلا رود
نم اهيمحت اهنأا ىنعمب ةيوهلل
.فافطصصلا ةيلم˘عو ةد˘ياز˘م˘لا

رود نأا هتاذ ثدحتملا راصشأاو
حيصضوتو لاصصيإا وه بازحألا
ر˘˘ير˘˘م˘˘تو ،بع˘˘صشل˘˘ل ةرو˘˘˘صصلا

لكب بعصشلا عا˘ن˘قإاو ا˘ه˘ف˘قاو˘م
ق˘يدا˘ن˘صصل ه˘جو˘ت˘˘ل ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا
لصصفلا ة˘م˘ل˘ك ن˘كل ،عار˘ت˘قلا

بعصشلا دنع يه˘ت˘ن˘ت ة˘يا˘ه˘ن˘لاو
ة˘ل˘م˘ح˘لا ا˘ي˘˘لا˘˘ح ع˘˘با˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
فلتخم لÓخ نم ،ةيئاتفتصسإلا

.مÓعإلا لئاصسو
ـهداوج

يب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا كرا˘صشي
لا˘غ˘صشأا ي˘ف مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يذ˘لا ي˘صضار˘ت˘فلا ر˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا
ةيناملربلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ه˘م˘ظ˘ن˘ت
لوح يصسلطألا لامصش فلحل
تا˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘صشلا» عو˘˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘م

،«ةزعز˘م˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب ضسمأا هدروأا ا˘˘˘˘م بصسح
تاذ ح˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو.ضسلجملل
يبعصشلا ضسلجملا نأا ردصصملا
Ó˘˘ث˘˘م˘˘م نو˘˘كي˘˘صس ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اذه يف ما˘صشه م˘ي˘حر بئا˘ن˘لا˘ب

بئان هطصشنيصس يذلا رمتؤوملا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
لا˘م˘صش ف˘ل˘ح˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
 .يصسلطألا

ط.ةراسس

بعسشلا بلاطم قيقحت ىلإا وبسصت يتلا ةديدجلا ةيروهمجلا دييسشت يف ةيوازلا رجح هربتعا

اهخيراتو اهتاذ عم رئازجلا حلاشصت وه يروتشسدلا ليدعتلا عورششم :دارج
اهبعشش نم أازجتي ’ ءزجو ةيرئازجلا ةمأ’ا ةزيكر يبعششلا ضشيجلا ^

خ.ةميسسن

،اهخيراتو اهتاذ عم رئازجلا حلاسصت وه ،روتسسدلا ليدعت عورسشم نأا ،لوألا ريزولا دارج زيزعلا دبع دكأا
تاونسسلا لÓخ اهفرع يتلا تافارحنلا دعب ،ةحيحسصلا ةكسسلا ىلإا اندلب داعأا هنأا امك ،اهتانبو اهئانبأا تاحومطو

.اهتاسسسسؤومو ةلودلا كسسامتو نطولا ةمحلب فسصعت نأا تداكو ،ةريخألا

ةسصسصاحملا دهع نأا ىلإا راسشأا
ةعجر نود ىلو

رانلا حتفي يجعب
ضسلجملا ةاعد ىلع
يشسيشسأاتلا
نيمألا يجعب لسضفلا وبأا حتف
ريرحتلا ةهبج بزحل ماعلا
ةاعد ىلع رانلا ،ينطولا
ىلإا اريسشم ،يسسيسسأاتلا صسلجملا
نود ىلو ةسصسصاحملا دهع نأا

.ةعجر
هطيسشنت لÓخ يجعب لاقو
ةلمحلا راطإا يف يبعسش عمجتل
نإا» صسمأا ةسسبتب ةيئاتفتسسلا

ل يسسيسسأاتلا صسلجملا ةاعد
يتلا ةيطارقميدلاب نونمؤوي
ىلع اودوعت امنإا ،اهيلإا نوعدي
ةلواطلا تحت صضوافتلا

قيقحتل عراسشلا لÓغتسساو
 .«لإا صسيل ةيتاذ فادهأا

روتسسدلا عورسشم صصوسصخبو
،نÓفألا يف لوألا لجرلا دكأا
ـب هفسصو يذلا عورسشملا نأا
اطاقن نمسضت «يقفاوتلا»
صسيركت داعبأا مسسرت ةيباجيإا

ام وهو ةيطارقميدلا ةسسرامم
ةقباسسلا ريتاسسدلا هنع تلفغ
،تادهعلا ديدحت رارغ ىلع

نيب ام لسصفلاو نزاوتلا
لوأا نايب ةرتسسدو ،تاطلسسلا
ماعلا نيمألا فاسضأاو.ربمفون
ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل
روتسسدلا ليدعت عورسشم»
تاسسسسؤوملا ةلود صسركي
ريتاسسدلا عم ةنراقملاب
اقباسس انيأار دقل ،ةقباسسلا

يدرفلا مكحلل انايغط
كراسشت ىرن مويلاو ،يوطلسسلاو
نم ريثكلل ةيروهمجلا صسيئر
صسيئر حلاسصل هتايحÓسص

،ىرخأا ةهج نمو.«ةموكحلا
نيدلا ىلع بلاكتلا ركنتسسا
صصخ ثيح ،فينحلا يمÓسسإلا

يسسنرفلا صسيئرلا ركذلاب
برعأا يذلا نوركام ليوناميإا

تاموسسرلل هعيجسشت نع
.نيملسسملاو مÓسسإÓل ةئيسسملا

م.ةزمح

ةيوسضع Úناوقب ىوسس ذخؤوُي نل عورسشŸا نأا حسضوأا

ليدعتلا ضضرف كار◊ا :يراهزل
هبلاطم نوشص لجأا نم يروتشسدلا

يمÓسسإلا نيدلا ىلع عارسصلاو ناودعلا تاسسايسسل هسضفر ددج

ضسكعنيشس تاشسدقŸاب ضساشسŸا :ةنيرق نب
اشسنرف حلاشصم ىلع ابلشس

بعسشلل ةروسصلا حيسضوتو لاسصيإا وه بازحألا رود نإا لاق

ةمداقلا ةلحرملا مشسر يف ةمهم ةقلح0202 روتشسد :يديعشس نامحرلا دبع

يسسلطألا لامسش فل◊ ةيناÈŸلا ةيعمجلل ماعلا Úمألا بئان هطسشني

تاكارششلا لوح يشضاÎفا ىقتلم ‘ كراششي ناÈŸلا
ةعزعزŸا تايجولونكتلاو

نطولا ةحلسصم قوف ومسست ةحلسصم ل نأا دكأا

يعدتشسي ءاتفتشس’ا حا‚إا :ةحيرقنشش قيرفلا
لقعلا توشص ميك–و تاذلا ناركن

ةحيرقنصش ديعصسلا قيرفلا دكأا
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘˘لا نا˘˘كرأا ضسي˘˘ئر
ىلع ءاتفتصسلا حاجنإا نأا ،يبعصشلا

رو˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘صشم
يأا ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ل˘ح˘ت˘لا ي˘عد˘ت˘صسي
تاذ˘˘˘˘لا نار˘˘˘˘كن˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘صضم تقو
نأا ازربم ،لقعلا توصص ميكحتو
ةحلصصم قوف ومصست ةحلصصم ل
.نطولا

ةحيرقنصش ديعصسلا قيرفلا لاق
يهيجوت ءاقل لÓخ هل ةملك يف
ي˘مد˘خ˘ت˘صسمو تارا˘طإا˘ب ه˘ع˘˘م˘˘ج
ةيحانلا دارفأا عيمج اهعبات ،ةيحانلا

ةبصسانم˘ب ر˘صضا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع
ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لاو ة˘ي˘صشي˘ت˘ف˘ت˘لا ه˘ترا˘يز
ة˘ع˘بار˘لا ة˘ير˘˘كصسع˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
دعو˘م˘لا اذ˘ه حا˘ج˘نإا» نإا ،ة˘ل˘قرو˘ب
ىلع ءاتفتصسلا يف لثمتملا ماهلا

رو˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘صشم
يلحتلا نييرئازجك  انم يعدتصسي
ناركنب ،ىصضم تقو يأا نم رثكأا
ل˘ق˘ع˘لا تو˘صص م˘ي˘كح˘˘تو تاذ˘˘لا

مي˘ل˘صسلا ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ف˘ك ح˘ي˘جر˘تو
بي˘ل˘غ˘ت ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ،نز˘˘ت˘˘م˘˘لاو
Óف ،ةقيصضلا ةيصصخصشلا حلاصصملا

ة˘ح˘ل˘صصم قو˘ف و˘م˘صست ة˘ح˘ل˘صصم
نا˘كرأا ضسي˘ئر فا˘صضأاو ،«ن˘˘طو˘˘لا
غولب» نأا يبعصشلا ينطولا ضشيجلا

رارقتصسا نم اعيمج هيلإا وبصصن ام
،انعمتجمل ميمع ريخو اننطول مئاد

اذإاف ،نييرئازجك انيلع ديعبب ضسيل
تادارإلا تقدصصو اياونلا تصصلخ
Ó˘ف ،م˘م˘ه˘لاو م˘ئاز˘ع˘لا تذ˘ح˘ُصشو
رئازجلا ةر˘ي˘صسم ما˘مأا ف˘ق˘ي ق˘ئا˘ع
ديجملا انخيرات يف انلو ،ةديدجلا

دبل يتلا ربعلا لكو ضسوردلا لك
موي˘لا ا˘ه˘ن˘م ل˘ه˘ن˘نو م˘ه˘ل˘ت˘صسن نأا

اهت˘كصس ى˘لإا ا˘ندÓ˘ب د˘ي˘ع˘ن˘ل اد˘غو
ر˘فا˘صضتو ا˘ن˘ف˘تا˘كت˘ب ة˘ح˘ي˘ح˘˘صصلا

ديدج نم لصصاوتل اعيمج اندوهج
راصسم ىلع تاب˘ث˘ب ا˘ه˘ق˘ير˘ط ق˘صش
.ةروطتمو ةنمآا ،ةيوق رئازج ءانب
ةحيرقنصش قيرفلا ضسأارت ،كلذ رثإاو
ن˘م ل˘ك هر˘صضح ل˘م˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ي˘لوؤو˘صسمو ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘لا ءارد˘م˘لا
تاعاطقلا ةداقو ةينمألا حلاصصملا
اصضرع هلÓ˘خ ع˘با˘ت ،ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
لوح ةيحا˘ن˘لا د˘ئا˘ق ه˘مد˘ق Ó˘ما˘صش
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا ي˘˘˘ف ما˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لا
هذ˘ه˘ب ىد˘صسأا ثي˘ح ،ضصا˘صصت˘خلا
تاميلعتلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا

ي˘ف بصصت ي˘ت˘لا تا˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو
يلحتلا» ةرورصض ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م
رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا˘˘ب
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لاو تاءار˘˘جإلا د˘˘يد˘˘صشتو
ةيقرصشلا ةيبونجلا دودحلا ةيامحل
ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلاو ،دÓ˘ب˘˘ل˘˘ل
ئرا˘ط يأا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل تاد˘˘حو˘˘لا

.«هردصصم وأا هعون ناك امهم
ر.نوراه

ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع رذ˘˘ح
نم ،ينطولا ءانبلا ةكرح ضسيئر
ة˘مألا تا˘صسد˘˘ق˘˘م˘˘ب ضسا˘˘صسم يأا
نم هن˘ع ر˘ج˘ن˘ي ا˘مو ة˘ي˘مÓ˘صسإلا
اصسنرف حلاصصم ىلع تاصساكعنا
ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ة˘مألا تا˘حا˘صس ي˘˘ف
اددجم ،ةي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘يدا˘صصت˘قلا
لقعلا ة˘غ˘ل بي˘ل˘غ˘ت ى˘لإا ه˘تو˘عد
يراصضح˘لا راو˘ح˘لاو ة˘م˘كح˘لاو
تاقلزنلا ىلإا ملاعلا عفد لدب
.داصضملا فنعلاو فنعلا وحن

ح˘ير˘صصت ي˘ف ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب دا˘˘فأا
ل˘˘ك بجاو ن˘˘م ه˘˘نأا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ةيامح ةيمÓصسإلا ةمألاو ملصسم
ضضر˘ع ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لاو مÓ˘˘صسإلا

هللا ى˘ل˘صص د˘م˘ح˘م ه˘ل˘لا لو˘صسر
تاءادتعلا لظ يف ،ملصسو هيلع
˘مÓ˘صسإلا ة˘مر˘ح ى˘ل˘ع ةر˘فا˘˘صسلا

يصسنرفلا ضساصسملاو نيملصسملاو
ة˘˘مر˘˘ح˘˘ب ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘لا ي˘˘م˘˘صسر˘˘˘لا

د˘ب˘ع دد˘صشو .ة˘˘مألا تا˘˘صسد˘˘ق˘˘م

ةرورصض ىلع ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘لا
تا˘˘˘صسد˘˘˘ق˘˘˘م مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا ضضر˘˘˘˘ف
ىعصست ةهج لك ىلع نيملصسملا
ه˘صضفر ادد˘ج˘م ،ا˘ه˘ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل˘˘ل
عار˘صصلاو ناود˘ع˘لا تا˘صسا˘ي˘˘صسل

لÓخ نم يمÓصسإلا نيدلا ىلع
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘صصلا تÓ˘م˘ح˘لا د˘يد˘ج˘˘ت
ىلع ةيرامعتصسلا تاصسايصسلاو
امك ،ًابوع˘صشو ًلود ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘لا

با˘هرإÓ˘ل ه˘صضفرو هرا˘كنإا دد˘ج
مصساب ،نيدلا دصض وأا نيدلا مصساب
يأا ن˘م ة˘لود˘لا د˘صض وأا ة˘˘لود˘˘لا

ةحاصسلا ءÓقع ايعاد ،ردصص ةهج
رو˘ه˘ت˘لا ح˘ب˘ك ى˘لإا ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ريرب˘ت لوا˘ح˘ي يذ˘لا ي˘مو˘كح˘لا
كرا˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصب ل˘˘صشف˘˘˘لا
يف ةط˘ل˘صسلا تعدو .ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘لا ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا
نم اصسنرف يف ةملصسملا ةيلاجلا
دا˘ق˘حألاو ة˘ي˘هار˘كلا تا˘صسا˘ي˘˘صس
.ةيرصصنعلا تاصسراممو

ر.نوراه

ضسي˘ئر يرا˘هز˘ل د˘˘يزو˘˘ب د˘˘كأا
قو˘ق˘ح˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ضضر˘˘˘ف كار˘˘˘ح˘˘˘˘لا نأا ،نا˘˘˘˘صسنإلا
ل˘جأا ن˘م يرو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا

،ينوناق راطإا يف هبلاطم نوصص
ي˘ت˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘لا نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م
ن˘ل رو˘ت˘صسد˘لا عور˘صشم ا˘هر˘فو˘ي
ةيوصضع ني˘ناو˘ق˘ب ىو˘صس ذ˘خؤو˘ت
نيعفادملا ىلع نّيعتي ام وهو
نم لاصضنلا ناصسنإلا قوقح نع
.هلجأا

ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘˘ف يرا˘˘هز˘˘ل د˘˘كأاو
ناصسنإلا قوقح نع ةودن لÓخ
نأا ،روتصسدلا عورصشم لظ يف
اصصوصصنم ناك املاطل قوقحلا

نأا لإا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
.قيبطتلا يف نمكت ةيلاكصشإلا

قوقح نع نيعفادملا نأا زربأاو
ة˘لا˘ح ي˘ف م˘هر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت نا˘˘صسنإلا
ماهم روتصسدلا ىلع ةقداصصملا

يف قحلا ءاصسرإا نم ةيادب ،ةريبك
ر˘ها˘ظ˘ت˘لا ،ي˘م˘ل˘˘صسلا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،ف˘˘ح˘˘صصلا ءا˘˘˘صشنإا ،ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘صسلا

قحب تطبر امدعب ،تايعمجلاو
ام وهو ،ضصيخرتلا ل حيرصصتلا
ن˘ي˘ناو˘ق ي˘ف ه˘ت˘م˘جر˘ت˘ل جا˘ت˘ح˘˘ي

اهتغايصص يف قيقدتلاو ةيوصضع
ي˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘كي نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘˘صشلا نأل
.ليصصافتلا

ح.نيدلا رمق



ي˘˘˘˘˘ف ،رارد يزو˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘˘كأا
نأا ضسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ح˘˘ير˘˘صصت
ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ضضر˘˘˘ف
ي˘ف ا˘هد˘عا˘صس Ó˘ي˘ل ي˘ح˘˘صصلا
اهنأا احصضوم ،عصضولا ءاوتحا

ي˘ت˘لا لود˘لا ل˘ئاوأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
.هتصضرف

ةرورصض ىلع رارد ددصشو
قيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ما˘ت˘لا ضصر˘ح˘لا
ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو با˘˘˘ح˘˘˘صصأا

ىلإا تاع˘ما˘ج˘لاو ضسراد˘م˘لاو
تاءار˘جإلا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘صض
لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صساو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
تافاصسم كرت عم تامامكلا
بلاطو .يعامت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ،ه˘˘تاذ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

لك ى˘ل˘ع ة˘مرا˘صص تا˘بو˘ق˘ع
ةيئاقولا تاءارجإلا ي˘ف˘لا˘خ˘م
ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،قاو˘˘صسألا ي˘˘˘ف
يتلا قاوصسألا ق˘ل˘غ ة˘ي˘نا˘كمإا

ضسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘˘صصإا ل˘˘ج˘˘صست
.انوروك

ريدملا لاق ىرخأا ةهج نمو
يف هنإا روتصساب دهعمل ماعلا

دد˘˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ةدو˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘ح
حلاصصم حتف متيصس تاباصصإلا

.تايفصشتصسملا يف ةديدج

نأا هتاذ ثدحتملا حصضوأاو
يطعت «رآا يصس يبلا» ةينقت
راصشتنل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘ب˘صسن˘لا
،مصسجلا يف انوروك ضسوريف
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا نأا اد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
.ةينقتلا هذه اهيدل تايلولا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا فا˘˘˘صضأاو

ددصصلا يف رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م˘ل
ع˘م ل˘م˘ع˘ي د˘ه˘ع˘م˘˘لا نأا ه˘˘تاذ
نوكي ىتح ةصصاخلا رباخملا
.عيمجلا لوانتم يف ليلحتلا
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دÓبلا ‘ ادد‹ يحضصلا رج◊ا صضرف ةداعإا ةيناكمإا دعبتضسا

«ةقلقم» ةيئابولا ةيعشضولا :رارد يزوف

خ.ةميضسن

،«ةقلقم»91-ديفوك صسوريفب ةقلعتملا ةيئابولا ةيعضضولا نأا ،روتضساب دهعمل ماعلا ريدملا رارد يزوف دكأا
.دÓبلا يف اددجم يحضصلا رجحلا صضرف ةداعإا ةيناكمإا ادعبتضسم

 صسرادŸاب يحضصلا لوكوتوÈلا قيبطت لضشفب نوددني ةذتاضسأ’ا

ديعشصتلاب ديعوو مويلا تايئادتب’اب للشش

ةروتاف صصيلقت نم نّكم ةكرضشلل ديد÷ا هجوتلا
دوقولا كÓهتضسا نم ليلقتلاو داÒتضس’ا

ايونشس ةرايشس نويلم ليوحتل ىعشست لاطفن
«زاغÒشس» ¤إا

اهليومت تايلآا طبضضو اهتقفارم نامضضو تاضسضسؤوملا نم عونلا اذه ريوطتل

فلكملا بدتنملا ريزولا ماهمو تايحÓشص ددحي يذيفنت موشسرم
ةرغشصملا تاشسشسؤوملاب

«طبارم ايديضس» ةملعŸا ىلع هلواطت دعب

تافيرششتلا ريدم ماهم يهني نارهو ›او

ةلبقملا مايأ’ا يف متتضس يتلا حيتافملا ميلضست ةيلمعل ابضسحت

لامكتشس’ نووعدمPPL وبتتكم
ةيلاملاو ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا

ماهمو تايحÓصص ديدحت مت
ريزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا لوألا
لوح اصساصسأا روحمتتو ةرغصصملا
ةصصاخ˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسلا داد˘عإا
نم عونلا اذه ريوطتو ةيقرتب
اهتقفارم نامصضو تا˘صسصسؤو˘م˘لا

كلذو ،اهليوم˘ت تا˘ي˘لآا ط˘ب˘صضو
ردصص يذيفنت موصسرم بجومب
ةدير˘ج˘لا ن˘م16 دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف
.ةيمصسرلا

نم عقوملا موصسرملا بصسحو
زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا فرط
يراجلا ربو˘ت˘كأا21 ي˘˘ف دار˘˘ج
ريزولا تايحÓصص ددحي يذلا
تاصسصسؤوملاب فلكملا بدتنملا
را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘˘نا˘˘˘ف ةر˘˘˘غ˘˘˘صصم˘˘˘لا
ة˘مو˘كح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا

ريزولا حرتقي ،اهل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘بو
ة˘صسا˘ي˘صسلا ر˘صصا˘ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
تاصسصسؤوملا لاجم يف ةينطولا
ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسي ا˘م˘ك ،ةر˘غ˘˘صصم˘˘لا
ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ا˘˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
.اهب لومعملا تاميظنتلاو

ىلع هتاطاصشن جئاتن ضضرعيو
تاعامتجا لÓخو لوألا ريزولا
،ءارزو˘لا ضسل˘ج˘˘مو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

لا˘˘˘˘˘˘˘˘جآلاو لا˘˘˘˘˘˘˘˘كصشلا بصسح
.ةررقملا

ر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘ت را˘˘طإا ي˘˘فو
فلكي ،ةرغصصم˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
حارتقاو دادعإاب بدتنملا ريزولا

ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسلاو ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
اذه ريو˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘ت˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘م عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ىلا اهتعباتم نامصضو اهيذيفنتو
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘م ر˘ه˘˘صسلا بنا˘˘ج
زا˘ه˘ج˘لا ع˘صضو ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

يميظنتلاو يعيرصشتلا راطإلاو
.اهريوطتو اهتقفارمب نيقلعتملا

لوؤو˘صسم˘لا تاذ ف˘˘ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ءا˘صشنإا ع˘ي˘ج˘˘صشت˘˘ب
ةركت˘ب˘م˘لا ا˘م˘ي˘صس ل ةر˘غ˘صصم˘لا

ليهصستو اهتئيب نيصسحتو اهنم
تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ع˘م ا˘ه˘ف˘ي˘˘كت
موقي ،ددصصلا اذه يفو.ةديدجلا
ةصسايصس دادعإاب بدتنملا ريزولا
تاصسصسؤوم˘لا ي˘ف را˘كت˘بلا م˘عد
ع˘˘˘م لا˘˘˘صصتلا˘˘˘ب ةر˘˘˘غ˘˘˘صصم˘˘˘لا
ىلإا ةفاصضإا ةينعم˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ى˘لإا فد˘ه˘ي ر˘ي˘بد˘ت ل˘ك حار˘ت˘˘قا
هذ˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘صسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
ا˘ه˘يرو˘ط˘ت م˘عدو تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا

ريوطتو زيزعت اذكو اهتموميدو
رامثتصسلا  لاجم يف نواعتلا

ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسي ا˘م˘˘ك.ةكارصشلاو
تاصسصسؤوملا ليومت تايلآا عصضو
ةيئيبلا مظنلا ريوطتو ةرغصصملا
ع˘˘م روا˘˘صشت˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘لا
ام˘ي˘صس ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ل˘ي˘ه˘صستو قÓ˘ط˘˘نلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ن˘ي˘ب ن˘˘مو.اه˘ي˘لإا لو˘صصو˘لا
ريزولل ةحونمملا تا˘ي˘حÓ˘صصلا
تاصسصسؤوملاب فلكملا بدتنملا

حار˘˘˘ت˘˘˘قا ،ا˘˘˘صضيأا ةر˘˘˘غ˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
جو˘لو ل˘ه˘صست ي˘ت˘لا تاءار˘˘جإلا

تاقفصصلا ىلإا تاصسصسؤوملا هذه
ديدحت بناج ىلإا اذه.ةيمومعلا

ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ردا˘˘˘صصم ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
زا˘˘ج˘˘نل ة˘˘مزÓ˘˘لا ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا
يف ةناعإÓل ةلهؤوملا عيراصشملا
وأا ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا
تاعاطقلا عم رواصشتلاب يلودلا
ةد˘˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ط˘ب˘تر˘˘م ىر˘˘خأا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص
عيمجو نيو˘كت˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ب
ريوط˘ت˘ب ح˘م˘صست ي˘ت˘لا لا˘م˘عألا
ميظنتو لاجملا اذه يف ةكارصشلا
 .ةينقتلاو ةيملعلا تارهاظتلا

ه˘ما˘ه˘˘م ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت نا˘˘م˘˘صضلو
ريزولا حرتقي ،هفاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘تو
ح˘لا˘صصم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت بد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

تحت ةعوصضوملا تاصسصسؤوملاو
نصسح ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلاو ه˘ت˘يا˘صصو
ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘ي˘˘صس
.اهب لومعملا تاميظنتلاو

ءاصشنإا حرتقي ،راطإلا اذه يفو
قيصسنت˘لا وأا/و روا˘صشت˘ل˘ل ل˘كي˘ه
نم زاهج لكو تارازولا نيب
ماهم˘لا˘ب د˘ي˘ج˘لا ل˘ف˘كت˘لا ه˘نأا˘صش
ىلع رهصسي امك ،هيلإا ةدنصسملا

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ع˘صضو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘با˘قر˘لاو م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل˘ل
لا˘ج˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘طا˘صشن˘˘لا˘˘ب
.هصصاصصتخا

ـه.داوج

ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لاو ضسمأا مد˘˘˘قأا
˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ،نار˘˘هو
ضصاخ˘لا تا˘ف˘ير˘صشت˘لا ر˘يد˘م
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لوا˘˘ط˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ه˘˘˘ب
ط˘بار˘م ا˘يد˘ي˘صس ة˘م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
د˘ع˘ب ،بجرز ن˘ب ة˘˘صسرد˘˘م˘˘ب
حرط اهلÓخ مت يتلا ةثداحلا

هذ˘˘˘ه ضصئا˘˘˘ق˘˘˘نو ل˘˘˘كا˘˘˘˘صشم

لوخدلا ةبصسانمب ة˘صسرد˘م˘لا
 .يصسردملا

نار˘هو ي˘لاو ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صساو
ةملعملا ،يصضاملا ضسيمخلا
ةصسردملا نم طبارم ايديصس
،«بجرز ن˘˘ب» ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا

،ءاقللا لÓخ اهدعو يذلاو
تاءار˘جإلا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا˘˘ب

.لوكوتوربلا دصض ةمزÓلا
بطا˘˘˘˘˘˘˘خ ،ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ل

،نار˘˘هو ي˘˘لاو لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب
ط˘بار˘م ا˘يد˘ي˘صس ة˘م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘صسرد˘م˘˘لا˘˘ب
resiat-» ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ب ،بجرز
suov» .

م.ةزمح

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ن˘˘صشت
مويلا ،يئادتبلا ميلعتلا ةذتاصسأل
ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا تا˘˘ف˘˘قو
را˘ب˘ت˘علا در˘ل ن˘˘طو˘˘لا ضسراد˘˘م
راعصش تحت ةصسردملاو ذاتصسأÓل
.«ذاتصسلا ةناهل ل»

ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا نا˘ي˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
ةخ˘صسن ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا» تع˘ل˘طا

قاطي ل عصضولا حبصصأا هنا ،هنم
ن˘طو˘˘لا ضسراد˘˘م تصشا˘˘ع ثي˘˘ح
ل˘كب ا˘ي˘ثرا˘ك ا˘˘ي˘˘صسرد˘˘م لو˘˘خد
لوكوتوربلا نأا ثيح ،ضسيياقملا
بلغأا تناك مو˘عز˘م˘لا ي˘ح˘صصلا
م˘غر قرو ى˘ل˘ع ار˘ب˘ح ه˘تاءار˘˘جإا
فر˘ط ن˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا دو˘˘عو˘˘لا
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت لو˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
لمحتو.ةمزÓ˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
ةذتا˘صسأل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ،ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةمزألا مقافت ةيلوؤوصسم ةيصصولا
نوا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ءار˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا

اهلي˘ج˘صست م˘ت ي˘ت˘لا ةلا˘ب˘مÓ˘لاو
لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل لوألا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ا˘ع˘˘ب˘˘ط ر˘˘كن˘˘ت لو ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا

يف تايناكمإلا رفوتو يعاصسم
ناك ثيح ،نطولا ضسرادم ضضعب
دج يرادإلا مقاطلاو ذاتصسألا رود
يعاصسم˘لا هذ˘ه حا˘ج˘نإا ي˘ف زرا˘ب
لوخدلا ةيل˘م˘ع ي˘ف ةرو˘كصشم˘لا
يئادت˘بلا˘ب ضصا˘خ˘لا ي˘صسرد˘م˘لا

ة˘˘ح˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.يوبرتلا مقاطلاو نيصسردمتملا
ضسأاكلا تصضافأا يتلا ةرطقلا امأا

وه ةيق˘ي˘صسن˘ت˘لا ط˘خ˘صس ترا˘ثأاو
لوؤو˘صسمÓ˘لاو ع˘ي˘ن˘صشلا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا
نارهو ةيلو يلاو هب ماق يذلا
ءانثأا ة˘عا˘ج˘صش ةذا˘ت˘صسأل ه˘ت˘نا˘هإا˘ب
تملكت اهنأا درجمب اهماهم ةيدأات
ع˘˘قاو ن˘˘ع ة˘˘قا˘˘ب˘˘˘لو بدأا ل˘˘˘كب
ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘صسرد˘˘م˘˘لا
يتلا لكاصشملاو ةيدلبلل ةيعبتلا
ةرصسألاو ةذتاصسألا ل˘ك ا˘ه˘صشي˘ع˘ي
تف˘˘صسأا˘˘تو ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
لوؤوصسملا اذه مايق نم ةيقيصسنتلا

لكاصشم˘لا ى˘ل˘ع ة˘با˘جإلا ضضو˘ع
رود بع˘ل ل˘˘صضف ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘صصو˘˘لا
ىلعو ةينطولا حورلل هراكتحا

ةيقيصسنتلا دكؤوت قبصس ام رارغ
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘صسأل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اهديدنتو اهراكن˘ت˘صسا ي˘ئاد˘ت˘بلا
بلا˘ط˘تو ،تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م اذ˘˘كه˘˘ب
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب

عا˘جر˘ت˘صساو ذا˘˘ت˘˘صسألا فا˘˘صصنإل
ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘هو ه˘˘ت˘˘مار˘˘˘ك
هذه لثمل دح عصضوو ةيرئازجلا
ن˘م ة˘لوؤو˘صسمÓ˘لا تا˘˘فر˘˘صصت˘˘لا

م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل تلو˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م فر˘˘˘˘˘˘ط
.ةيلوؤوصسملا

م.ةزمح

ضسيئرلا ةحيرف نب لامك دكأا
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
تاجتنم˘لا ق˘يو˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
را˘˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘˘لا
تاو˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘خ لو˘˘صصو˘˘ل˘˘ل
نويلم1 ىلإا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ع˘برألا
نأا ىلإا ار˘ي˘صشم ،ا˘يو˘ن˘صس ةرا˘ي˘صس
اهليوحت مت يتلا تارايصسلا ددع
زا˘غر˘ي˘صس ةدا˘م لا˘م˘ع˘ت˘صسا ى˘لإا
تاونصس5ـلا لÓ˘˘˘خ ع˘˘˘ف˘˘˘ترا
يف ةرايصس0002 نم ةريخألا
يف ةراي˘صس0002 ى˘لإا ة˘ن˘صسلا
.رهصشلا

،ة˘ح˘ير˘ف ن˘ب لا˘م˘ك فا˘صضأاو
نأا ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صسل ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ
لوصصولا ىلع نهارت هحلاصصم
نم ةئا˘م˘لا˘ب07 ة˘˘ب˘˘صسن ى˘˘˘لإا
ةدا˘م˘ل ة˘عزو˘م˘لا تا˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
افصشاك ،5202 لÓخ زاغريصس
ليوحتل هحلاصصم ليجصست نع
ا˘˘ير˘˘ه˘˘صش ةرا˘˘ي˘˘˘صس0002

ا˘ير˘ه˘صش زا˘غر˘ي˘صس لا˘م˘ع˘ت˘صسل
لوألا لوؤوصسملا حصضوأاو.ايلاح
ه˘ح˘˘لا˘˘صصم نأا «لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن» ي˘˘ف
07 ة˘ب˘صسن ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘صست
ةنصس قافآا زاغريصس ةدامب ةئاملاب
5102 ذنم هنأا احصضوم ،5202
عفر مت ةيراجلا ةنصسلا ةياغ ىلإا

ةدامل ةعزوملا تاطحملا ددع
1 نم ةئيبلل ةقيدصصلا زاغريصس
تاطحم5 نم3 ىلإا5 نم
هذه كÓهتصسا نم عفر ام وهو
نم ةر˘ت˘ف˘لا ضسف˘ن لÓ˘خ ةدا˘م˘لا

نط نويلم1 ىلإا نط فلأا003
اذ˘ه نأا ة˘ح˘˘ير˘˘ف ن˘˘ب ف˘˘صشكو .
ن˘م ن˘˘ّكم د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا
دار˘ي˘ت˘صسلا ةرو˘˘تا˘˘ف ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
فلتخم كÓهتصسا نم ليلقتلاو
ضضرغ˘ب ىر˘خألا دو˘قو˘لا عاو˘نأا
.ريدصصتلا ةلحرم ىلإا رورملا

ح.نيدلا رمق

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا تعد
نيبتتكملا ،ةيراقع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل
نكصسلا عقاوم ىلإا نيهجوملا
ةدع ربع ي˘مو˘م˘ع˘لا يو˘قر˘ت˘لا

اهحلاصصم نم برقتلا تايلو
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

د˘صصق ع˘يرا˘صشم˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةيرادإلا تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘صسا

ميلصست ةيلمعل ابصسحت ةيلاملاو
مايألا يف متتصس يتلا حيتافملا
نايب هب دافأا ام˘ب˘صسح ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
.ةصسصسؤوملل

تاذ بصسح ،ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو
يح عقاوم نم لكب ردصصملا

ايمومع ايوقرت انكصسم1201
ثيح (ةمصصاع˘لا) ة˘ي˘نا˘م˘حر˘لا˘ب
ةينعملا تا˘ن˘كصسلا دد˘ع غ˘ل˘ب˘ي
. انكصسم494 ميلصستلاب

يح عقاومب رمألا قلعتي امك
ايمومع ايو˘قر˘ت ا˘ن˘كصسم884
غلبي ثيح ةياغرلا «ةدعروب»ـب

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘˘كصسلا دد˘˘˘ع
يحو ا˘ن˘كصسم771 ميلصست˘لا˘ب
ايمومع ايو˘قر˘ت ا˘ن˘كصسم067
ير˘ح˘ب˘لا جر˘ب «يز˘يا˘ف» ي˘ح˘˘ب

تا˘ن˘˘كصسلا دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح
.انكصسم27 ميلصستلل ةجمربملا

ط.ةراضس

بونجلا تاي’و يف نويلم001
ايلعلا باضضهلا يف نويلم07و

طورشش هذه
نم ةدافتشس’ا
ةيعامتج’ا تائزجتلا
نكشسلا تاناعإاو

تاعاطق ةثÓث تردضصأا
ةيلاملاو ةيلخادلا :ةيرازو
ربمتبضس03 خيراتب ،نكضسلاو
اكرتضشم ايرازو ارارق يضضاملا

لوح ةديدج اطورضش نمضضتي
ةيمومعلا تائزجتلا ءاضشنإا

ءانبلا تاناعإا نم ةدافتضس’او
تايفيكو طورضش ددحي يفيرلا
يف ةأازجملا يضضارأ’ا ءاضشنإا
نم ةدافتضس’او يفيرلا طضسولا
نكضسلاب ةضصاخلا ةناعإ’ا
ةيناكضسلا تاعمجتلا يف يفيرلا
اذه قبطي ثيح ،ةريغضصلا
تايدلب ىلع ايرضصح ءارجإ’ا
ةيمتنملا تايدلبلاو بونجلا
.ايلعلا باضضهلا قودنضصل
ةدافتضس’ا نأا ةميلعتلا حضضوتو
ةطورضشم ةيضضرأا ةعطق نم
ءاضشنإا نأا امك يلاولا ةقفاومب
عطقلا نع لزانتلاو تائزجتلا
نم تارارقب نوكي ةيضضرأ’ا
رطضشلا ةميلعتلا ددحتو ،يلاولا
06ـب ،ةيلاملا ةناعإ’ا نم لوأ’ا

يأا ،ةيلكلا ةناعإ’ا نم ةئملاب
ةبضسنلاب ،ميتنضس نويلم06
نويلم24و بونجلا تاي’ول
تاي’ول ةبضسنلاب ميتنضس
دعب عفدتو ،ايلعلا باضضهلا
ءانبلا ةضصخر ىلع لوضصحلا

رطضشلاو ،ةدعاقلا زاجنإاو
نم ةئملاب04ـب ردقملاو ،يناثلا
،ميتنضس نويلم04 يأا ةناعإ’ا

82و بونجلا تاي’ول ةبضسنلاب
تاي’ول ةبضسنلاب ميتنضس نويلم
ءاهتن’ا دنع عفدتو ،باضضهلا

،يضضرأ’ا قباطلا ةدمعأا نم
رضشؤوي ةنياعم رضضاحم ءانبو

ةلهؤوملا حلاضصملا لبق نم هيلع
ىوتضسم ىلع ،نكضسلا ةيريدمل
ديفتضسيو ،ةعطاقملا وأا ةي’ولا

بجي يذلا لخدلا باحضصأا اهنم
رجأ’ا تارم6 زواجتي ’ نأا
امك ،نومضضملا ىندأ’ا ينطولا

ةعطق نم نيديفتضسملل نكمي
راطإا يف ءانبلل ةحلاضص ةيضضرأا

ةدافتضس’ا ،ةميلعتلا هذه
،ءانبلل ةناعإا نم كلذك
وأا لقي مهرجأا نوكي نأا ةطيرضش
ينطولا رجأ’ا تارم6 يواضسي
.نومضضملا ىندأ’ا

ر.نوراه



يف ةديقفلا ةلئاع ليحرت مت
اهتدلاو بلق˘لا ي˘مد˘ي د˘ه˘صشم
ضصاصصقلا˘ب بلا˘ط˘تو خر˘صصت
،ا˘هد˘ب˘ك ةذ˘ل˘ف ل˘تا˘ق ق˘ح ي˘˘ف
عراصشلا اهتصصق تزه يتلاو
ا˘ه˘ل˘ت˘ق م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ليحرت لبقو .ةعصشب ةقيرطب
ةياغرلاب نطق˘ت ي˘ت˘ل ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
ةد˘لاو تراز ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘˘ف
يتلا ا˘ه˘ت˘ن˘با ر˘ب˘ق ،ةرود˘غ˘م˘لا

،روهزلا رمع يف يهو تلحر
اهقرحو اهباصصت˘غا م˘ت ا˘مد˘ع˘ب
يف ،ةروجهم دو˘قو ة˘ط˘ح˘م˘ب
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ث˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ل˘˘خد˘˘م
.ضسادرموب

ةلئاع ليحرت مت ،ةراصشإÓل
يحب قئل لزنم ىلإا ،ءاميصش

يف يرحبلا جربب انكصسم04
لتقم ثدحأاو اذه ،ةمصصاعلا
لبق ،اعيبر91ـلا تاذ ءاميصش
ةجصض ،نآلا نم رهصش يلاوح

يرئازجلا عراصشلا يف ةريبك
ة˘ع˘صشب˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا بب˘˘صسب
م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ا˘ه˘ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘˘ج˘˘ل
.اهقرح مث اهنعطو اهباصصتغا

watan@essalamonline.com
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ةمسصاعلا ‘ يرحبلا جÈب قئ’ نكسسم ¤إا اهليحرت ءانثأا

اهدبك ةذلف لتاق قح ‘ ضصاشصقلاب ادد‹ بلاطت «ءاميشش» ةرودغŸا ةدلاو

ط.ةراسس

اهملتسسا ءانثأا صصاسصقلاب اهيف ةبلاطم ةيروهمجلا صسيئر ىلإا ةلاسسر ،«ءاميسش» ةرودغملا ةاتفلا ةدلاو تهجو
.«يتنب قح يلوبيج» ةلئاق ،ديدجلا اهتيب حيتافم

ة˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا
نمأل ةعباتلا يلع ليغإا ةرئاد
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو
ةلوا˘ح˘م ي˘ف طرو˘ت ضصخ˘صش
ضضيبأا حÓصس لامعتصساب لتق
.«نيكصس» روظحم

تءاج ة˘ي˘صضق˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت
ة˘ح˘˘ل˘˘صصم لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ب
ةدايعب ةيبطلا تلاجعتصسلا

ة˘ن˘يد˘م˘ب تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
نم ةمدقتم ةعاصس يف ليغإا
ءادتعا ةيحصض ضصخصشل ليللا
ثيح ،نيكصس ضضيبأا حÓصسب
ىلع ةغي˘ل˘ب حور˘ج˘ل ضضر˘ع˘ت
ةروط˘خ˘لو ،ق˘ن˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم
ى˘لإا ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ة˘˘با˘˘صصإلا

ةيلمع ءارجإل وبقأا ىفصشتصسم
هئاقبإاو ةل˘ج˘ع˘ت˘صسم ة˘ي˘حار˘ج
روف ،ةزكرملا ةياعرلا تحت
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم تر˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘ب كلذ
اقيقح˘ت ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا

ن˘يأا ة˘ي˘صضق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م

تا˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تر˘˘˘ف˘˘˘صسأا
ةيوه ديدحت ىلع ثاحبألاو
ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،ل˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ع ف /و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
رطصضإا هيلع قانخلا قييصضت
ىد˘˘ل ه˘˘صسف˘˘ن م˘˘ي˘˘ل˘˘˘صست ى˘˘˘لإا

لÓخو ،ةرئادلا نمأا حلاصصم
لزنمب روث˘ع˘لا م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ن˘˘ي˘˘كصسلا ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘لا
دقو ،ءادتعإلا يف لمعتصسملا
ءا˘ن˘ثأا ه˘˘نأا ي˘˘نا˘˘ج˘˘لا فر˘˘ت˘˘عأا
،ركصس ةلاح يف ناك ءادتعإلا

40 ةيحصضلا نعطب ماق دقو
قنعلا ىوتصسم ىلع تانعط
دقو ،ام˘ه˘ن˘ي˘ب فÓ˘خ ة˘ج˘ي˘ت˘ن
د˘˘صض ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م ز˘˘˘ج˘˘˘نأا
ةي˘صضق ل˘جأل ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

لا˘م˘ع˘ت˘صسإا˘ب ل˘ت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م
ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ،ضضي˘بأا حÓ˘صس
ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
هقح يف ردصص نيأا ةصصتخملا
.عاديإا رمأا

Ëرك.ت

يف ةطرصشلا حلاصصم تماق
82 ن˘ي˘˘ب ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ربوتكأا81 ى˘لا ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس
،ةيلمع363ـب ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

316.923.3 زجح نم تنكم
تا˘˘ع˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو
فل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لألاو
ا˘صضيأا تح˘˘م˘˘صسو ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘كصشأا
امك ،ا˘صصخ˘صش322 فيقو˘ت˘ب
يف ةطرصشلا حلاصصم تكراصش
ىلإا ةكرتصشم ىرخأا ةيلمع58
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ءا˘˘كر˘˘صشلا بنا˘˘ج
.نيرخآلا

ةماعلا ةيريدملل نايب دافأاو
ةر˘ي˘خألا نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘˘ل
لافت˘حلا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب تر˘ط˘صس
ف˘ير˘صشلا يو˘ب˘ن˘لا د˘˘لو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ضسي˘م˘خ˘˘لا مو˘˘ي˘˘ل فدا˘˘صصم˘˘لا

ءاوجأا نيمأاتل ا˘ي˘ن˘مأا ا˘ط˘ط˘خ˘م
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
.ةينيدلا

نأا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل نا˘˘ي˘˘ب ر˘˘كذو
ى˘لإا فد˘ه˘ي يذ˘لا ط˘ط˘خ˘م˘˘لا

ضصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا ن˘˘˘مأا نا˘˘˘م˘˘˘˘صض
ىلع ظافحلاو ،تاكلتمملاو
ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو ما˘ع˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

نمصضت˘ي ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘كصسلاو
ىلع ينمألا ليكصشتلا ميعدت
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا ىو˘˘ت˘˘صسم
قاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألاو عراو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلاو
يئاوصشعلا راج˘تلا ة˘برا˘ح˘مو
.ةيرانلا باعلألاو تاعقرفملل

تعد ،قا˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘فو
ن˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
،ةبصسانملاب ءا˘ي˘لوألا ي˘ن˘طو˘لا
ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا
لامعتصسا بنجت ىلإا لافطألا
ةيرانلا باعلألاو تاعقرفملا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل ا˘˘م˘˘˘ل

ضساصسم نم هريثت امو مهتحصص
يف ةصصاخ ةماعلا ة˘ن˘ي˘كصسلا˘ب
مازتللا عم ،ةيلي˘ل˘لا تار˘ت˘ف˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا˘ب م˘ئاد˘˘لا
فر˘˘ظ˘˘لا ا˘˘ه˘˘صضر˘˘˘ف˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا

.انوروك ةحئاجل يحصصلا
ةحلسسأا40 طبسض

97و عنسصلا ةيديلقت
61 رايع نم ةسشوطرخ

ةليسسملاب ملم
تاد˘˘˘˘حو ،تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

كردلل ةيميلقإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ر˘˘ثإا ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ترفصسأا نيتي˘عو˘ن ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع
ضصاخصشأا ةصسمخ فيقوت نع
ةيديلقت ةحلصسأا ةعبرأا زجحو
زجح ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ع˘ن˘صصلا

61 راي˘ع ن˘م ة˘صشو˘طر˘خ97
ن˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نلا رو˘˘˘ف ،م˘˘˘ل˘˘˘م
م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

.ةليصسملاب ةرقم
ثحبلا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت ا˘م˘ك

،ترايت ةيلو نمأاب لخدتلاو
نم ةربت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م
لخاد ةيلوحكلا تا˘بور˘صشم˘لا

ين˘كصس عور˘صشم ءا˘ن˘ب ة˘صشرو
.ترايتب

ح˘لا˘صصم˘لا تاذ ن˘م م˘˘ل˘˘عو
ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘ع
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا
تمت ةدحو0024ـب ةردقملا
ى˘˘لا تدرو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ثإا

لخدتلاو ثحبلا ةقرف رصصانع
ءان˘ب ة˘صشرو ضسرا˘ح ما˘ي˘ق ن˘ع
.ينكصس عورصشم

رثع ناكملا ةمهادم دعبو
ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو0024 ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا

˘ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
ريغ ةقيرطب عيبلل ةأايهم تناك
مهتملا فيقو˘ت م˘تو .ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ليكو مامأا هميدقت راظتنا يف
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
.مهتيصضق يف رظنلل ترايت

ع .ميهاربإا

ةيطرسش ةيلمع363 يف

نم ةدحو نييÓم3 نم ديزأا زجح
اشصخشش322 فيقوتو تاعقرفملا

روظحم صضيبأا حلسس لامعتسساب

لتقلا ةلواحم ةميرج بكترم فيقوت
ةياجبب يلع ليغإاب يدمعلا

تاردخملا نم امارغوليك54 زجحو رارف ةلاح يف3 ادرف41 فيقوت

قارغإ’ «يديازلا»و «اجنينلا» تاططخم نمأ’ا ضضهجأا اذكه
ةيبرغملا «ةلطزلا»ـب ةمشصاعلا

دوعسسم يسساح نم برقلاب رورم ثداح يف ىلتق4

ىلفدلا نيعب ةقشش قيرح دامخإا لÓخ قورحب ةيندم ةيامح نوع ةباشصإا

ءاود نم طاسشمأا ىلع روثعلا
ىلإا ةفاسضإا نانيكرابو نيلاباغيرب
ةيديلقت فويسس

ءاشضيب ةحلشسأا زجح
بابب ةيلقع تارثؤومو
 ةنيطنشسقب ةرطنقلا
ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت
نمأاب رسشع ثلاثلا يرسضحلا نمألل
فيقوت نم ،ةنيطنسسق ةي’و
،ةنسس72 رمعلا نم غلبي صصخسش
ةزايح ةيسضق يف طروت
صضرغل ةيلقعلا تارثؤوملا
ءاسضيب ةحلسسأا ةزايحو جيورتلا

مئارجل دادعإ’ا صضرغل ةروظحم
. تاكلتمملاو صصاخسشأ’ا دسض
ىلإا ةيسضقلا تايثيح دوعت
اهدافم ةحلسصملل تدرو تامولعم
تارثؤوملا جيورتب صصخسش مايق
باب يح ىوتسسم ىلع ةيلقعلا
ثاحبأ’ا فيثكت متو ،ةرطنقلا

تللك يتلاو ةيناديملا تايرحتلاو
دجاوت ناكمو ةيوه ديدحتب
ةازاوملاب .هفيقوتو هيف هبتسشملا

نكسسملا صشيتفت مت ،كلذ عم
ةطلسسلا نم نذإاب ينعملل يلئاعلا
30 ىلع روثعلا مت نيأا ،ةسصتخملا
003 نيلاباغيرب ءاود نم طاسشمأا

20 نانيكراب ءاود نم طسشمو ،غلم
فويسس30 ىلإا ةفاسضإا ،غلم
ةروراق اذكو ،نينيكسسو ةيديلقت

ليوحت متيل ،عومدلل ليسسم زاغ
ىلإا تاطوبسضملا ةقفر ينعملا

ذاخت’ يرسضحلا نمأ’ا رقم
ءاهتن’ا دعب .ةمزللا تاءارجإ’ا

ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا نم
مامأا هميدقت مت ينعملا قح يف
 .ةيلحملا ةباينلا

ةزمح
فلسشلا ةي’ول ةيندملا ةيامحلا

انايب ردسصت

يف ضصاخششأا9 ةافو
قيرطلاب رورم ثداح
«ةعاششإا» رايشسلا
ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تدنف

ربخ ،دحأ’ا مويلا ،فلسشلا ةي’ول
.رورم ثداح يف صصاخسشأا9 ةافو
ملع ىلإا ةيريدملا تهنأاو
ربع هلوادت مت ام نأا نينطاوملا

’ كوبسسيافلا تاحفسص صضعب
نإا تلاقو .ةحسصلا نم هل صساسسأا

ريداقوبب صصاخسشأا90 كله ربخ
ةروسصلاو ةحسصلا نم هل صساسسأا ’

رورملا ثداحل ةلوادتملا
عقاوم داور لوادت دقو.ةميدق
،صسمأا حابسص يعامتج’ا لسصاوتلا

،تيمم رورم ثداح رهظت ،اروسص
.فلسشلا ةي’و يف

ط.ةراسس

ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا تن˘كم˘ت
يقاربب ةيرادإلا ةعطاقملا نمأاب
كيكفت نم ،ةمصصاعلا رئازجلاب
طصشنت ةمظنم ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش
نم ،تاردخملا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا ي˘ف
غلك54 زجحو ،«ةلطزلا» عون
ل اميف ادرف41 فيقوتو ،اهنم
،رارف ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ير˘خآا3 لاز˘ي

«ديلو .ب» مهتملا مهصسأار ىلع
.«اجنين» وعدملا

بقع ،ة˘ي˘صضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
حلاصصملا تاذل تامولعم دورو
9102 ضسرام2 خيراتب ةينمألا

«ديزي .ب» وعدملا مايق اهدافم
نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك ن˘يز˘خ˘ت ن˘م
يحب هانكصس ر˘ق˘م˘ب تارد˘خ˘م˘لا
بصصن مت هيلعو ،يقاربب ةجرملا
،ناكملا دصصر˘ت˘ل ة˘ب˘قار˘م طا˘ق˘ن
ةمهادم ضسرا˘م3 خيراتب م˘ت˘ي˘ل
فيقوت مت نيأا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا لز˘ن˘م˘لا
عم «ديزي .ب» يصسيئرلا مهتملا
امهد˘حأا ن˘ي˘صسي˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا

موتخم ةريبك مزر9 هب حوتفم
ةمÓع راعصشب

« RAHGAJ» لكب دجوو
يوتحت ةر˘ي˘غ˘صص مزر5 ة˘مزر

روثعلا مت اميف ،حئافصص5 ىلع
01 ىلع يناثلا قودنصصلا يف
ـب لامجإا ةيمكلا تردق ذإا ،مزر
تايرحتلل ةلصصاو˘مو.غلك84
ي˘صسي˘ئر˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
هنأا هتاحيرصصت بصسح ،فوقوملا
ةزوجحملا ةيمكلا نيزختب ماق
ى˘ن˘كم˘لا «د˘ي˘لو ،ب» و˘عد˘م˘ل˘˘ل
وعدملا »ر .نيم˘ل»و «ا˘ج˘ن˘ي˘ن˘لا»
ةلاح يف نيدجاوتملا ،«يديازلا»
تافارت˘عا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘ناو.رارف
م˘ت «د˘يز˘ي» فو˘قو˘م˘لا م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘كب˘صشلا دار˘فأا ي˘˘قا˘˘ب ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
يحلا ضسفنب نونطقي مهمظعم
را˘طإا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ي˘˘قار˘˘ب˘˘ب
ل˘ح˘م ة˘ي˘م˘كلا نأا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نينورابلا اهبلج˘ب مو˘ق˘ي ز˘ج˘ح˘لا
ةلود ن˘م «يد˘ياز˘لا»و «ا˘ج˘ن˘ي˘ن»
ة˘ير˘ب˘لا دود˘ح˘لا ر˘ب˘ع بر˘غ˘م˘˘لا
بارتلاب ا˘ه˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا ضضر˘غ˘ب
نع ف˘صشكلا م˘ت ا˘م˘ك ،ي˘ن˘طو˘لا

ردقي اهلاخدإا قبصس ىرخأا ةيمك
اميف امأا ،فصصنو راطنقب اهنزو
84 ةزوجحم˘لا ة˘ي˘م˘كلا ضصخ˘ب

وليك2 جيورت م˘ت ط˘ق˘ف و˘ل˘ي˘ك
لوألا ضسيكلاب تناك يتلاو اهنم

تايرح˘ت تل˘صصو˘تو ،حو˘ت˘ف˘م˘لا
تا˘فار˘ت˘عا لÓ˘خ ن˘م ة˘طر˘˘صشلا
لك نأا نيفو˘قو˘م˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

يف يصسيئر رود هل ناك مهتم
رود بعل نم مهنمف ،ةيصضقلا
حلاصصم ةكرح دصصرت˘ل ر˘ب˘خ˘م˘لا
ن˘يرا˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘نورا˘˘ب˘˘لاو ن˘˘مألا
حاجنإل «يد˘ياز˘لا»و «ا˘ج˘ن˘ي˘ن˘لا»
.عيبلاو نيزختلا ةيلمع

حتف˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه
ةيئاد˘ت˘بلا تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م
ةيصضق˘لا ف˘ل˘م ءا˘صضي˘ب˘لا راد˘لا˘ب

،ةلبقملا ةيئا˘ن˘ج˘لا ةرود˘لا لÓ˘خ
م˘ه˘ت ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ل تب˘˘صسن ن˘˘يأا
ضضرغ˘ب رار˘صشأا ة˘عا˘م˘ج ن˘يو˘كت
،ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج با˘˘˘˘كترل داد˘˘˘˘عإلا

ةيان˘ج م˘ه˘ت ا˘صضيأا م˘ه˘ل ته˘جوو
ةعورصشم ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ما˘ي˘ق˘لا
وأا ع˘˘ي˘˘ب وأا ضضر˘˘˘ع وأا جا˘˘˘ت˘˘˘نإا˘˘˘ب
جارختصسل نيزختلا وأا لوصصحلا
،ةفصص يأاب ميلصست وأا ريصضحت وأا
قيرط نع نحصش وأا ،ةرصسمصسلا
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن ،رو˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا

راطإا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
.ةمظنم ةيمارجإا ةعامج

م.ةزمح

ةيندملا ةيامحلا ةدحو تلخدت
،ىلفدلا نيع يف ،ةنايلم ضسيمخل
ي˘ف ة˘ق˘˘صش ق˘˘ير˘˘ح دا˘˘م˘˘خإل ضسمأا
.ةينكصس ةرامعل ضسماخلا قباطلا

نأا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘صصم تدا˘˘˘فأا
ةمعدم تلخدت ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةدحوو ةيصسيئرلا ةدحولا نم لكب

ن˘ي˘ع مد˘ق˘ت˘م˘لا ز˘كر˘م˘لاو لد˘ن˘˘ج
ةعاصسلا ىلع قيرحلا عقو .ىلفدلا
ي˘ح ي˘˘ف د04و احابصص ة˘ع˘بار˘لا

ةيدلب ،ناحيرلا داو نكصسم004
3 ةباصصإا افلخ˘م ،ة˘نا˘ي˘ل˘م ضسي˘م˘خ
نهرامعأا حوار˘ت˘ت ،ة˘مد˘صصب ءا˘صسن
ضضرعت امك ،ةنصس93و41 نيب

نم قورح˘ل ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع
ه˘˘˘جو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا

تمدقو ،ضسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘صصو

،نيباصصم˘ل˘ل ة˘ي˘لوألا تا˘فا˘ع˘صسإلا
ىفصشتصسم ىلإا مهليوحت مت امك
ةيامحلا تلجصسو .ةنايلم ضسيمخ
ة˘ق˘صشل˘ل ا˘ي˘ل˘ك ا˘قار˘ت˘حإا ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
بابصسأا ركذت مل اميف ،اهتايوتحمب
ي˘ق˘ل ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو.قيرحلا
ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘ف˘ت˘ح ضصا˘خ˘˘صشأا ة˘˘ع˘˘برأا
ثدا˘ح ي˘ف ن˘ير˘خآا ة˘ع˘برأا بي˘صصأا

ةنيدم نم برقلاب ضسمأا عقو رورم
،ة˘ل˘قرو ة˘يلو˘ب دو˘ع˘صسم ي˘صسا˘˘ح
ةيامحلا ةيريدم تدافأا ام بصسح
تقو يف ثداحلا عقوو.ةيندملا

دعب ىلع ضسمأا حابصص نم ركبم
يصساح ةنيدم نم ملك02 وحن
ةراي˘صس تفر˘ح˘نا ا˘مد˘ن˘ع دو˘ع˘صسم
ىلإا ىدأا امم اهراصسم نع ةيعفن
روفلا  ىلع ضصاخصشأا ةعبرأا لتقم

،حور˘ج˘ب ن˘ير˘خآا ة˘ع˘برأا ة˘با˘˘صصإاو
تلخدتو.رد˘˘صصم˘˘لا تاذ ق˘˘˘فو
ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ةد˘حو ح˘لا˘صصم
ى˘لإا ا˘يا˘ح˘صضلا ثث˘ج تل˘ق˘ن ي˘ت˘لا

ةصسصسؤوملاب ثثجلا ظفح ةحلصصم
دهاجملا ةيئافصشتصسلا ةي˘مو˘م˘ع˘لا

يصساح ةنيدمل دمحأا تيآا نيصسح
،ىحرجلا اهيلإا يلجأا يتلا ،دوعصسم
تح˘ت˘فو .رد˘صصم˘لا فا˘صضأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
تاصسبÓم نع فصشكل˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةيام˘ح˘لا تل˘خد˘ت ا˘م˘ك.ثداحلا
ة˘يلو˘ب لوز˘غو˘ب ي˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
عقو رورم ثداح لجأا نم ،ةيدملا

ينطولا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
.1مقر

ط.ةراسس
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ها˘ج˘ت ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ما˘ه˘˘م لوأا
ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف نا˘ط˘ي˘ت˘˘صسلا م˘˘ئار˘˘ج
ضسلجمو ةدحتملا مملا نم بلطتي
ةيلمع تارارق ذاختا يلودلا نملا
ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا مايق ناصشب
تاءار˘˘˘جإلا˘˘˘ب عار˘˘˘صسإلاو ا˘˘˘˘هرود˘˘˘˘ب
ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ج ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ل ة˘مزÓ˘لا

ي˘ف ةر˘م˘ت˘صسم˘لا نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا م˘ئار˘˘ج
امب ،ةلتحملا نيطصسلف ةلود يصضارأا
مو˘ق˘ت ثي˘ح ة˘ي˘قر˘صشلا ضسد˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘ف
يصضارلا ةقرصسب لÓتحلا تاطلصس
قو˘ق˘ح˘لا ةردا˘صصمو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘عر˘صشلا ه˘˘تر˘˘قا ا˘˘مو ة˘˘عور˘˘صشم˘˘لا
ن˘˘م ح˘˘صضاو يد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا
ةدارلا ير˘كصسع˘لا م˘كح˘لا تا˘ط˘ل˘صس
مكحلا رارمتصسا . ةيلودلا ةيعرصشلاو
ةمئاقلا ةوقلا يليئارصسلا يركصسعلا
ا˘ه˘تا˘طا˘صشن ة˘ل˘صصاو˘˘م˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘حلا˘˘ب
ي˘ف ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صسلا ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا
ىلع ةقدا˘صصم˘لا ا˘هر˘خآاو ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
ةديدج ةيناطيتصسا ةدحو0005 ءانب
يخ˘يرا˘ت˘لا ع˘قاو˘لا م˘لا˘ع˘م ن˘م ر˘ي˘غ˘ي

ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ق˘˘م˘˘ع˘˘لا ردا˘˘˘صصيو
لكصشي ثيح ةينيطصسلفلا قوقحلاو
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘خرا˘صص ا˘كا˘ه˘ت˘˘نا

ىقريو ،ةيلود˘لا ة˘ي˘عر˘صشلا تارار˘قو
ةدا˘بإلاو بر˘ح˘لا م˘ئار˘˘ج ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘ل
˘ما˘ي˘ق بجو˘ت˘صست ا˘˘م˘˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
هتايلوؤوصسم لمحتب يلودلا عمتجملا
ي˘˘صضارلا ي˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘م ها˘˘˘ج˘˘˘ت
ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

لÓ˘ت˘حلا تا˘صسرا˘م˘م˘˘ل يد˘˘صصت˘˘لاو
. ينيطصسلفلا بعصشلا قحب هناودعو
ةمكحملا نم دب ل كلذ لظ يفو
اهل˘م˘ع ةر˘صشا˘ب˘م ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا

رظنلاب ة˘ع˘ير˘صسلا تاءار˘جلا ذا˘خ˘تاو
برح مئارجك نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا ة˘م˘ير˘ج˘ب
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل ح˘صضا˘ف كا˘ه˘˘ت˘˘ناو
يدحتتو لÓتحلا ةموكح هصسرامت
نا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا
يصضارا يه ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارلا

مكحلا تاط˘ل˘صسل ق˘ح˘ي لو ،ة˘ل˘ت˘ح˘م
يف فرصصتلا يليئارصسلا يركصسعلا

لخدت ناصش نم ناو ،يصضارلا هذه

ذاختاو ةيلودلا ةي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
لÓتحلا تا˘ط˘ل˘صسل ة˘مز˘ل˘م تارار˘ق
لظ يف ةصصاخو مئارجلا هذه فقوب

ةيمصسر ةلءاصسم وا لخدت يا بايغ
كاهتناو ،يلودلا نمألا ضسلجم نم
اهر˘خآاو ،نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا نأا˘صشب ه˘تارار˘ق
ف˘قو˘ب بلا˘ط يذ˘˘لا4332 رار˘ق˘لا
ةطصشنألا ةفاك رابتعاو ،ناطيتصسلا
.ةلطاب ةيناطيتصسلا

ةصصاخو مهم يلودلا كرحتلا لعلو
بجيو يلودلا نمألا ضسلجم لبق نم
لم˘ع˘ي ناو ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت˘ي نا

،اهنع عافدلاو هتارارق قيبطت ىلع
ىل˘ع لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح ة˘ب˘صسا˘ح˘مو
،ناطيتصسلا ةميرج ةصصاخو اهمئارج
ةيلودلا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ي˘ع˘صسلاو
ن˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘صشل˘˘˘˘ل
دونج نم نييمح˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا
تا˘˘˘كا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نلا ف˘˘˘قوو لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا

هب نوموقي يذلا مظنملا ناودعلاو
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘˘صشلا ءا˘˘ن˘˘با ق˘˘ح˘˘ب
م˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘˘هرإا نود˘˘˘˘ع˘˘˘˘صصي ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لاو

فاطق مصسوم يف ةصصاخ مهتاءادتعاو
ن˘م تار˘صشع˘لا ضضر˘˘ع˘˘تو نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا
عÓتقلاو قرحلا ىلا نوتيزلا راجصشا

ءادتعلا ىلإا نيعرازملا ضضرعتي امك
،مهعرازم ىلإا لوصصولا نم عنملاو
ةدد˘˘ه˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘صضارا نو˘˘كت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ح˘˘لا˘˘صصل ا˘˘ه˘˘ت˘˘قر˘˘صسو ةردا˘˘صصم˘˘لا˘˘ب

. ةيليئارصسلا ناطيتصسلا تايلمع
ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ر˘خا د˘ح˘ت ي˘فو
يركصسعلا لÓتحلا ةموكح تمدقا
عنمب رارق ذا˘خ˘تا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خد
ناصسنلا قوقحل ةيماصسلا ةيصضوفملل
˘مد˘عو ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ثيح مهلمع يف مايقلاب مهل حامصسلا
اخراصص اكاهتنا ءارجلا اذه لكصشي
يلودلا عمتجمللو ناصسنلا قوقحل
تاطلصس تناكو عمجا ملاعلا لودو
نم نيفظوملا ءلؤوه تعنم لÓتحلا
ةينيط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارألا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا
دصصرب مه˘ما˘ه˘م˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا

يتلا مئارجلاو تاكاهتنلا ةعباتمو

قحب لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘صس ا˘ه˘صسرا˘م˘ت
لظ يفو . ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبأا
نم دب ل لÓتحلا ةصسايصس رارمتصسا
ي˘صسا˘ي˘صسلا ل˘م˘ع˘لا قا˘ط˘ن ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت
لÓ˘˘ت˘˘حلا م˘˘ئار˘˘ج ر˘˘صشنو ي˘˘˘لود˘˘˘لا
تايوتصسم ىل˘عا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا
ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا تادا˘ح˘تلا ا˘ه˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
اهفقاوم نÓعإل ملا˘ع˘لا تا˘نا˘م˘لر˘بو
م˘˘˘عاد ي˘˘˘لود ما˘˘˘ع يأار ل˘˘˘ي˘˘˘كصشتو
يبرعلا بعصشلل ةيخيراتلا قوقحلل
دح عصضو ىلع لمعلاو ،ينيطصسلفلا
ير˘كصسع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صسل
تاءار˘˘˘جلا كل˘˘˘تو ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘˘صسلا
ايلمع ضسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا

،ق˘ح ه˘جو نود ع˘قاو˘˘لا ضضرا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘عدار˘لا تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ةرور˘صضو
م˘لا˘ع˘لا تا˘مو˘كح ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ق˘ح˘ب
ةعطاقمل ةيلودلا ةدعا˘ق˘لا ع˘ي˘صسو˘تو
ا˘م ذا˘خ˘تاو ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘˘كلا تاءار˘˘˘جإلا ن˘˘˘م مز˘˘˘ل˘˘˘ي
قيثاومل˘ل لÓ˘ت˘حلا ة˘لود عا˘ي˘صصنا˘ب
.ةيلودلا تارارقلاو

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا مÓعلا ريفسس / ةودقلا يرسس  : ملقب

يلودلا عمتجملا عادخو يليئارشسإ’ا لÓتح’ا ةموكح

ة˘ق˘ف˘صص تا˘ي˘قا˘ف˘تا نا ا˘ح˘صضاو ود˘ب˘˘ي
مصضلا تاططخمو ة˘ي˘كير˘ملا نر˘ق˘لا
دو˘˘عو˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘ت
˘مÓ˘علا ل˘ئا˘صسو ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صسلا
اذ˘ه نا لإا م˘صضلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ب
تا˘با˘خ˘ت˘نلا ر˘ير˘م˘ت˘ل ط˘ق˘ف ثيد˘ح˘لا
اصضيأاو ،ءود˘ه˘لا ن˘م و˘ج˘ب ة˘ي˘كير˘ملا

ة˘مو˘كح˘ل ي˘ب˘صسن˘لا ءود˘ه˘˘لا نا˘˘م˘˘صض
ف˘قو˘ت ن˘ع ثيد˘ح˘لا نا˘ف ،لÓ˘˘ت˘˘حلا

اكÓهتصسا ىدعتي ل مصضلا تاططخم
ةرادلا  ة˘˘˘يا˘˘˘عر تح˘˘˘ت  ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عا
نم يفكي ا˘م مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ي˘ملا
لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح نأا˘ب تا˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ط˘˘ت
فرظلا يف ةينعم دعت مل يليئارصسلا
ةدا˘ي˘صسلا ه˘ي˘م˘صست ا˘م ضضر˘ف˘ب ن˘˘هار˘˘لا
نم ةعصساو تاحاصسم ىلع ةيليئارصسلا
تانامصض نع كيهان ،ةيبرغلا ةفصضلا
يف فحازلا ناطيتصسلا ةلجع فقوب
فقي يذلا ملاعلا عادخل مهنم ةلواحم
ةيصضقلل ة˘ي˘ف˘صصت˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م د˘صض
تلواحمل ىدصصت˘يو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ي˘˘صضارلا ة˘˘قر˘˘˘صسو نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسلا
.ةينيطصسلفلا
ايلعف يليئارصسلا لÓتحلا تاطلصس
ضضارأل مصضلا ةطخ نع ىلختت مل
متتصسو اه˘تأا˘جرأا ا˘م˘نإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
ةصسائرلا تاباختنا دعب رمألا ةصشقانم
ىر˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘كي˘صشو˘لا ة˘ي˘˘كير˘˘مألا
ل مهنإا  نيفرطتملا ءارزولا ضضعب
ة˘˘لود ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا يأا نور˘˘˘ي
ة˘ه˘جو ن˘م ل˘ح˘لا نإاو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
يف يليئارصسإا ناطيتصسا وه مهرظن

دح ىلع «ليئارصسإا ضضرأا» ءاحنأا لك
نوينيطصسلفلا ىظحي امنيب مهمعز
امأا ،تايحÓصصلا عصساو يتاذ مكحـب
دكأاف ،نيفل فيري تصسينكلا ضسيئر
ليئارصسإا مصض عورصشم نأا رخآلا وه
مت لب ،هؤواغلإا متي مل ةفصضلاب ضضارأل
بل˘ط˘ل ة˘با˘ج˘ت˘˘صسا كلذو ه˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،بمارت دلا˘نود ،ي˘كر˘ي˘مألا ضسي˘ئر˘لا

ةقفاو˘م˘ب نو˘كي˘صس م˘صضلا نإا ًاد˘كؤو˘م
تاو˘ق ل˘˘صصاو˘˘ت كلذ˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأا

نينطوتصسملاو يليئارصسإلا لÓتحلا
م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا با˘˘كترا ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘صض ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تاكلتمملا ريمدتو ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

بنا˘˘ج ى˘˘لا ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘صسلاو
يرصسقلا ديرصشتلاو ءÓخإلا تايلمع
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘صسو˘˘تو
لا˘ق˘ت˘˘علا تÓ˘˘م˘˘حو ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ضضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘عأاو ،ة˘˘˘ع˘˘˘صساو˘˘˘لا

ي˘˘ف كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ب ،زاز˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسلاو
ضسد˘ق˘لا ي˘˘ف ة˘˘صسد˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا
.يموي لكصشبو ةل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘قر˘صشلا
ريفصسلا نا˘مد˘ير˘ف د˘ي˘ف˘يد ر˘كذ ا˘م˘ي˘ف
نأاب عيمجلا لÓتحلا ىدل يكيرملا

ي˘ت˘لا ى˘لوألا تنا˘ك هدÓ˘ب ة˘˘مو˘˘كح
كهت˘ن˘ي ل نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا نأا تر˘ب˘ت˘عا
ةديحولا ةموكحلاو ،يلودلا نوناقلا
ضضفر˘ت مÓ˘صس ة˘ط˘˘خ تر˘˘صشن ي˘˘ت˘˘لا
ةفصضلا يف مهلزانم نم دوهيلا ءÓخإا
م˘˘صضلا ف˘˘ل˘˘˘م نأا˘˘˘صشبو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا

تناك هنإا ، نامديرف لاق ،ةدايصسلاو

ا˘نورو˘كلا بب˘صسب تا˘بو˘ع˘صص كا˘ن˘˘ه
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد تا˘بو˘ع˘˘صصو
جاتنتصسلا ناكو ،ةطخلا هذه ريرمت
نأاو ًةصصاخ اهليجأات نكمي ةدايصسلا نأا
يف اًيلاح فرفرت ةيليئارصسإلا مÓعألا

هيلاعمو ليإا تيبو نويصصتع ضشوغ
اذ˘هو ة˘ل˘ي˘ق˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ع˘لو ،م˘ي˘مودأا
نا ن˘كم˘ي ل ير˘صصن˘ع˘لا ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا
ةقرصسل دهميصسو فرطتلا لا عنصصي
ةينيطصسلفلا يصضارلا نم يقبت ام
.8491 ماع ةبكنلا ذنم ةبصصتغملا

ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صسلا نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا ى˘˘م˘˘ح
ة˘˘ف˘˘صضلا ند˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت
ديوهتو ةقر˘صسو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘لا
تح˘ت ر˘م˘ت˘صسي ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘مو ضسد˘˘ق˘˘لا

فارصشإابو تارباخم˘لا ةز˘ه˘جا ة˘يا˘عر
فلآا ةماقا لجا نم لÓتحلا ضشيج
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا تاد˘˘حو˘˘لا

ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارلا ةردا˘صصمو
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘˘ف˘˘صضلا ي˘˘ف ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘تو
بهن لامعأا ضسدقلا اهيف امب ةلتحملا

تاوق ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ة˘ل˘ما˘صش ة˘ن˘صصر˘قو
ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا نا˘ع˘ط˘قو لÓ˘ت˘حلا
لوصصولا نم نينطاوملا عنم فدهب
ةر˘ط˘ي˘صسل˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت م˘ه˘ي˘صضارا ى˘˘لا

تا˘طا˘صشن˘ل˘ل ا˘ه˘صصي˘صصخ˘تو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
هذ˘˘ه ح˘˘لا˘˘صصلو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسلا
عورصشمو ةيم˘ن˘ه˘ج˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا
ركنت˘ي يذ˘لاو ي˘ع˘صسو˘ت˘لا لÓ˘ت˘حلا
لو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا قو˘ق˘ح˘ل
هرابجإل تايلمع ضسراميو هب فرتعي

،هصضرا نع يجيردتلا ليحرلا ىلع
،بع˘˘صش Ó˘˘ب ضضرا نود˘˘˘ير˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘ف
ام ريجهت ططخم ذيفنتل نوعصسيو
ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا نم ىقبت
ه˘م˘ئار˘جو لÓ˘ت˘حلا ط˘˘غ˘˘صض تح˘˘ت
ىطاعتلا نوصضفري كلذل ،ةمظنملا

ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا مÓ˘˘˘صسلا ضصر˘˘˘ف ع˘˘˘م
ريغ ةيلود تاردابم يأاو ةحورطملا
تءا˘ج ي˘ت˘لا ة˘ي˘كير˘˘ملا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
لÓتحلا ايجولديأاو ركفلا نع ربعتل
.يرصصنعلا اهبولصسأاو
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ةينيطشسلفلا ةلودلا مايق ةيجتارتشسإاو يليئارشسإ’ا يبرعلا عارشصلا

ير˘˘كصسع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صس
اءزج نوكت نأا نكمي ل يليئارصسلا

يبرعلا يموقلا نمألا ةموظنم نم
ىلع برعلا قوقح نع عفادت نا وا
ا˘م˘صسج ا˘ه˘نو˘ك ،ي˘لود˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

لو ايفاق˘ث ل ضسنا˘ج˘ت˘م ر˘ي˘غ ا˘ب˘ير˘غ
اذهو ،برعلا عم ايخيرات لو ايبدا
نم ةقطنملا يف هتعارز مت مصسجلا
،ة˘ير˘صصن˘ع˘لاو ة˘ي˘هار˘كلا ر˘صشن ل˘˘جا

ةماقإل ةأايه˘م ر˘ي˘غ لÓ˘ت˘حلا ة˘لودو
نا نوك دعب لماصشلاو لداعلا مÓصسلا

بع˘صشلا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘بر˘˘حو ا˘˘ه˘˘ناود˘˘ع
متي ام عم ايلك ضضقانتي ينيطصسلفلا

حمصست ملو نل اهنإاو ،ايصسايصس هحرط
لي˘كصشت˘ب ح˘م˘صست وا بر˘ع˘لا مد˘ق˘ت˘ب
،ةقطنملا يف يبرع يداصصتقا لتكت

لÓ˘ت˘حلا ى˘ق˘ب˘ي نأا نود˘ير˘ي م˘ه˘˘نأل
وأا نيعمتجم برعلا لك نم ىوقأا

ناو ،تلا˘ج˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘يدر˘ف˘ن˘م
د˘صض ف˘قو ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
،بورحلاو نامزألا لك يف برعلا
ةيكيرملا ةصساي˘صسلا ي˘لا ة˘فا˘صضإلا˘ب

ل˘ب˘ق ن˘م ه˘حر˘ط م˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ة˘˘صصا˘˘خو
ة˘مد˘خ˘ل بمار˘ت ي˘كير˘ملا ضسي˘ئر˘لا
عيراصشم معدو ةيملاعلا ةينويهصصلا
ي˘˘˘˘صضارلا ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسلا
ضضرفي امم ةلتح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ن˘ملا ضضر˘ع˘يو ةد˘يد˘˘ج تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘لا
زا˘ي˘ح˘نلا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘صسلا
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا ة˘صسا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل ل˘˘ما˘˘كلا

ضسد˘˘ق˘˘لا˘˘ب ي˘˘كير˘˘ملا فار˘˘ت˘˘˘علاو
لق˘ن ع˘م لÓ˘ت˘حلا ة˘لود˘ل ة˘م˘صصا˘ع
دحت يف ضسدقلل ةيكيرملا ةرافصسلا

. ةيلودلا ةيعرصشلاو نوناقلل حصضاو
قحلا يه ةحيرجلا ةيبرعلا نيطصسلف
بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصو˘˘بو ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لاو
،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘صسم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘˘لاو
رثدنم لئاز يل˘ي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلاو
تنا˘˘ك ًا˘˘يأاو ن˘˘˘مز˘˘˘لا لا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
يليئارصسلا ناودع˘لاو ،تا˘ي˘ح˘صضت˘لا

ديوهتو ةينويه˘صصلا ة˘م˘ج˘ه˘لا هذ˘هو
نايكلل ةمصصاع ا˘هرا˘ب˘ت˘عاو ضسد˘ق˘لا
ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا

نر˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صصو ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا˘˘˘˘ب
ج˘جؤو˘ت نا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘˘م ة˘˘موؤو˘˘صشم˘˘لا
ن˘˘م او˘˘ج ق˘˘ل˘˘خ˘˘تو عار˘˘صصلا تاودا
بع˘صصي ثي˘ح ير˘حا˘ن˘˘ت˘˘لا عار˘˘صصلا

املاطو ،مدا˘ق˘لا نا˘فو˘ط˘لا اذ˘ه ف˘قو
تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو ر˘˘طا˘˘خ˘˘م ن˘˘م رذ˘˘ح˘˘˘ن
ةيركصسعلا ةيل˘ي˘ئار˘صسلا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

يتلا ديوهت˘لاو ع˘م˘ق˘لا تا˘صسرا˘م˘مو
لÓتحلا تارباخم ةزهجا اهصسرامت
ينيطصسلفلا بعصشلا ىلع اهناودعو
تاطلصس رارمتصساو ،ةلداعلا هقوقحو
هتاصسرام˘مو ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلا

ةريطخلا هتاكاهتناو ةينو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ
تارارقو ،يلودلا نوناقلل ةحصضافلا
،يلودلا عامجإلاو ةيلودلا ةيعرصشلا
،نييلودلا ملصسلاو نمألا ددهي امنإا

يبرع ين˘ي˘ط˘صسل˘ف را˘ج˘ف˘نا˘ب رذ˘ن˘يو
. فاطملا ةياهن يف يمتح
تا˘ب تا˘صسرا˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ظ ي˘˘فو
يبرع˘لا م˘لا˘ع˘لا لود ن˘م بو˘ل˘ط˘م˘لا

كصسمتلا ،عمجأا ملاعلاو يمÓصسإلاو
ءا˘ه˘نإل ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح را˘ي˘˘خ م˘˘عدو

يذلا ،يليئارصسإلا‐يبر˘ع˘لا عار˘صصلا
لكصشب هتايعادت تمقافتو هدمأا لاط
ة˘ير˘صشب˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ
بو˘ع˘صش ن˘ي˘ب ة˘ي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لاو
ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي اذ˘˘˘هو ضضرألا
نامصضو يبرعلا مÓصسلا ةيجتارتصسا
ضساصسا ىلع مئا˘ق˘لا مÓ˘صسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
بعصشلل ة˘عور˘صشم˘لا قو˘ق˘ح˘لا ح˘ن˘م
لظ يفو اننأاو ،ينيطصسلفلا يبرعلا

ةجاحب تا˘صسرا˘م˘م˘لاو ج˘ئا˘ت˘ن˘لا هذ˘ه
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدا˘عا ةرور˘صض ى˘لا ة˘˘صسا˘˘م
ه˘ي˘نا˘ع˘م ل˘كب ي˘بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا

،ة˘ي˘˘نا˘˘صسنإلاو ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خألا هزو˘˘مرو
ةيبر˘ع ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘صسا ع˘صضو ة˘ي˘م˘هأاو
يبرعلا ع˘قاو˘لا˘ب ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘صش
ىتصش يف يبرعلا نواعتلا نامصضو
ة˘ي˘م˘يدا˘كألاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تلا˘ج˘م˘˘لا

ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘˘لاو
ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل ،ة˘ي˘ن˘ملاو ة˘ير˘كصسع˘˘لاو
يصضا˘م˘لا دا˘ج˘مأا ةدا˘ع˘ت˘صساو ًادد˘ج˘م
ًارصضاح اهصشيعن˘ل ،د˘ي˘ج˘م˘لا ي˘بر˘ع˘لا

قار˘ت˘خا مد˘ع ن˘م˘صضنو Óً˘ب˘ق˘ت˘صسمو

ةي˘م˘هأاو د˘حو˘م˘لا ي˘بر˘ع˘لا ف˘قو˘م˘لا
مÓصسلا ةعان˘صصل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لا˘صسر˘لا
ي˘بر˘ع˘لا بع˘صشلا ح˘ن˘م ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘لا
ة˘عور˘صشم˘لا ه˘قو˘ق˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

. ملاعلا هفرع لÓتحا لوطا فقوو
عئاقولاو لاصضنلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ل˘ع˘لو
ىلع بصسانملا درلا ةعرصس بلطتت

ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ن˘˘ع
قÓطنا ةرورصضب لث˘م˘ت˘يو ،هر˘ب˘كتو
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘ي˘˘كصشتو ة˘˘صضا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نلا
ي˘ف رار˘م˘ت˘صسلا نا˘م˘صضل ةد˘حو˘˘م˘˘لا
ى˘لا لو˘صصو ة˘صضا˘ف˘ت˘نلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
هجو يف لماصشلا يندملا نايصصعلا
تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا لا˘˘صشفإاو ،لÓ˘˘ت˘˘حلا
بعصشلا د˘صض ة˘ي˘ج˘م˘ه˘لا ة˘ي˘كير˘ملا
ىلع دماصصلا لصضانملا ينيطصسلفلا
لماك ةداعتصسا ىلإا ًلوصصو ،هصضرا

ىلعو فرصصتلل ةلباقلا ريغ هقوقح
هتلود ةماقإا قحو ةدوعلا قح اهصسأار
دودح ىلع ةلقتصسملا ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
،7691 نار˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا

.ةيقرصشلا ضسدقلا اهتمصصاعو
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يلحم 8782ددعلا ^2441  لوألا عيبر01ـل قفاوملا0202 ربوتكأا62نينثإلا 08
نيذلا نينطاوملا نع نبغلا عفر اهنأاسش نم

ةايحلا تايرورسض طسسبأا بايغ نم اعرذ اوقاذ
ضسارهأا قوشسب ضشوروادم تايدلبب لظلا قطانمل ةدعاو عيراششم
،ةهجوم عيراصشم ةدع تقل
يصشيعملا را˘طإلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل
ق˘طا˘ن˘م ي˘ن˘طا˘ق˘ل ة˘˘صصا˘˘خو
مأا ضشوروادم تايدلبب لظلا
قوصس ةيلوب ةرواتو مئاظعلا
ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ب ضسار˘˘هأا
ةئيهلا نع لوألا لوؤوصسملل
‐ ةزقزوبصسانول ‐ ةيذيفنتلا

د˘ق˘ف˘ت ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لاو
ةتصشمل ةلزعلا كف عورصشم
قير˘ط˘لا ن˘م ءاد˘ت˘با ة˘ف˘ي˘لو˘ب
ةفاصسم ىلع18 مقر ينطولا

72 هنم ديفتصستصس ،ملك50
ى˘ل˘ع د˘يد˘صشت˘لا ع˘م ،ة˘ل˘˘ئا˘˘ع
اذكو ةدوجلا ريياعم مارتحا
ي˘لإا زا˘ج˘نلا ةد˘م ضضي˘ف˘خ˘ت
رئب زاجنا ةجمربو ،نيرهصش
هايملاب دوزتلا ميعدتل ةقيمع
،ماوه˘لا ،ير˘م˘ح˘لا ي˘تا˘صشم˘ل

ر˘خآا عور˘صشمو ة˘م˘طا˘ف ة˘ب˘ط
طبارلا قيرطلل ةلزعلا كفل
˘ماو˘هو ة˘ف˘ي˘لو˘ب ة˘ت˘صشم ن˘ي˘ب

،ملك20 ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ة˘ت˘صشم˘ل يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘˘لاو
20 ةفاصسم ىلع همطاف ةبط
ةتصشم ناكصس دافتصسا و ملك
ديوزت عورصشم نم ةحطصسلا
هايملاب ناكيراملا نيع عمجت
اقÓطنا ،بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا

عم3م051 ةعصس نازخ نم
ةرورصض رابتعلا نيعب ذخألا
ق˘ير˘ط˘لا ة˘نا˘ي˘صصب ل˘ف˘˘كت˘˘لا
ىلع ةبوقارلا ةتصشمل يدؤوملا

اذ˘كو ،م˘˘ل˘˘ك01 ة˘˘فا˘˘˘صسم
ة˘˘ت˘˘صشم˘˘ل زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘صسو˘˘˘ت
،ناردق ة˘ت˘صشم˘ب و ة˘ح˘ط˘صسلا

ة˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو ر˘˘˘مأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةلجعتصسم ةفصصبو لفكتلاب
ة˘عا˘ق زا˘ج˘˘نا ةدا˘˘عإاو مد˘˘ه˘˘ب
ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘م مد˘˘ع˘˘ل جÓ˘˘ع˘˘لا
اهن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسي˘ل ،ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
،تقو برقا يف نينطاوملا

ة˘˘˘ل˘˘˘صص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘فو
،ناردقلا ي˘تا˘صشم تدا˘ف˘ت˘صسا
نمنويعلا ضسار ،جاحلا دلوأا
، ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب ط˘بر˘˘لا
مي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م30 ة˘ف˘ل˘˘كت˘˘ب
ديوزت مت ةلئاع755 ضصختو
لا˘حر˘˘بو يرا˘˘مو˘˘ت ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب
ة˘ع˘˘صس ناز˘˘خ ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

ضصوصصخ˘لا اذ˘ه˘بو ،3م051
ةيروف لمع ةصسلج دقعب رمأا
ع˘فر˘ل ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
،ةيلمعلاب ةصصاخلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
تيربكلا تايدلب تيظح اميف
ن˘˘˘م ةروا˘˘˘تو ة˘˘˘ع˘˘˘˘يرد˘˘˘˘لاو
نأا اهناكمإاب ةلثامم عيراصشم
نينطاوملا نع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر˘ت
بايغ نم اعرذ اوقاذ نيذلا
،ةا˘ي˘ح˘لا تا˘يرور˘صض ط˘˘صسبا
ى˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا دد˘˘صش ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

زاج˘نإا لا˘جآا مار˘ت˘حا ةرور˘صض
فرصشا امك ،ةمدخلا ةيعونو
ز˘ي˘˘ح ع˘˘صضو ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا
ة˘ع˘صسو˘ت عور˘صشم˘ل ة˘مد˘خ˘لا
ة˘ح˘لا˘˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘صش
يناكصسلا عمج˘ت˘لا˘ب بر˘صشل˘ل

عمجتلا نم ءزجو ،ةيديامح
ة˘ت˘صشم˘˘ب ضسارو˘˘ب ي˘˘ن˘˘كصسلا
ىطعأاو ( ديبع دلوا) ةقابربلا

زاج˘نإل ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا ه˘ت˘ق˘فاو˘م
،ة˘قا˘بر˘ب˘لا˘ب يراو˘˘ج بع˘˘ل˘˘م
با˘˘˘ب˘˘˘صشلا ر˘˘˘يد˘˘˘م مز˘˘˘ت˘˘˘لاو

عاطقلا م˘ي˘عد˘ت˘ب ة˘صضا˘ير˘لاو
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘صضا˘ير تاد˘ع˘˘م˘˘ب
ي˘لاو ر˘مأا ا˘م˘ك  ،ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
داد˘عإا˘ب ن˘ي˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا
ل˘ف˘كت˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
،ةتصشملل ةيدؤوملا كلا˘صسم˘لا˘ب
نع لقنتلا ةاناع˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل
ةروات ةيدل˘ب˘بو .ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
يرمحلا ة˘ي˘ط˘ع ن˘ب ة˘ت˘صشم˘ب
ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا تدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا

ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘˘م˘˘لا عور˘˘صشم
ينكصسلا ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل بر˘صشل˘ل
ة˘˘يد˘˘لاو˘˘خ˘˘˘لاو ل˘˘˘يا˘˘˘ن دلوأا
قيرطب ةيبرغلا ةهجلا ةهجلاب
ي˘ن˘كصسلا ع˘م˘ج˘ت˘لاو ةز˘نو˘˘لا

نم اقÓطنا فويعمو ةيطع
3م002 ةعصسب يئاملا نازخلا
ةدا˘˘عإا عور˘˘صشم بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
ها˘ي˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لا ةا˘ن˘ق ل˘ي˘هأا˘ت
عمجتل˘ل بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا
نب ةتصشمب مترلا داو ينكصسلا

ريب ةتصشمبو˘ير˘م˘ح˘لا ة˘ي˘ط˘ع
دادعإا˘ب ي˘لاو˘لا ر˘مأا ،رود˘صسلا
قيرطلاب لفكتلل ةينقت ةقاطب
ةتصشمو28و ط نيب طبارلا
5.5 ةفاصسم ىلع رودصسلا ريب

ةقاطب دادعإا ىلإا ةفاصضإا ،ملك
د˘˘يوز˘˘ت عور˘˘صشم˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
داو ةيدلببو.هايملاب ةقط˘ن˘م˘لا
ةئيهلا لوؤوصسم فقوتيربكلا
ةداعإا لاغصشأا ىلع ةيذيفنتلا
نيب طبارلا كلصسملل رابتعلا

ىداو ة˘يد˘˘ل˘˘بو61و ط
ةتصشمب ارورم زكرم تيربكلا
ة˘˘فا˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع ،و˘˘˘صسصسو˘˘˘ب
˘مار˘ت˘حا˘ب ر˘مأا ثي˘ح م˘ل˘ك8.4
م˘ي˘عد˘ت ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
ةدم ضضيفخت اذكو ،ةصشرولا
ل˘ب˘ق ا˘ه˘مÓ˘˘ت˘˘صسل زا˘˘ج˘˘نلا
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ءا˘˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف
ة˘˘يرادإلا تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘˘تا
ي˘نا˘ث˘لا ر˘ط˘صشلا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
ة˘كب˘صش ة˘ع˘صسو˘ت ،ق˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل
بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
زاج˘نإا ع˘م و˘صسصسو˘ب ة˘ت˘صشم˘ب

،3م001 ةع˘صسب ي˘ئا˘م ناز˘خ
ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كأا ثي˘˘ح
،ابير˘ق ا˘ه˘مÓ˘ت˘صسل دو˘ه˘ج˘لا

ة˘جر˘خ ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘ب ر˘˘مأا ا˘˘م˘˘ك
ةصساردل ةلجعت˘صسم ة˘ي˘ناد˘ي˘م
رئبب ةقطنملا ميعدت ةيناكمإا

ع˘م˘ت˘صساو ،ةد˘يد˘ج ة˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع
ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشنل
اصساصسأا ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
عا˘ط˘ق ع˘˘يرا˘˘صشم م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ب
مهل دكأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘حÓ˘ف˘لا

تلا˘غ˘صشنلا ة˘˘صسارد ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لاو ة˘حور˘ط˘˘م˘˘لا
مهفورظ نيصسحتل ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م . ة˘ي˘˘صشي˘˘ع˘˘م˘˘لا
اونمث ،لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م نا˘كصس
مهلؤوافت نع اوربعو مهرودب
ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا˘˘˘ب
امك ،قطانملا هذهل ةهجوملا
ل˘ف˘كت˘لا ى˘ل˘ع ي˘˘لاو˘˘لا د˘˘كأا
بصسحو ضصئاقنلاب يجيردتلا
لÓ˘˘˘˘خ كلذو تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوألا

تارا˘˘يز˘˘لا ل˘˘ك تا˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م
ى˘ل˘ع ه˘عÓ˘طاو ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م˘˘لا
ناكصسل ةيصشيع˘م˘لا فور˘ظ˘لا

مهتاجايت˘حاو ،ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه
نيصسحتب ا˘صسا˘صسأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
.يصشيعملا راطإلا

حولوب ديحو

ماتيألا ةدئافل رزآام بناج ىلإا

  ةيشسردم ةبيقح051 عيزوتب لفكتت ةديلبلا يف نورفعلا عرف ميتيلا لفاك ةيعمج
ىلإا ،ةيسسردملا مزاوللا لكب ةزهجم ةظفحم051 عيزوت نم ةديلبلا ةيلو نورفعلا عرف ميتيلا لفاك ةيعمج تنكمت

.يعامتجلا نماسضتلا راطإا يف ةيعمجلاب نيطرخنملا ماتيألا ةدئافل رزآام بناج

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘صصح˘˘˘تو
رج داوو نورفعلا عرف ىوتصسم
راو˘طألا ن˘م ا˘صسرد˘م˘ت˘˘م551
نوديفتصسي ،ةثÓثلا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

فلتخ˘م ن˘م ة˘ن˘صسلا راد˘م ى˘ل˘ع
ىدل رفو˘ت˘ت ي˘ت˘لا تاد˘عا˘صسم˘لا
ن˘ما˘صضت˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ةلحرمكو ،يعامتجلا لفاكتلاو
بئا˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت م˘˘˘ت ى˘˘˘لوأا
روطلا ىوتصسم ىلع ةيصسردملا
،ةيعمجلاب نيلجصسملا يئادتبلا
ىلع بئاقحلا عيزوت راظتنا يف
ن˘يرو˘˘ط˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘فو ؛يو˘نا˘ث˘لاو ي˘ط˘صسو˘ت˘˘م˘˘لا
ل˘فا˘ك ة˘ي˘ع˘م˘ج نإا˘ف ر˘خآا قا˘ي˘صس
ةيريخلا اهتدعاصسم لمصشت ميتيلا
ةو˘صسك ي˘ف ل˘˘مارألاو ما˘˘ت˘˘يÓ˘˘ل
جيوزتو ديعلا ة˘ي˘ح˘صضأاو د˘ي˘ع˘لا
تابصسانملا نم اهر˘ي˘غو ما˘ت˘يألا
ثعب ىلإا تعصسوت يتلا ىرخألا

.ةرغصصم عيراصشم
يباجيإا رود ةيعمجلل ناك امك
،انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ ر˘ي˘ب˘كو
يف تامهاصسملا ءاصسنلا ماق ثيح
ل˘ف˘كت˘لا˘ب قزر˘لا با˘ب عور˘˘صشم
اهعيوز˘تو تا˘ما˘م˘كلا ة˘طا˘ي˘خ˘ب

تا˘صسصسؤو˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يتلاو ،ةيئافصشتصسلاو ةيمومعلا
زيزعت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب م˘ها˘صس
.مهقزر دروم
تق˘ل˘ط˘نإا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
بع˘ل˘م ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا لا˘˘غ˘˘صشأا
ر˘كا˘˘صشت ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم د˘˘ي˘˘ه˘˘صشلا
فÓغ هل دصصر يتلاو ،ةديلبلاب
يف جد نويلم01 هردق يلام
ةيقرتل يئلولا قودنصصلا راطإا

.بابصشلا تاردابم
ر˘يد˘م بصسح‐ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأا
لا˘˘م˘˘ك ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘صشلا
رهصش ةياغ ىلإا رمتصست ‐يرصصان
ةداعإا ل˘م˘صشتو ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م
فرغ ةئيهتو يعيبطلا بصشعلا
ة˘عا˘قو تا˘صشر˘م˘لاو ضسبÓ˘˘م˘˘لا

نيب˘عÓ˘لا تار˘م˘مو ة˘فا˘ح˘صصلا
ةفاصضإلاب ،ةيزاو˘م˘لا ق˘فار˘م˘لاو
تا˘˘˘باو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘صصن˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا
ةيلمعلا ير˘ج˘تو ؛ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
ينقتلا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
د˘م˘ح˘م ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا بكر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةعباتم تحت رئازجلاب فايصضوب
زكرملل ةعبات ةصصصصختم ةقرف
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا
دد˘صصلا اذ˘ه ي˘فو ؛مد˘ق˘لا ةر˘˘كل
متيصس هنأا ثدحتملا تاذ حصضوأا
عرز˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘ق˘ت ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ماد˘خ˘ت˘صسا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت بصشع˘لا
نم اهراصضحإا مت˘ي ة˘ي˘ل˘مر ة˘بر˘ت
متيصس امك ؛فوصس يداو ةيلو
ثد˘˘˘حأا˘˘˘ب بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘˘يوز˘˘˘˘ت
راذ˘نإلا ةز˘ه˘جأا˘ك تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لا

قا˘˘˘ف˘˘˘نأاو تار˘˘˘˘م˘˘˘˘م زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإاو
ة˘ي˘صضا˘ير˘لا قر˘ف˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘م
اهريغو ضسبÓملا فرغل لوخدلل
ةئيه˘تو ن˘ي˘يز˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ةرغصصملا ءارصضخلا تاحاصسملا
ىمرملا راطإا ءارو ام ةدجاوتملا
يعيبطلا بصشعلا ةباصصإا بنجتل

،ةرا˘˘˘صضلا با˘˘˘صشعألا ىود˘˘˘ع˘˘˘ب
ف˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن حÓ˘˘˘صصإاو
.يقصسلاو هايملا

جد نويلم8 ضصيصصخت مت امك
قر˘ف˘لا ة˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘ل
د˘جاو˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘˘لا
مصضي يذلاو تاجردملا تحت
ة˘فا˘كب ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م ة˘˘فر˘˘غ43
ى˘لإا ،ة˘ير˘صصع˘لا تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت بنا˘˘ج
لوخد ميظنتو لوخدلا تاقاطب
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ،ن˘˘ير˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةينورتكلإلا تاباوبلا بيصصنت
ةينورتكلإلا تاقاطبلا ةزهجأاو
ةلوبقم ةكراصشم تفرع يتلاو
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م
متيل لاجملا يف ةصصصصختملا
متيصس نينثا نيتصسصسؤوم نييعت
امهنيب نم ةدحاو رايتخا ابيرق
نم امهداتع ةنياعم دعب كلذو
ةينقتلا ةيئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط
دا˘ت˘ع˘لا ة˘ق˘˘با˘˘ط˘˘مو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل
لومعملا ةيلودلا تافصصاوملل
،ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ˘ل ا˘ق˘˘فو ،ا˘˘ه˘˘ب

عورصشملا ةفلكت نأا ىلإا اريصشم
.جد نويلم05 ـب تردق
بعلم دافتصسا ،رخآا قايصس يفو
نم ركاصشت ى˘ف˘ط˘صصم د˘ي˘ه˘صشلا

نويلم004 ـب ردقي يلام فÓغ
ىرب˘كلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا را˘طإا ي˘ف جد
ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا ضسأا˘˘كل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ىلا اهليجأات مت يتلا نييلحملل
.3202 رياني رهصش

بوبق داعسس

ةيسسردملا مزاوللاب ةأابعم
ماموشصلا ةيعمج
 «ميتيلا  لفاك»

عزوت ةياجبب
ةيشسردم ةظفحم052

ماموصصلا ةيعمج ترداب
ةنيدمب» ميتيلا لفاك»
ءاهز عيزوت ىلإا ،ةياجب
ةيصسردم ةظفحم052
ةيصسردملا مزاوللاب ةأابعم
كلذو ىماتيلا لافطألا ىلع
مهتÓئاع ةدعاصسم فدهب
يصسردملا لوخدلا ةبصسانمب
ةيلمعلا ،0202/1202
ةيوخأا فورظ يف تمت
ةحرفلا تلخدأا ةيريخو
لافطألا بولق يف ةجهبلاو
اوؤواج نيذلا ىماتيلا
ةردابملا هذه نم ةدافتصسÓل
ناكملا نيع يفو ،ةبيطلا
نع ىماتيلا تÓئاع تبرعأا
ةوطخلا هذهل اهرورصس
تدكأا يتلاو ةيناصسنإلا
ريخب رئازجلا نأا ىلع ةوقب
لهأا ماد ام كاذك ىقبتصسو
لك يف نودجاوتم ريخلا

.نامزو تقو
ةيعمجلا تاذ مظنت امك
تÓئاعلا ةدئافل ((ةعيزول)
،ةينماصضت ةيلمع ةزوعملا

ةيعمجلا ضسيئر بصسحو
متيل ،لجع حبذ متيصس هنإاف
كلت ىلع همحل عيزوت
ىلإا جاتحت يتلا ،تÓئاعلا
عم انمازت اهيلإا تافتللا

عجارتو ءÓغلا ةرهاظ
 . ةيئارصشلا ةردقلا

ميرك . ت

» يعماجلا زكرملا ةيقرت مت
» يصسيرصشنولا يحي نب دمحأا
ى˘لإا ا˘ي˘م˘صسر تل˘ي˘صسم˘صسي˘˘ت˘˘ب
رارقب كلذو ،ةعماجلا فصصم
ضسلجم عامتجإا بقع رداصص
قداصص يذلا ريخألا ةموكحلا

ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت م˘˘ي˘˘صسار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يلإا ةيعماج زكارم6 نمصضتت
اه˘ن˘ي˘ب ن˘م تا˘ع˘ما˘ج فا˘صصم
ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
جرد˘ن˘ت ا˘م˘ك تل˘ي˘صسم˘صسي˘˘ت˘˘ل
ةيعماجلا زكارملا هذه ةيقرت
راطإا يف تاعماج فصصم ىلإا
يف ةينطولا ةصسايصسلا ذيفنت
ة˘˘˘كب˘˘˘صش ز˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
،يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م
تفو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب كلذو
ىلإا اهتيقرت طورصشو ريياعم
 .ةعماج
امل تاصساردلا ريدم حصضوأاو
ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب جرد˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا

زكرم ةيقرت رارق نأا ،ضساروب
ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘ك  تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت
طور˘˘˘˘˘صشلا ءا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا
ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ل ة˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
اذكو زكرملل ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لاو
حتفو ةديدج تاصصصصخت حتف
ةفاصضإا ةارو˘ت˘كد˘ل˘ل ع˘يرا˘صشم
يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا ر˘با˘خ˘م ي˘لإا
ديدعلا د˘ي˘صسج˘ت ى˘ل˘ع Ó˘صضف
ة˘يدا˘صصت˘قلا ع˘يرا˘صشم˘لا ن˘˘م
ة˘ل˘uصصلا تاذ ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
فاصضأاو ،يعماج˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب
رار˘˘ق نأا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تاذ
قا˘˘فألا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
اذ˘˘˘كو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج بصصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
ةد˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘˘˘˘ت
ة˘يلو˘لا ا˘ه˘ن˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صست˘˘صس
ةقطنملا عباط بصسح ةصصاخ
زكرملا ةبلطل مهاصسيصس امك
 ايلعلا مهتصسارد ريوطت يف
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ئ˘˘صشنأا ةرا˘˘صشإÓ˘˘لو

ي˘ح˘ي ن˘ب د˘م˘˘حأا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
5002 ة˘˘ن˘˘صس ي˘˘˘صسر˘˘˘صشنو˘˘˘لا

نبا ةع˘ما˘ج˘ل ع˘با˘ت ة˘ق˘ح˘ل˘م˘ك
م˘تو  ترا˘ي˘ت ة˘يلو˘ب نود˘ل˘خ
فاصصم ىلإا دعب اميف هليهأات
ةينطولا ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ز˘كار˘م˘لا
كلذ˘ب ذ˘خأا ن˘يأا9002 ةن˘صس
ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا
ة˘ع˘ما˘ج ن˘˘م ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
هب ةبلطلا ددع ردقيو ترايت

بلا˘˘˘˘˘ط فلأا01 ي˘˘لاو˘˘˘ح
راوطأا ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ن˘ي˘عزو˘م
دهاعم ة˘صسم˘خ ا˘ي˘لا˘ح م˘صضيو
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘˘ن˘˘يو˘˘كت مد˘˘ق˘˘ت
ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م ي˘˘فو ة˘˘عو˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘مو
د˘ه˘ع˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيرادإلاو ةي˘نو˘نا˘ق˘لا مو˘ل˘ع˘لا

د˘ه˘ع˘مو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا مو˘ل˘ع˘لاو
دهع˘م اذ˘كو بدألاو تا˘غ˘ل˘لا
تاطاصشنلا تاين˘ق˘تو مو˘ل˘ع˘لا
.ةيصضايرلا ةيندبلا

ديمح .ز

يلاعلا ميلعتلا تاسسسسؤوم ةكبسش زيزعتل ةينطولا ةسسايسسلا ذيفنت راطإا يف
 ةعماج فشصم ىلإا تليشسمشسيتب يعماجلا زكرملا ةيقرت
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ةيلولاب نييمÓعإÓل يميركت لفح ميظنت

 ناقرب ةيرئازجلا ةبيبششلا داحتا
 ميلعتلا ةيششتفمل ةمامك005 حنمي

يد˘ل˘˘ب˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ردا˘˘ب
ينطولا داحتلا ةمظنمل
ناقرب ةيرئازجلا ةبيبصشلل
انمازت ةينما˘صضت ة˘ل˘م˘ح˘ب
،ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ع˘م
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا تل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘تو
ه˘ح˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘˘لا

ة˘ي˘قاو ة˘˘ما˘˘م˘˘ك005
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘ل
،ناقر ةعطاقمب يئادتبلا

دا˘ح˘تلا بت˘كم فد˘ه˘˘يو
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ةذختملا ةيئاقولا ريبادتلا

ضسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘صشف˘˘˘ت د˘˘˘صض
د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ب˘˘˘˘˘˘˘˘صس˘˘˘˘˘˘˘˘ح ،91‐ديفوك
ىد˘˘ل مÓ˘˘˘عإلا لوؤو˘˘˘صسم
داحتÓل يدلبلا بتكملا
ةيلمعلا تمت دقو ،ناقرب

ةرئاد رقم ىوتصسم ىلع
ي˘ل˘ث˘م˘م رو˘صضح˘ب نا˘˘قر
ةلعافلا تايعمجلا لتكت
ةد˘ن˘ج˘م˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ضسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘˘ل
،ةحئاجلا هذه روهظ ذنم
تاذ ه˘ي˘لإا را˘صشأا ا˘م˘ب˘صسح
.ردصصملا

ءايحإاو ،ةيناث ةهج نمو
ةفاحصصلل ينطولا مويلل
ربوتكأا22 ـل فداصصملاو
يلاو مظن ،ةنصس لك نم
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب راردأا

ى˘ل˘˘ع ًا˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘كت Óً˘˘ف˘˘ح
ةيمÓعإلا ةرصسألا فرصش
ضسيئر روصضحب ،ةيلولاب
ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ءا˘˘˘˘˘˘صضعأاو ،ي˘˘˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘˘˘لا

،ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘مألا ضسل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلاو
ماعلا ني˘مألاو ،ة˘يلو˘لا˘ب
ةئيهلا ءاصضعأاو ،ةيلولاب
ىلإا ،ةيلولاب ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ف˘ل˘كم˘لا ر˘يد˘م˘لا بنا˘˘ج
راردأا ة˘˘عاذإا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست˘˘˘ب
ينقتلا قيرفلاو ،ةباينلاب
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘˘ل
ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل
بت˘˘كم ضسي˘˘ئرو ،راردأا˘˘ب
ةيرئازجلا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو
و ،راردأا ة˘˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ب
ف˘˘˘ح˘˘˘صصلا ي˘˘˘ل˘˘˘˘صسار˘˘˘˘م
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لاو
ثيح ،ةيلولا ىو˘ت˘صسم˘لا
ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘لاو˘˘˘لا ى˘˘˘ق˘˘˘لأا
اه˘ي˘ف ن˘م˘ث ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
اهققح يتلا تابصستكملا
،اندÓب˘ب مÓ˘عإلاو عا˘ط˘ق
ةحتفنم ةيمÓعإا ةئيب يف

ه˘لو˘ق بصسح ،ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘مو
يأار˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ضشيا˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ل˘ظ ي˘˘ف ،ر˘˘خألا يأار˘˘لاو
تحتف يتلا ةلودلا دوهج
،ريبعتلا ةيرح مامأا بابلا

هتملك لÓخ يلاولا دكأاو
ىق˘ب˘ت ة˘يلو˘لا باو˘بأا نأا

ةز˘˘ه˘˘جأا ما˘˘مأا ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صشلا مÓ˘˘˘˘˘˘عإلا

ىريو اذه ،ةيعوصضوملاو
ه˘نا ن˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا بل˘˘غأا

ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ك م˘˘˘غر
ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘˘˘جإلاو
نأا˘صشب ة˘لود˘لا ا˘ه˘تذ˘˘خ˘˘تا
ريب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘حو مÓ˘عإلا

لك ىلإا لصصت مل  تلازل
    .هل نوحمطي ام

ينمأا ططخم عسضو
لوخدلا ةبسسانمب

يعامتجلا
مسسوملل يسسردملاو

ةنسسلا هذهل يسساردلا
لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
ن˘مأا ع˘صضو ،ي˘صسرد˘˘م˘˘لا

اذه˘ل ة˘مد˘خ˘لا ي˘ف ة˘يلو
يطرصش0081 ضضر˘ع˘لا

عا˘˘˘ط˘˘˘ق ل˘˘˘ما˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
نم˘صضت˘يو ،ضصا˘صصت˘خلا
ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘جار˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘لا

تاوق عيزوتو ،ةبكارلاو
ةر˘˘˘خ˘˘˘صسم˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘˘صشلا
قطانملا بصسح ةيلم˘ع˘ل˘ل
اريبك ادجاوت فرعت يتلا
فيثكت ع˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ضسرادملا طيحم ةبقارم
ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ل˘ي˘كصشت ع˘صضو˘ب
اراهنو Óيل لمعلل اهبرق
ج˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا بصسح
د˘˘جاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةر˘˘˘ط˘˘˘صسم˘˘˘لا

لاجر نيب فÓ˘خ˘ت˘صسلاو
ر˘˘صشا˘˘ب˘˘ت˘˘صسو ،ة˘˘طر˘˘˘صشلا
قيصسن˘ت˘لا˘ب راردأا ة˘طر˘صش
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م
تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب
ذيمÓت ةدئا˘ف˘ل ضسي˘صسح˘ت

،ةيميلعتلا راوطألا عيمج
ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م
ضسور˘˘˘ي˘˘˘فو تنر˘˘˘ت˘˘˘نلاو
قلع˘ت˘ت ىر˘خأاو ،ا˘نورو˘ك
ةمÓصسلاو ةئيبلا ةيامحب
ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘يو ،ة˘˘˘يرور˘˘˘م˘˘˘˘لا
جمانربلا ذيفنت تاءارجإا
ضسيئر ةيلمعلل ةرطصسملا
   .ايصصخصش ةيلولا نمأا

نمحرلادبع يفاولب

«ةنيرفوب فشسوي» مدقملا بيشصنت
ةليشسملاب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملل ادئاق

ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ئا˘˘˘ق ،فر˘˘˘صشأا
كردلل ى˘لوألا ة˘يو˘ه˘ج˘لا
ديقعلا ةديلب˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
«ضشر˘ط˘ل˘ب ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع»
بي˘صصن˘ت م˘ي˘صسار˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةيميلقإلا ةعومجملا دئاق
ديد˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
،ةنيرفوب فصسوي مد˘ق˘م˘لا

تمت بيصصنت˘لا م˘ي˘صسار˘م
كرد˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م ر˘ق˘˘م˘˘ب

،ةليصسملا ةنيدمب ينطولا
ةلي˘صسم˘لا ي˘لاو رو˘صضح˘ب

يوÓ˘˘˘ج ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو
ةدا˘˘˘˘قو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘˘لاو
ةيمي˘ل˘قإلا قر˘ف˘لا بئا˘ت˘ك
تارا˘طإاو ي˘نو˘لا كرد˘ل˘˘ل
ةيلو˘ل كرد˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م
.ةليصسملا

ع.ميهاربإا
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ةليشسملاب ةلباقلا يدع د’وأا يف قيتاعملا بلطم ةايحلا فورظ نيشسحت
صصئاقنلاو لكاسشملا نم ةلمج ،ةليسسملا قرسش ةلباقلا يدع دلوأا ةيدلبب قيتاعملا ةقطنم ناكسس حرط

ام ةسصاخ ةيرورسضلا  تامدخلا ديدع ةلقرعو ةيمويلا مهتايح مامأا اقئاع تفقو يتلاو ،تاونسس ذنم ةقلاعلا
.ةرواجملا ىرقلاو ندملاو تارادإلاب مهطبري

يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا ى˘لإا  ةرا˘صشإا ي˘˘ف
تايدلبلاو ندملاب ةيرقلا طبري
ضسف˘ن ي˘ف كر˘ت˘صشيو ةروا˘ج˘م˘˘لا
ة˘˘ح˘˘با˘˘ب˘˘صشلا ىر˘˘ق ةا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

يلاوح ةفاصسم ىلع تÓطعلاو
نع ةرابع حبصصأا ثيح ،ملك31
ةلزع يف تمهاصس تابطمو رفح
تقو يأا ن˘م ر˘ث˘كأا م˘ه˘ت˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
هبصش رايهنا ىلإا ةفاصضإا ،ىصضم
ةطيحم˘لا نا˘يدو˘لا رو˘صسج˘ل ما˘ت
تح˘˘ب˘˘صصأا ي˘˘ت˘˘لاو ،ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب
هيلمعتصسم ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ ل˘كصشت
وأا تابكر˘م˘لا ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ءاو˘صس
يناثلا لاغصشنلا  امأا ،نيلجارلا
يف لثمتي قيتاعملا ناكصس لجل
د˘˘لو ا˘˘م بر˘˘صشلا ها˘˘ي˘˘˘م ضصق˘˘˘ن
ل˘صصف ل˘ح ا˘م˘ل˘ك ةدا˘˘ح تا˘˘مزأا
ىلع ي˘لا˘هألا ر˘ب˘ج˘ي˘ل ،ف˘ي˘صصلا
ةي˘ح˘صص ر˘ي˘غ ج˘يرا˘ه˘صص ءا˘ن˘ت˘قا
ف˘خ˘ي م˘لو ،ة˘توا˘ف˘ت˘م را˘ع˘صسأا˘˘ب
بلج تاونق نأا ناكصسلا ضضعب
ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غ بر˘صشلا ها˘˘ي˘˘م
ز˘ج˘ع˘لا ى˘لإا ،ي˘ف˘ير˘لا ع˘م˘ج˘ت˘˘لا
ةيفيرلا ءابرهكلا يف لجصسملا
نكصسلا نم نيديفتصسملا اميصس
نيرمثتصسملا ديدع اذكو يفيرلا
دده ثي˘ح ،ة˘حÓ˘ف˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
قطانم ىلإا ةرجهلاب مهنم ددع
رئاصسخ مهدبكت نم افوخ ىرخأا

اوعفر ةقطنملا ىصضرم ،ةريبك

ايلحم ةلوئصسملا تاه˘ج˘ل˘ل ءاد˘ن
ةعاق حتف يف عارصسإلاب ايئلوو
،ليوط دمأا ذنم ةقلغملا جÓعلا
تاءار˘˘˘جإلا تم˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
طبر ىلع ةقفاوملا عم ةيرادإلا
بصسح زاغلا ة˘كب˘صشب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ناو˘ت˘ي م˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘صصم
قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ق˘ي˘تا˘ع˘م˘لا با˘ب˘صش
زاجنا يف ةلث˘م˘ت˘م˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
ففخي ،يصضايرو يهيفرت قفرم
نيتورلاو ةلاطبلا ةاناعم مهنع
ضضعب فاصضأاو ،لتاقلا يمويلا
ي˘نا˘ع˘ت م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م نأا نا˘كصسلا
ذ˘˘ن˘˘م ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو نا˘˘مر˘˘ح˘˘لا
اهقح لانت مل اهنأا امك ،تاونصس
باصضهلا جمارب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ةقطنمك لو بوهصسلا وأا ايلعلا

لامآلا ناكصسلا لك قلعيل ، لظ
ا˘ه˘ل˘ع˘ل ي˘لاو˘لا تا˘جر˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ذنم ةدمجم˘لا م˘ه˘مÓ˘حأا ق˘ق˘ح˘ت

.ةينمز دوقع

يحسصلا فرسصلا هايم
ناريثي تايافنلا يمرو

ةينحلا ناكسس بسضغ
 صشيرلا نيع يف ءاسضيبلا
ة˘ي˘ن˘ح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كصس ،ي˘نا˘ع˘ي
ةيدلب زكرم قرصش بونج ءاصضيبلا

ةصصاخ ،ةليصسملا يف ضشيرلا نيع
ةيئيب ثراوك نم ةقطنملا وحÓف
ي˘حÓ˘ف˘لا م˘ه˘طا˘صشن ى˘ل˘˘ع تر˘˘ثأا

ءا˘بو را˘صشت˘نا˘ب دد˘˘ه˘˘ت تح˘˘ب˘˘صصأاو
،ةميخو هجئاتن نوكت دق يحصص
نإا˘˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘كصسلا ضضع˘˘˘˘˘ب بصسحو
بصصملا قفدت عم تأادب مهتاناعم
فر˘˘صصلا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
م˘ه˘ي˘صضارأل يذا˘ح˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا

داز ا˘مو ،ي˘نا˘كصسلا م˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘تو
يئاو˘صشع˘لا ي˘مر˘لا ا˘يدر˘ت ع˘صضو˘لا
يداو˘لا˘ب ة˘ي˘لز˘ن˘م˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
م˘ه˘˘ي˘˘صضارأا ي˘˘ق˘˘صسل ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
جوتنم ىلع دمتعت يتلا ،ةيحÓفلا

ربتعتو ءاصضيبلا ة˘ي˘ن˘ح˘لا تÓ˘ئا˘ع
، لزألا ذ˘˘˘ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘قزر ردا˘˘˘صصم
ةيلحملا تاطلصسلا اوبلاط ناكصسلا

لجا˘ع ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب ةد˘يد˘ع تار˘م
تاونصس ترمع يتلا مهتلصضعمل

لوقي ةريخألا هذه نأا ريغ ،ةليوط
نأاكو ان˘كا˘صس كر˘ح˘ت م˘ل م˘ه˘صضع˘ب
نأا نورخآا فاصضأاو ،مهينعي ل رمألا
ةيعامج ةرجه تده˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

نأا ر˘ي˘غ ءادو˘صسلا ة˘ير˘صشع˘لا لÓ˘خ
ةدوع دعب اودا˘ع نا˘كصسلا ة˘ي˘ب˘لا˘غ
ءاقبلا لجأا نم ،رارقتصسلاو نمألا
ة˘لواز˘م˘ل م˘ه˘ي˘صضارأا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
قازرتصسلاو  ي˘حÓ˘ف˘لا م˘ه˘طا˘صشن
د˘ه˘صشم˘لا رر˘كت˘ي د˘ق ن˘˘كل ،ه˘˘ن˘˘م
ةرجه ءارو ةيئيبلا ةثراكلا نوكتو
.ةرواجملا ندملل ةيعامج

ع .ميهاربإا

هل دجي مل كولسس يف
ريسسفت ةقطنملا ناكسس
تÓئاعلا نم ديدعلا ءاشصقإا

 لجيج يف ةششيايعلاب
زاغلاب طبرلا يف مهقح نم
ةصشيايعلا ةقطنم ناكصس ىكتصشإا
نم لجيج ةيلو ضسواق ةيدلبب
ةلواقملا هب تماق يذلا كولصسلا
زاغلاب مهلزانم ط˘بر˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ل˘صصأا ن˘م ه˘نأا ثي˘ح ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

طقف401 طبر مت نكصسم462
نا˘كصس ه˘ل د˘ج˘ي م˘ل كو˘ل˘˘صس ي˘˘ف
ثي˘ح ،ر˘ي˘صسف˘ت ن˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
بحصسب موقت ةلواقملاب اوأاجافت

ةياهن ةن˘ل˘ع˘م ا˘ه˘لا˘م˘عو ا˘هدا˘ت˘ع
قر˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشألا

ءارج ةيثراك ةلاح يف ةفصصرألاو
كلذ نم رثكألاو ةبرتألا مكارت
تاو˘ن˘ق م˘ي˘ط˘ح˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا
تاونق اصضيأاو يحصصلا فرصصلا
م˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘لو ،بور˘˘˘صشلا ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تح˘ب˘صصأا ثي˘ح ا˘م˘˘ه˘˘حÓ˘˘صصإا˘˘ب
ادج ةثولم لزانملا يف تايفنحلا

ةقط˘ن˘م نا˘كصس ها˘صشخ˘ي ا˘م و˘هو
ةريطخ ضضارمأا راصشتنإاب ةصشيايعلا

هايمب ةثولم هايم لامعتصسإا ءارج
اولصسار ثيح ،يحصصلا فرصصلا

ة˘يد˘ل˘ب ضسي˘ئر را˘م˘ع ي˘ح˘˘لا˘˘صص
مهلاغصشنإاو مهاوكصش لقنل ضسواق
ة˘يو˘صست˘ب م˘هد˘عو هرود˘ب يذ˘لاو
لا˘˘جآلا بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف ل˘˘˘كصشم˘˘˘لا
لزانملا لك طبر لاغصشأا لامكإاب
مت يتلا تاونقلا حÓصصإا اذكو
،نكمم تقو برقأا يف اهليطعت
ةقط˘ن˘م نا˘كصس ها˘ن˘م˘ت˘ي ا˘م و˘هو
ةلز˘ع˘لا ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘صشيا˘ي˘ع˘لا

. ةيمنتلا ضصقنو
ميهارب.ع

ةينازيملا ىل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لا م˘ت
دعب1202 ة˘˘ن˘˘صسل ة˘˘ي˘˘لوألا

ءا˘˘˘صضعأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صضر˘˘˘˘ع
ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘˘لا

،ةيناثلا هترود يف اهتصشقانمو
ي˘˘لاو رو˘˘صضح تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘˘لا
ثيح يتلوم هللا اطع ةيلولا
ةنصسل يلا˘م˘جإلا غ˘ل˘ب˘م˘لا رد˘ق
رايلم69 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب1202
رايلم55 اهنم تعزو ميتنصس
تايلمع ةدع ليومتل ميتنصس
ضصيصصخت ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ة˘ما˘ه
ليومتل مي˘ت˘ن˘صس ر˘ي˘يÓ˘م80
ة˘ب˘جو˘لا ن˘ي˘صسح˘ت وأا ما˘ع˘طإلا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا
يصسردم˘لا ل˘ق˘ن˘لاو ة˘يو˘بر˘ت˘لا

بناج ى˘لإا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأاو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح ح˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صصت
مت امك ،ةفقوت˘م˘لا ي˘صسرد˘م˘لا
رايلم2.2 غ˘ل˘ب˘م ضصي˘صصخ˘ت
تايافنلا عفرل هجو˘م م˘ي˘ت˘ن˘صس
005 ى˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع ة˘˘بر˘˘تلاو
داوملا ءانتقل ميت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا
،هايملا ربع ةلقنتملا ضضارمألا

ةيداعلا ةرودلا ضشماه ىلعو
ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا
تاعاق رقمب ةدقعنملا يئلولا
ي˘˘لاو˘˘ل نا˘˘ك ،تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ي˘تلو˘م ه˘ل˘لا ا˘˘ط˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا

فدهلا نأا اهيف حصضوأا ةملك
فلتخمل ةيناديملا هتارايز نم
فرع˘ت˘لا و˘ه ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب
ة˘˘ن˘˘كا˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

بر˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘صصإلاو
م˘ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘تو م˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘صشنل
ينطاق ةاناعم ىلع فوقولاو
ى˘ن˘صست˘ي ى˘ت˘ح ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
،تايولوألا نمصض اهب لفكتلا

ى˘لإا ة˘يلو˘لا ي˘لاو ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك
ةحÓفلا عاطقب رثكأا مامتهإلا

ةور˘ث˘ل˘˘ل ا˘˘ما˘˘ه ا˘˘ناز˘˘خ ه˘˘نو˘˘ك
ةرصشاب˘م˘لا ل˘غ˘صشلا بصصا˘ن˘مو
هعلطت ايدبم ةرصشابملا ريغو
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ى˘˘˘لإا لو˘˘˘صصو˘˘˘ل˘˘˘ل
يف يق˘صسم را˘ت˘كه000.05
اصصوصصخ ،بيرقلا لبقتصسملا

ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘يلو ناو
،ضضحملا يحÓ˘ف˘لا ا˘ه˘ع˘با˘ط˘ب
وحن ةوقب هجوتلا ىلإا ةفاصضإا
نو˘ك ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لا ة˘عا˘˘ن˘˘صصلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ت ة˘˘يلو˘˘لا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ةد˘˘عاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صص
ةمهاصسملاو يلحملا ءافتكلا
ءا˘ف˘ت˘كل لو˘صصو˘لا ي˘ف ةو˘ق˘˘ب
امأا ،بعصشلا ديدع يف ينطو
نكصسلا عاطق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
لح˘م ر˘خآلا و˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا
هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
ريث˘كلا قرؤو˘ي يذ˘لا ضسجا˘ه˘لا

راصشأا انه ،ةيلولا ينطاوم نم
ن˘ي˘ب قر˘ف˘لا نأا ة˘يلو˘لا ي˘˘لاو
ة˘ي˘ن˘كصسلا ةر˘ي˘ظ˘˘ح˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت
ة˘˘يلو˘˘لا نأا ثي˘˘ح ،بل˘˘˘ط˘˘˘لاو
ةدحو00551 ي˘˘˘˘صصح˘˘˘˘ت
غيصصلا فلتخمب طقف ةينكصس
قو˘ف˘ي بل˘˘ط˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
يعدتصسي امم ،بلط000.97

ل˘˘˘قأا ي˘˘˘صضارألا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
ينارم˘ع˘لا ع˘صسو˘ت˘ل˘ل ة˘بو˘صصخ
رثكألا لو˘ل˘ح˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لاو
،لولح ىلإا لوصصو˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘قاو
تاطلصسلا عم هلصصاوت افصشاك
ة˘يلو˘لا م˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا
امأا ،ةيفاصضإا ةينكصس ضصصصحب

غ˘لا˘ب˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا ل˘كصشم ن˘˘ع
يلاو نلعأا امك   %70 اهتبصسن
ةقطنملا ةمهاصسم نع ةيلولا
هذه ضصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا
ىلإا هقرطت لبق اذهو ةبصسنلا

يذ˘˘لا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘˘كإلا ل˘˘˘كصشم
ضضع˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
يذلاو ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا
ةجلا˘ع˘م ر˘خآلا و˘ه فر˘ع˘ي˘صس
يراجلا لكايهلا مÓتصسا دعب
ج˘مار˘ب ل˘ي˘ج˘صستو ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا
لوصصولا اهنم فدهلا ىرخأا
يف ذيم˘ل˘ت23 لد˘ع˘˘م ى˘˘لإا
،ةحصصلا لاجم يفو ،مصسقلا
ة˘ي˘م˘هأا˘ب ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو هو˘˘ن
ا˘ه˘ب تم˘عد˘ت ي˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لا
ي˘م˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم˘ك ة˘يلو˘لا

ة˘˘فا˘˘صضإا ضساد˘˘ن˘˘مو ى˘˘صسو˘˘م
تامدخلا ةددعتم تادا˘ي˘ع˘ل˘ل
ن˘م ل˘كب ا˘هزا˘ج˘نإا يرا˘˘ج˘˘لا
دواد ن˘ب ،فÓ˘ح˘ل ،ر˘م˘ط˘˘م˘˘لا

ليهأات ةداعإاو ويهرا يداوو
ة˘ي˘ح˘صصلا تاد˘˘حو˘˘لا ضضع˘˘ب
ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا جÓ˘ع˘لا تا˘˘عا˘˘قو
ةيحصصلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا نا˘م˘صضل
.ةيلولا قطانم فلتخمب

بويأا.صس

 ميتنسس رايلم69 نم رثكأاب ايلام اغلبم اهل صصسصخ
نازيلغب1202 ةنشسل ةيلوأ’ا ةينازيملا ىلع ةقداشصملا
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ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج

 :ةامسسملا  م م ذ شش
.«نويسسيبيرتسسيد ود لارتنوسسل »

ةعومجم30 مسسق ةيسسياوملا يح :اهرقم
ةيلو) يدامح ،10 مقر لحم131 مقر ةيكلم

(شسادرموب
جد00,000.000.1 :اهلامسسأار

00/53-6397270 ب71 :مقر يراجتلا لجسسلا
ةكرسشلا رقم ليوحت

ربوتكأا52 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
ناونعلا نم ةكرسشلا رقم ليوحت مت ،0202
 ةيسسياوملا يح :يلاحلا

مقر لحم131 مقر ةيكلم ةعومجم30 مسسق
ناونعلا ىلا.(شسادرموب ةيلو) يدامح ،10
ءاسضيبلا رادلا ةيدلب :ديدجلا
مقر لمحت ةيعانسصلا ةقطنملا ىمسسملا ناكملا

.(رئازجلا)451551651
نÓعإÓل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
 .«يريجلأا توب توأا » :ةامسسملا  م م ذ و و شش ذ م

جد00,000.002 :اهلامسسأار.(رئازجلا) ةرديح ، كيلملا نانج80 :اهرقم
نيمأا دمحم يجارد :ديسسلا اهريسسم

00/61 -8504401 ب71 :مقر يراجتلا لجسسلا
يسساسسأا نوناق ليدعت

يسساسسألا نوناقلا ليدعت مت ،0202 ربوتكأا12 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
:ةيلاتلا ةيفيكلاب ةسسسسؤوملل
يتلا هسصسصح نم ءزجل نيمأا دمحم يجارد :ديسسلا لاحأا :شصسصح ةلاحإا (1
 ةسصح09 لثمت يتلاو ةسسسسؤوملا يف اهكلتمي
جد00,000.09 هردق نمث لباقم ، نÓسسرأا دمحم نيتسسريت :ديسسلا ىلإا

يراجتلا طاسشنلا ةيلسصألا تاطاسشنلا ىلإا ةفاسضإلاب ةسسسسؤوملا عوسضوم عيسسوت (2
.ويديفلا ةطسساوب ةبقارملا ةمظنأا زاجنإا ةسسسسؤوم- :يتآلا

ةكرسشلل رييسستلا يف كيرسش هتفسصب نÓسسرأا دمحم نيتسسريت :ديسسلا نييعت (3
.ةدودحم ريغ ةدمل
ةدودحملا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا تاذ ة˘كر˘سش ىلا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا ل˘ك˘سشلا ل˘يو˘ح˘ت (4
.«يريجلأا توب توأا » :ةامسسملا *   :ةيلاتلا تافسصاوملا لمحت

.(رئازجلا) ةرديح ، كيلملا نانج80 :اهرقم *
شصا˘خ دا˘ت˘ع ءار˘ك- /.ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا تلآÓ˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت- :ا˘˘ه˘˘عو˘˘سضو˘˘م *

تا˘ب˘ي˘كر˘ت- /.ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا شضور˘ع˘لا ي˘ف ل˘ما˘ع˘ت˘م- /.تا˘سضار˘ع˘ت˘سسلاو تÓ˘ف˘ح˘لا˘ب
ةزهجألا و تاد˘ع˘م˘لا ل˘ك˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت- /.ة˘نا˘ي˘سصو ة˘ي˘عا˘ن˘سص ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ءايحإا- /.تلاسصتلا ةلاكو- /.كينورتكلإلاو ءابرهكلا ناديمب ةطبترملا
 ةزهجأاو ةيلزنم ورهكلا ةزهجأÓل ةئزجتلاب ةراجت- /.(يكوج كسسيد) تÓفحلا
ةراسشتسسإا- /.هكاوفلاو رسضخلل ةلمجلا قاوسسأا رييسست- /.ةروسصلاو توسصلا ةداعإا

ةرا˘ج˘ت- /.را˘ه˘سشإلا ة˘لا˘˘كو-.ةي˘ك˘ل˘سسÓ˘لاو ة˘ي˘ك˘ل˘سسلا تÓ˘سصاو˘م˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
داوملاو تازيهجتلا ،دات˘ع˘ل˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت- /.ءا˘بر˘ه˘ك˘لا مزاو˘ل˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب
مزاولو تاودأا و داتعل ةئزجتلاب ةراجت- /.شضرعلاو راهسشإلا ناديمب ةطبترملا

ة˘ط˘سساو˘ب ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘م˘ظ˘نأا زا˘ج˘نإا ة˘سسسسؤو˘م- /.ة˘ي˘ن˘ف˘لا تا˘طا˘˘سشن˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م
جد00,000.002 :اهلامسسأار *.ويديفلا

ريغ ةدم˘ل ة˘كر˘سشل˘ل ار˘ي˘سسم ن˘ي˘مأا د˘م˘ح˘م ي˘جارد :د˘ي˘سسلا (1 نيع˘ي :ر˘ي˘ي˘سست˘لا *
 .ةدودحم
ريغ ةدمل ةكرسشلل ر˘ي˘ي˘سست˘لا ي˘ف كير˘سش نÓ˘سسرأا د˘م˘ح˘م ن˘ي˘ت˘سسر˘ي˘ت :د˘ي˘سسلا (2و
. ةدودحم

نÓعإÓل

(رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372)

.«داز يد تفوسص وبمايت » :ةامسسملا  م م ذ ةكرسشلا
قباطلا ،90 مقر ةعطق  Óيبأا يح ،نافيكلا جرب ةيدلب :اهرقم

.(رئازجلا) يسضرألا
جد00,000.005.4 :اهلامسسأار

رمعأا يلير :ديسسلا اهريسسم
00/61-0643401 ب61 :مقر يراجتلا لجسسلا

ةكرسشلا عوسضوم عيسسوت
عوسضوم عيسسوت مت ،0202 ربوتكأا52 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
 ةيلسصألا تاطاسشنلا ىلإا ةفاسضإلاب ةكرسشلا
نمألا تازيهجتل ةئزجتلاب ةراج˘ت˘لا- :ة˘ي˘تآلا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
.ةينقتلا ةبقارملل ةسصسصخملا

عنسص-/.ةينقت˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ن˘مألا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ة˘عا˘ن˘سص-
ةزهجأÓل ةلمجلاب ةراجت- /.ةيامحلاو نمألا مزاولو داتع ، تازيهجت
تازيهجتل ةلمجلاب ةراجتلا-/.ةيامحلاو نمألا تاديروتو تادعم ،
.ةينقتلا ةبقارملل ةسصسصخملا نمألا

داريتسسا-/.ةينقتلا ةبقارملل ةسصسصخملا نمألا تازيهجت داريتسسا-
ة˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت-/.ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘مألا مزاو˘لو تاد˘ع˘مو تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
ا˘هرا˘ي˘غ ع˘ط˘ق ،ن˘مألاو ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘˘يرو˘˘تو تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ،تاد˘˘ع˘˘م˘˘ل
.ةقرسسلا نم ةيامحلاو نمألا تادعم حيلسصتو بيكرت-/.اهقحاولو
ةبقارمل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ن˘مألا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ح˘ي˘ل˘سصتو ة˘نا˘ي˘سص ،بي˘كر˘ت-
 نزولا تادعمو تاودألا ، ةزهجأÓل ةئزجتلاب ةراجت-/.ةينقتلا
ةراجت-/.اه˘تا˘ك˘ل˘ه˘ت˘سسمو ا˘هرا˘ي˘غ ع˘ط˘ق ،ا˘ه˘ق˘حاو˘ل ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب شسا˘ي˘ق˘لا

 توسصلا ةداعإا ةزهجأا و ةيلزنم ورهكلا ةزهجأÓل ةئزجتلاب
بيكرت، حيلسصت-/.ةيقيسسوملا تلآÓل ةئزجتلاب ةراجت-/.ةروسصلاو
ة˘نا˘ي˘سص و بي˘كر˘ت، ح˘ي˘ل˘سصت-/.ع˘با˘˘ط˘˘م˘˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘م تاد˘˘ع˘˘م ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصو
 .ةيلزنملا ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا تادعملا

نÓعإÓل

حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأل اقبط ةسسسسؤوم شسيسسأات
تايعمجلاب قلعتملا60-21 نوناقلا

شس˘سسأا ،0202 ربوت˘كأا52 يف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح د˘ق˘ع بجو˘م˘ب
94 ةداملا ماكحأل اقبط دمحم شسابع ناسسحإا يعفاسش :ديسسلا

ةسسسسؤوم تايعمجلاب قلع˘ت˘م˘لا60-21 نوناق˘لا ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ي ا˘مو
 :ةيلاتلا تافسصاوملا لمحت
  «نيبخانلا تاوسصأا ةيامح ةسسسسؤوم » :ةامسسملا *
.(رئازجلا) ةبيورلا ، دمحم يسسنوت عراسش20 :اهرقم *
ةكراسشملا ىلع يندملا عمتجملا ثح - :اهفادهأاو اهعوسضوم *
.اهنم ةيريسصملا ةسصاخ ةيباختنلا تاقاقحتسسلا يف
.ةيكراسشتلا لامعألا يف يندملا عمتجملا رود ليعفت -
ربع تاباختنلا يف ةكراسشملا ىلع يندملا عمتجملا ثح -

 اهلحارم عيمج
م˘ث ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع نÓ˘عإلا ىلا زر˘ف˘لا˘ب ارور˘م تيو˘سصت˘˘لا ن˘˘م
.اهيف نوعطلا

وأا ه˘ي˘جو˘ت يأا ن˘ع ف˘سشك˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘خا˘˘ن˘˘لا تاو˘˘سصأا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح -
.ريوزت وأا بعÓت
تاباختنلا ىلع فارسشإÓل ةينطولا ةطلسسلا عم قيسسنتلا -
.تازواجت يأا نع غيلبتلل

ةيجولونكت لئاسسوو ةيبتكم تادعمو ثاثأاو رقم :اهلئاسسو *
.يلام غلبمو
، د˘م˘ح˘م شسا˘ب˘ع نا˘سسحإا ي˘ع˘فا˘سش :د˘ي˘سسلا ن˘ي˘ع˘ي :ر˘ي˘ي˘سست˘˘لا *
.ةدودحم ريغ ةدمل ةسسسسؤوملل اريدم هتفسصب

نÓعإÓل



نونغتي غيلريميربلا موجن
ةرثؤوملا دروفششار ةلمحب
دتيانو˘ي زد˘ي˘ل د˘ئا˘ق ر˘بو˘ك ما˘ي˘ل لا˘ق

يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘˘ف ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
غلبمب اوعربت هقيرف يبعل ،زاتمملا

ةلمح حلاصصل ،ينيلرتصسإا هينج فلأا52
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ج˘˘م تا˘˘ب˘˘جو مد˘˘ق˘˘ت
،اينا˘ط˘ير˘ب ضسراد˘م ي˘ف ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا

درو˘ف˘صشار ضسو˘كرا˘م ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لاو
،ربوك بتكو ،دتيانوي رتصسصشنام مجن

اي كلذ لعفن انب ايه» :«رتيوت» ربع
ىلإا ذيملت بهذي نأا حصصي ل .زديل
زديل قيرف مدق .عئاج وهو ةصسردملا
نحن .ينيلرتصسإا هينج فلأا52 دتيانوي
ىقلتو ،«دروفصشار ضسوكرام اي كعم
هدوهجل اريدقت ةريبك ةداصشإا ،دروفصشار
لÓخ ءارقفلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةد˘عا˘صسم ي˘ف
˘ماز˘لإا ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘نو ،91‐ديفو˘ك ة˘مزأا
ةي˘نا˘ج˘م تا˘ب˘جو ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘مو˘كح˘لا
ةل˘ط˘ع لÓ˘خ ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا بÓ˘ط˘ل˘ل
ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسألا ي˘˘فو ،ف˘˘ي˘˘صصلا
،اماع22ـلا بحاصص دروفصشار حرتقا
يتلا رصسألا لمصشتل ة˘ل˘م˘ح˘لا ع˘ي˘صسو˘ت
،ةموكحلا نم ةيلام تادعاصسم ىقلتت
ءا˘ع˘برألا نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ءا˘˘صضعأا ضضفرو
ةيناجملا تابجو˘لا ر˘ي˘فو˘ت ،ي˘صضا˘م˘لا
تÓطعلا لÓخ نيجاتحملا ذيمÓتلل
نكل ،1202 ةمايقلا ديع ىتح ةلبقملا

تربنا ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘كر˘صشلا تار˘صشع
ميدقت ةصضراع نوعلا دي دمل كلذ دعب
ريفوت لÓخ نم ةبولطملا ةدعاصسملا

ر˘ب˘ع ا˘م˘ك ،بÓ˘ط˘ل˘ل ةز˘ها˘ج تا˘ب˘جو
برد˘م بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
درابمل كنارفو ،ارتلجنإا لطب لوبرفيل
دوهجب امهباجعإا نع ،يصسليصشت بدم
ربعو ،اصضيأا ددصصلا اذه يف دروفصشار
بعل ل˘˘يزوأا دو˘˘ع˘˘صسم لا˘˘ق ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت
هب موقت ام لك ىلع كئنهن» :لانصسرآا

.دروفصشار ضسوكرام اي عئار لمع نم
يف رمتصسا .لئاه زاجنإا وه هب موقت ام
.«ميظعلا لمعلا اذه

ةجيتن رظتني ولريب
ودلانور ةحشسم

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ،و˘˘لر˘˘ي˘˘ب ا˘˘يرد˘˘نأا د˘˘كأا
ةحصسملا ةجيتن رظتني هنأا ،ضسوتنفوجل
،ودلانور ونايت˘صسير˘ك ا˘ه˘ل ع˘صضخ ي˘ت˘لا
،تايرابملل ةدوعلا نم هفقوم ديدحتل
هريظن ةهجاوم˘ل ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج د˘ع˘ت˘صسيو
ة˘لو˘ج˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ،ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف ضسÓ˘˘ي˘˘ه
،يلاطيإلا يرودلا رمع نم ةصسماخلا

نحن» يميدقتلا رمتؤوملا يف ولريب لاقو
عيمجلا .ينيليك نع رظنلا ضضغب ،ريخب
نحن ،ودلانورل ةبصسنلاب امأا ،انيدل حاتم
فاصضأاو ،«تارابت˘خلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ر˘ظ˘ت˘ن˘ن
هيلع ناك ،اًدغ اًيصساصسأا كراصشيصس لابيد»
نأا عقوتأا تنك .بردتيو ىفاعتي نأا طقف
فرعي هنإا ،ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا اذ˘ه ا˘تارو˘م˘ل نو˘كي
ضشياعتلا اًعم ام˘ه˘ن˘كم˘يو ،اًد˘ي˘ج لا˘ب˘يد
تخيل يد» عباتو ،«ةعئار ءايصشأاب مايقلاو
نحن ،اًين˘هذو اً̆ي˘ند˘ب ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل ز˘ها˘ج
ةقفاوملا ىلع لوصصح˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ط˘ق˘ف
نم ديدعلا انيدل» فدرأاو ،«بيبطلا نم
،ديج بعل لابيد ،ةيموجهلا لولحلا
يتلا رصصانعلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘يد˘ل ن˘كل
أاجلنصس ،زكارم ةدع يف بعلت نأا اهنكمي
ط˘خ ي˘عا˘بر ن˘ي˘ب بوا˘ن˘ت˘لا ة˘صسا˘˘ي˘˘صسل
ضسوريفو ريهامجلا ريثأات نعو ،«طصسولا

،يلايرصس عصضو هنإا» ولريب قلع ،انوروك
ضصخصش يفلأا ما˘مأا ا˘ن˘ب˘ع˘ل ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي
اذهب بعللا ،رخآا ملاع يف اننأاك انرعصشو
،«بعل يأا ى˘ل˘ع اً̆ل˘ه˘صس ضسي˘ل ل˘˘كصشلا

˘مو˘ي˘لا» زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘صسلا برد˘م م˘˘تأاو
لجأا نم ةقفاوملا ىلع لوصصحلا رظتنن
نوكي نأاو ،ين˘ي˘كا˘م نو˘ت˘صسيو˘ب ع˘فد˘لا

.«دحألا اًدغ انعم

 دراطي لوبرفيل
ضضيوعتل نÓيم فده

كياد ناف

ى˘ل˘ع لو˘بر˘ف˘ي˘ل و˘لوؤو˘صسم ر˘ق˘ت˘˘صسا
لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘م˘˘˘صضل ،د˘˘˘يد˘˘˘ج ع˘˘˘فاد˘˘˘م
لجأا نم ،لبقملا يوتصشلا وتاكريملا

ط˘خ˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘صضع˘˘م ل˘˘ح
ةمزأا نم زديرلا يناعيو ،يفلخلا
ة˘˘با˘˘صصإا بق˘˘ع ،ىر˘˘ب˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘فد
عطقب كياد ناف ليجريف يدنلوهلا
مدع دكأاتو ،يبيلصصلا طابرلا يف
،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه اًدد˘ج˘م ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم
«رور˘˘ي˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
رقتصسا لوبر˘ف˘ي˘ل نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

،كا˘با˘ك نازوأا ي˘كر˘ت˘لا م˘صض ى˘˘ل˘˘ع
يفناج رهصش لÓخ ،هكلاصش عفادم
لوبرفيل نأا ىلإا تراصشأاو ،لبقملا
لوح هكلاصش عم تاصضوافملا أادب
02 ضضرع مت ثيح ،ةقفصصلا ةميق
يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا نو˘ي˘˘ل˘˘م
ناك هكلاصش نأا تحصضوأاو ،يناملألا
ينيلرتصسإا نويلم04ـب كاباك ردقي
هنكل ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘مزأا ل˘ب˘ق
03 ر˘ي˘ظ˘ن ه˘ع˘˘ي˘˘ب نآلا فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسي
ى˘ل˘ع كا˘با˘ك نا˘كو ،ط˘ق˘ف ا˘ًنو˘ي˘ل˘م
لÓ˘خ نÓ˘ي˘م˘ل ما˘م˘صضنلا با˘˘ت˘˘عأا
نأا لبق ،ريخألا يفيصصلا وتاكريملا
،ةقفصصلا ةميق ىلع نايدانلا فلتخي
.ةيوتصشلا تلاقتنلا ىلإا لجؤوتو

878211ددعلا ^2441  لوألا عيبر01ـل قفاوملا0202 ربوتكأا62نينثإلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

يسسلدنلا يدانلا مامأا ةيئانثب زوفلا دعب

راميل ىلع ناهرلا لشصاوأاشسو ..توملا ىتح نيبعÓلا معد :ينويميشس

ينويميصس وغييد ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا د˘كأا
،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

لا˘ير ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف را˘صصت˘˘نا بق˘˘ع
ةلوجلا يف ،ةفيظن ةيئانثب ضسيتيب
ل˘صصاو˘ي˘صس ه˘نأا ،ا˘غ˘ي˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘صسلا
يصسنر˘ف˘لا حا˘ن˘ج˘لا ى˘ل˘ع «نا˘هر˘لا»
ي˘ف» ق˘ث˘˘ي ه˘˘نأل ،را˘˘م˘˘ي˘˘ل ضسا˘˘مو˘˘ت
تقولا يف ،«ه˘تا˘ي˘نا˘كمإاو ه˘تارا˘ه˘م
ة˘با˘˘صصإل ه˘˘نز˘˘ح ه˘˘ي˘˘ف ىد˘˘بأا يذ˘˘لا
لاقو ،وكصساراك كيناي يكيجلبلا
يفحصصلا رمتؤوملا لÓخ ينويميصس
ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا بق˘˘ع د˘˘ع˘˘ُب ن˘˘˘ع
اد˘˘˘˘ناو بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘حا

يبعل عيمج معدأا» :وناتيلوبورتيم
حصضاولا نم .توملا ىتح قيرفلا
ل˘م˘ع˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ي را˘م˘˘ي˘˘ل نأا
مدقو ،نصسحتلا لجأا نم رمتصسملا

يف وغيف اتليصس مامأا ةمهم ةارابم
˘ما˘مأا كلذ˘كو ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا
(لاطبألا يرود يف) خنويم نرياب
:عباتو ،«هيف كراصش يذلا تقولا يف
ةبيطلا بناوجلا ضضعب مدق مويلا»
كانه ناك نكلو ،ةارابملا ةيادب يف
قيرفلا نأا˘صش ه˘نأا˘صش ة˘ي˘ب˘ل˘صس ءا˘ي˘صشأا
يف قثأا .لوألا طوصشلا يف هلمكأاب
ن˘هارأا ل˘ظأا˘صسو ،ه˘ب˘ع˘لو ه˘تا˘نا˘˘كمإا

عم انأاو ،قيرفلاب بعل هنأل هيلع
،«ريخألا مويلا ىتح يقيرف يبعل
يف ريودتلا ةيلمع نع ثدحت امك
ن˘م ءز˘ج ي˘ه» :Ó˘ئا˘˘ق ،ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
يف ،بردمك اهذختا يتلا تارارقلا

12 لÓخ تايرابم7 ضضوخ ءوصض
يذ˘لا و˘كصسارا˘ك ى˘لإا ر˘ظ˘نأا .ا˘˘مو˘˘ي

،ل˘قأا ق˘ئا˘قد ه˘ح˘ن˘مأا نأا د˘˘يرأا تن˘˘ك
ةري˘ب˘ك ةارا˘ب˘م مد˘ق ه˘نأا ىرأا ي˘ن˘نأل
دوهجملا دعبو ،خنويم يف ةياغلل
ع˘˘˘با˘˘˘تو ،«ه˘˘˘لذ˘˘˘ب يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
بعÓ˘لا لو˘ح ه˘ث˘يد˘ح ي˘نو˘ي˘م˘ي˘˘صس
لكاصشم» ببصسب هلادبتصسا مت يذلا
قئاقدلا لÓخ «ذ˘خ˘ف˘لا ة˘ل˘صضع ي˘ف
ثيح ،ضسيتيبلا ةارابم نم ةريخألا

،بي˘صصأا د˘ق˘ل ظ˘˘ح˘˘لا ءو˘˘صسل» :لا˘˘ق
˘˘مد˘˘ع ن˘˘ع ا˘˘مأا ،«نآلا هد˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘صسو
ةراصسخلل يديردملا قيرفلا ضضرعت

21 اغيللا يف ةارابم12 رادم ىلع
:حصضوأا˘ف ،تلدا˘ع˘ت9و را˘صصت˘˘نا
ام لكف ،ديدج دان ىلإا يتأات امدنع»
ن˘مو .را˘صصت˘نلا و˘ه ه˘˘ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي
بع˘ل˘لا كن˘كمأا اذإا ،زو˘ف˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘م
ر˘مألا نو˘كي˘صسف ،ة˘ع˘ئار ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ثاد˘˘حأا لو˘˘حو ،«ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كب ل˘˘˘صضفأا

انيلع قوفت ضسيتيبلا» :لاق ،ةارابملا
ددهي مل حيحصص ،لوألا طوصشلا يف
م˘ل ا˘ن˘ن˘كل ،ح˘صضاو ل˘كصشب ا˘نا˘مر˘˘م
انثدحت .بولطملا ل˘كصشلا˘ب ر˘ه˘ظ˘ن
تنصسح تارييغتلاو ،ةحارتصسلا يف
يف ةركلا ريودت يف ةعرصسلا نم
فد˘ه˘لا ءا˘جو ،بع˘ل˘م˘لا ف˘صصت˘˘ن˘˘م
ر˘˘ث˘˘كأا رو˘˘مألا ل˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا لوألا
ىلع مزاع هنأا رهظأا قيرفلا .ةلوهصس
.«طوصشلا اذه يف زوفلا قيقحت

ر .ق ^

ةم˘يز ن˘ب م˘ير˘ك ي˘صسنر˘ف˘لا ل˘صصاو
خيراتلا ةباتك ،ديردم لاير مجاهم
زوفلا لÓ˘خ ،ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ضصي˘م˘ق˘ب

بعلم ىلع (1‐3) ةنولصشرب ىلع
ةلوجلا تايرابم نمصض ،ون بماك
عقوملا بصسح˘بو ،ا˘غ˘ي˘ل˘ل ة˘ع˘با˘صسلا
لصصو دقف ،ديردم لايرل يمصسرلا
يف052 م˘قر زو˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘يز ن˘˘ب
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا
عي˘با˘صسأا د˘ع˘ب ،كلذ ءا˘ج ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
يف053 مقر ه˘تارا˘ب˘م ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق
052 مقر فدهلا هليجصستو ،اغيللا

ىلإا اميزنب لصصوو ،ديردم لاير عم
ثيح ،م˘صسو˘م21 د˘ع˘ب م˘قر˘لا اذ˘˘ه
9002 ما˘ع ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ى˘لإا م˘صضنا
553 يف كراصشو ،نويل نم اًمداق
مهلÓخ لجصس ،ا˘ج˘ي˘ل˘لا ي˘ف ةارا˘ب˘م
ضسماخ ةميز نب دعيو ،اًفده071
ي˘ف د˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ل فاد˘˘ه ل˘˘صضفأا

ونايتصسيرك فلخ ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ة˘ق˘با˘صسم
لوؤوارو (ا˘˘ًفد˘˘ه213) ود˘˘لا˘˘نور
وديرفلأاو (اًفد˘ه822) ضسيلازنو˘ج
انايتناصسو (اًفده612) ونافيتصس يد
.(اًفده681)

رتنإا بردم يتنوك وينوطنأا لاق
نم للملاب رعصشي تاب هنإا نÓيم
نع ثيد˘ح˘لا˘ب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م رار˘كت

نا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسير˘˘˘ك ط˘˘˘صسو˘˘˘لا بعل
رو˘˘ه˘˘ظ بق˘˘ع كلذو ،ن˘˘˘صسكيرإا

عصضاوتم لكصشب طصسولا بعل
ىونج ىلع0 ‐2 زوفلا لÓخ
ة˘م˘صصب˘لا ن˘˘صسكيرإا كر˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
ماهنتوت نم هلاقتنا ذنم ةرظتنملا

نصسحتو ،يفنا˘ج ي˘ف ر˘ي˘ب˘صستو˘ه
ذ˘˘ن˘˘م حو˘˘˘صضو˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ءادأا

هنم لدب Óيراب ولوكين ةكراصشم
بع˘ل˘لا ن˘م ة˘˘عا˘˘صس رور˘˘م د˘˘ع˘˘ب
ةلباقم يف ي˘ت˘نو˘ك لا˘قو ،مو˘ي˘لا
ف˘صسألا˘ب ر˘ع˘صشأا» :ة˘ي˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت
ىلع رمتصسملا مكزيكرت ببصسب
نوريصشت م˘ت˘نأا .ن˘صسكيرإا ة˘لأا˘صسم
ذنم هنع رارم˘ت˘صسا˘ب ي˘نو˘لأا˘صستو
ةر˘ك بعل ه˘نإا .ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘لا
،ق˘ح˘ت˘صسي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع بع˘˘ل˘˘ي مد˘˘ق
ل و˘ه˘˘ف ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسي ل ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو

ا˘ن˘ع˘با˘ت د˘ق˘ل» فا˘˘صضأاو ،«بع˘˘ل˘˘ي
يف هعصضو لواحنو ،هصصئاصصخ
ا˘نا˘ي˘حأا .ة˘ن˘كم˘م فور˘ظ ل˘˘صضفأا
.رمألا لقي انايحأاو ازيمم نوكي
لوا˘˘ح˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا ه˘˘˘نإا

هتصسارصش ةدا˘يز ى˘ل˘ع ه˘تد˘عا˘صسم
عباتو ،«اريبك ادوهجم لذبي وهو
ثيد˘ح˘لا˘˘ب جا˘˘عز˘˘نلا˘˘ب ر˘˘ع˘˘صشأا»
ل هنإا .ن˘صسكيرإا ن˘ع رار˘م˘ت˘صسا˘ب
ن˘م ضسي˘ل .ا˘ن˘ل ة˘ل˘˘كصشم ل˘˘ث˘˘م˘˘ي
انأا وأا بعÓلا وأا رتنإا ةحلصصم
د˘كأاو ،«ه˘ن˘ع ثيد˘ح˘لا ة˘ل˘صصاو˘م
ءاقللا ىلع رطيصس رتنإا نأا يتنوك
لاقو ،ةياهنلا ىتحو ةيادبلا نم
ةارابملا انلخد دقل» رتنإا بردم
انلعف ا˘م˘ك ةردا˘ب˘م˘لا ما˘مز ذ˘خأل
مدقتت انايحأا .ىرخأا تايرابم يف
ىلإا جاتحت انايحأاو ركبم لكصشب
دد˘˘صسي م˘˘ل مو˘˘˘ي˘˘˘لا .لو˘˘˘طأا تقو
ىمرملا ى˘ل˘ع ةر˘ك يأا ا˘ن˘صسفا˘ن˘م
.«ةفيظن كابصشب انجرخو

اغيللا يف052 مقر زوفلا غلب نأا دعب

ديردم لاير ضصيمقب خيراتلا ةباتك لشصاوي ةميز نب

نشسكيرإا نع هلاؤوشس راركت نم ءاتشسم يتنوك
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ةمصصاعلا داحتا ةرادإا تررق
يدانلل ينفلا مقاطلا ةيعمب
يت˘لا ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ءا˘غ˘لإا

ن˘˘ي˘˘ب ،ضسمأا ةرر˘˘ق˘˘˘م تنا˘˘˘ك
ر˘م˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘˘ح˘˘صصأا

دا˘ح˘˘تا ف˘˘ي˘˘صضلاو دو˘˘صسألاو
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘صسرد˘م˘لا˘ب ةر˘˘كصسب
.نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ب ة˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةيمصسرلا ةحفصصلا تفصشكو

يتلا تاصصو˘ح˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن نأا
تاعاصسلا يف قيرفلا اهارجأا
ضضر˘ع˘ت تر˘ه˘ظأا ة˘ي˘صضا˘م˘لا

روه˘ظ نود ءا˘بو˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘عل
رر˘ق˘ت˘ل ،ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ضضار˘عألا
مقاطلا    عم قافتلاب ةرادإلا
اظاف˘ح ءا˘ق˘ل˘لا ءا˘غ˘لإا ،ي˘ن˘ف˘لا

ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
يذ˘لا ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لاو دا˘˘ح˘˘تلا
ة˘با˘صصإÓ˘ل ة˘صضر˘ع نو˘كي˘صس
.ءاقللا ضضوخ لاح يف ءابولاب

ىلع لمعيسس قيرفلا
يحسصلا رجحلا قيبطت
نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت ترر˘˘˘ق ةرادإلا
ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا
تلا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب
نم يناعت يتلا ةيباجيلا
ذخأاب موقت نأا ىلع ،ءابولا
د˘˘˘ع˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت
ي˘˘قا˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا

تا˘عا˘صسلا ي˘˘ف ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا
.ةمداقلا ةليلقلا

نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا ةرادإا ل˘˘˘˘˘صصف˘˘˘˘˘ت
خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لا
تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا

اهلمعتصست يتلا ةقيرطلاو
ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ءا˘بو ه˘جو ي˘˘ف فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل

قر˘˘˘˘ط يذ˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
 .يدانلا باوبأا

ب.م.يرسسيإا

يدياريسس بكرم اهكلتمي يتلا ةزيمملا قفارملاب داسشأا

نيبعÓل ةيباجيا جئاتن روهظ دعب

«انوروك» ببشسب «نايبزلا» مامأا ةيدولا ةارابملا يغلت «ةراطشسوشس» ةرادإا

ةمسصاعلا داحتإا

ءامد خصض نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘صصاو˘ت
لÓ˘˘خ ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
فلتخم ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ا˘ه˘ماد˘ق˘ت˘صسا
ى˘ل˘ع را˘ت˘صسلا لاد˘صسإا ل˘ب˘ق ة˘يد˘˘نألا
ي˘ف ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا قو˘˘صس
ابصسحتو ةمداقلا ةلي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا

ثيح ،ةيوركلا ةصسفانملا قÓطنل
بع˘ل˘ل ةر˘م˘لا هذ˘ه «و˘مزل» ى˘ع˘صسي
لوألا فرتحملا ىلإا دوعصصلا ةقرو
.ةيقيقحلا هتناكم ىلإا ةدوعلاو
ضسمأا لوأا نارهو ةيعمج تمصضو
م˘ي˘عد˘ت˘ل ن˘ي˘˘ب˘˘عل ة˘˘ثÓ˘˘ث تب˘˘صسلا

قÓ˘˘ط˘˘نل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘فو˘˘˘ف˘˘˘صص
رمألا قلعتيو ،ةيور˘كلا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
مجاهم ةرامع ىفطصصم نم لكب
را˘˘م˘˘عو ،ودارا˘˘ب كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا يدا˘˘ن
ة˘يدو˘لو˘م عا˘فد رو˘ح˘م ي˘كرا˘ب˘ي˘م
ن˘ي˘م˘صسو˘م ى˘صضق يذ˘لاو ة˘م˘ل˘ع˘˘لا

اذ˘كو ،ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ك
امداق ياصشارك ةلد ريصشب ضسراحلا

  .ةداعصسوب لمأا نم
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا نأا ،ةرا˘˘صشإلا رد˘˘ج˘˘˘ت
.ةعاصس84 دعب يهتني يفيصصلا

ب .ءاميسش

يفيسصلا وتاكريملا قلغ نم ةعاسس84 لبق

ةديدج ءامد خشضل نمزلا عراشست «ومز’» ةرادإا

نارهو ةيعمج

ديدجلا مشسوملل ابشسحت تادقاعتلا ماربإا يف رمتشست ةرادإ’ا
ةياجب ةبيبسش

ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرادإا ترر˘˘˘ق
م˘صسق˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا لا˘صشر˘˘صش
ظافتحلا ىلع لمعلا ،ةاوه يناثلا
قيقحت يف تمهاصس يتلا زئاكرلاب
يماح ىلع رودلا ءاجو ،دوعصصلا

،يد˘ب˘ع ن˘ي˘مأا ة˘يدو˘لو˘م˘لا ن˘˘ير˘˘ع
ىلع قيرفلا ةرادإا عم قفتا يذلا

مصسومل عقويل دق˘ع˘لا ة˘م˘ي˘قو ةد˘م
ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا يد˘˘ب˘˘ع كل˘˘م˘˘يو .د˘˘حاو
ا˘˘ه˘˘نا˘˘صش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘˘لاو
جئاتن دصصح ىلع يدانلا ةدعاصسم
ل املو ديدجلا مصسوملا يف ةديج
.ىلوألا راودألا بعل

ر .ق

ةيدولوملا عم هدقع ددج يدبع
لاسشرسش ةيدولوم

ة˘ير˘صضخألا دا˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘صصاو˘˘ي
ءامد خصض يناثلا مصسقلا يف طصشانلا

مصسوملل اب˘صسح˘ت يدا˘ن˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج
دجاوتلاو ةديج جئاتن دصصحل ،ديدجلا

ةمدقم يف بعلت يتلا قرفلا نمصض
ناديم ط˘صسو˘ت˘م ى˘صضمأاو ،بي˘تر˘ت˘لا
يوادمح هللا دبع ليانم جرب بابصش

ةثÓثل هبعل دعب داحتلا يف ايمصسر
جر˘ب ة˘ق˘فر ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع م˘˘صساو˘˘م
ررقيل نيترم دوعصصلا ققحو ،ليانم
ق˘ير˘ف ع˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ضضو˘˘خ
م˘صسق˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا ور˘ت˘صسي˘لا˘˘ب
.فرتحم يناثلا

 ب.م.يرسسيإا

«ورتشسيلاب» ىلإا مشضني يوادمح
ةيرسضخألا داحتإا

وديجلل ينطولا بختنملا عصضخ
زكرملاب كيلدت ةصصحل تاديصس
ر˘ي˘صضح˘˘تو ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةيناديوصسلاب ةبخ˘ن˘لاو بهاو˘م˘لا

يذلا يريصضحتلا ضصبرتلا لÓخ
ار˘ي˘˘صضح˘˘ت بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا هر˘˘ي˘˘ج˘˘ي
.ةمداقلا تاقاقحتصسÓل
ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا تف˘˘صشكو
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل
مقاطلا ة˘ج˘مر˘ب ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ل˘جأا ن˘م كي˘لد˘ت ة˘صصح˘ل ي˘ن˘ف˘لا

ةجلاعمو ةهج نم نيتورلا رصسك

ا˘ه˘ل تصضر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘كلا
ىلع نهتدعاصسم اذكو تابعÓلا
ةرتفلل تازهاج نكتل عاجرتصسلا
ةوقب لمع˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل ة˘مدا˘ق˘لا
ة˘ي˘ب˘م˘لولا با˘ع˘لأÓ˘ل ار˘ي˘˘صضح˘˘ت
.ويكوطب1202
نأا ه˘˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘صضأاو
فار˘˘صشإا تح˘˘ت تر˘˘˘ج ة˘˘˘صصح˘˘˘لا
نم ،ةيدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
نكيل تايصضايرلا ةدعاصسم لجا
.ةديج لاح يف

ب.م.يرسسيإا

كيلدت ةشصحل عشضخي تاديشس وديجلل ينطولا بختنملا
ةيناديوسسلاب هيرجي يذلا يريسضحتلا صصبرتلا لÓخ

ضسيئر وداغوب ميكح دمحم راز
ةقفر ةحابصسل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا

ة˘يلو˘ل ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ر˘يد˘م
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ط˘بار˘لا ضسي˘ئرو ة˘با˘ن˘˘ع
ةرا˘يز˘ب ز˘كر˘م˘لا ر˘يد˘مو ة˘حا˘ب˘صسل˘ل
تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسلا
،يد˘يار˘ي˘صس ز˘كر˘م˘ب تا˘صصبر˘ت˘م˘˘لا

دادعت هيرجي يتلا ضصبرتلا لÓخ
اريصضحت ةبانعب ينطولا بختنملا
.ةمداقلا تاقاقحتصسÓل
ةيداحتلا ضسيئر وداغوب داصشأاو اذه
يتلا ةزيمم˘لا فور˘ظ˘لا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نأاو ةصصاخ تاريصضحتلا اهيف ريصست
ةد˘ي˘ج˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ك ر˘فو ز˘كر˘م˘لا

.يريصضحتلا ضصبرتلا حاجنإل
امك ضصبرتلا قلطنا ،رخآا بناج نم
يف ةقباصسلا اندادعأا يف ركذلا قبصس
نأا ى˘ل˘ع ي˘صضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا01ـلا
بردملا ريطأات تح˘ت ،اد˘غ ي˘ه˘ت˘ن˘ي
ركصسعملا فرع امك ،يصسفن ضسايلا

رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت ير˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘˘لا
بي˘˘˘ب˘˘˘ط و˘˘˘هو قرا˘˘˘ط ضسي˘˘˘˘ل˘˘˘˘غوأا
يصضايرلا بطلل ينطولا زكرملاب
(SMNC) ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا
.ليلخ باطخ ديصسلا ضصبرتلل
لم˘ع˘يو فور˘ظ˘لا ن˘صسح˘ت˘صسا د˘فو˘لا

ةمداقلا ةرتفلل ارصضاح نوكي نأا ىلع
عصضخ يتلا ةئيهتلا ةداعإا ةيلمع دعب
،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب يد˘˘يار˘˘ي˘˘صس ز˘˘كر˘˘م ا˘˘ه˘˘ل
بختنملا تاحا˘ب˘صس د˘فو ن˘صسح˘ت˘صسا
راصس يتلا ةديجلا فورظلا ،ينطولا

يدياريصس تاعفترمب ضصبرتلا اهيلع
ة˘بÓ˘خ˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ب ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا

تا˘عا˘قو ح˘ب˘˘صسم˘˘لا نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ
يف دجاوت ماعطإلاو ءاويإلاو بردتلا

.ةياغلل ةزيمم ةلاح
نوكيصس يناثلا جوفلا نإاف ،ةراصشإÓل
رخآلا وه ضصبرت يف لوخدلاب اينعم
ار˘ي˘صضح˘ت ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف
ضصخألابو ةمداقلا ةيلودلا ديعاوملل
ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةلوطبلاو ايقيرفإا بونجب ة˘حا˘ب˘صسل˘ل
رحبلا باعلأا اذكو ةحابصسلل ةيبرعلا
اهنصضتحت يتلا طصسوتملا ضضيبألا

.2202 ةنصس نارهو
ب.م.يرسسيإا

«كابلا» مامأا ديدج رابتخا يف طقشسي «يرانكلا»
لئابقلا ةبيبسش

ةارابملا لئابقلا ةبيبصش يدان رصسخ
لوأا اهصضاخ يتلا ةصسماخلا ةيدولا
ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن د˘˘˘صض تب˘˘˘صسلا ضسمأا
،فد˘ه ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘˘فد˘˘ه ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب
ةرد˘ي˘ح بع˘ل˘م˘ب تير˘جأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.ةمصصاعلاب
ةبيبصشل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘لا بصسحو
جراخ تناك ةبيب˘صشلا نإا˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ن˘˘˘م لوألا طو˘˘˘˘صشلا ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘طإلا
و˘ه ودارا˘˘ب يدا˘˘ن نا˘˘كو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةقيقد54 لÓخ ربكألا رطيصسملا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا ن˘˘كم˘˘ت ن˘˘˘يأا ى˘˘˘لوألا
تا˘ير˘ج˘م ي˘ف م˘كح˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
ءا˘˘ج ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه ى˘˘لإا لوألا طو˘˘˘صشلا
فيصضيل71 ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف لوألا

قئاقد ضسمخ˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا
يمصسرلا تقولا ةياهن لبق ةريخألا

Óغتصسم ىلوألا ةلحرملا ةياهن نم
.يرانكلا يبعل زيكرت بايغ
ةيادب ىتح ينافلزلا لابصشأا رظتنا و
هذه ىلع اورطيصسيل يناثلا طوصشلا
ة˘يا˘ه˘ن˘لا ةر˘فا˘صص ى˘ت˘ح ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
نكمت ةريطخ ضصرف ةدع ةعانصصب

اهنم ةدحاو لÓغتصسا نم نورمح
ضصي˘ل˘ق˘ت ن˘م95 ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف
ةبيب˘صشلا ي˘ب˘عل ن˘ط˘ف˘ت ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

ىلا نوعجارتي يرداق ءاقفر لعج
ةجيتن ىلع ةارابملا يهتنتل ،فلخلا

ينافلزلا لابصشأا قفخ امدعب ،1 ـ2
قيرفلل يعافدلا لتكتلا قارتخا يف

ةجيتنلا ليدعتل  قرزألاو رفصصألا
ضصر˘˘ف˘˘لا م˘˘غر تقو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘ف
.ةريثكلا

عقو˘م˘لا ف˘صشك قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘فو
ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘ك نأا يرا˘˘ن˘˘كل˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
عم دعوم ىلع نوكتصس ينافلزلا

ءاثÓثلا اد˘غ ة˘صسدا˘صس ة˘يدو ةارا˘ب˘م
ةقطنملا دصض يراجلا ربوتكأا72
،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ى˘˘لوألا ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ةرود˘ل˘ل اد˘ي˘˘ج ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
يتلاو رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن
ةيدولوم نم لك روصضح فرعتصس
نيصسح رصصن ،ةرودلا مظنم رئازجلا
.وداراب يدانو ياد
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ماربإا ةياجب ةبيبصش ةرادإا تلصصاو
ددجلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م تاد˘قا˘ع˘ت˘لا

ةليكصشتلا ميعدت لجأا نم كلذو
ثي˘ح ،د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا ا˘ب˘صسح˘ت
ي˘ف ا˘ي˘م˘صسر ن˘ي˘ب˘عل ة˘ع˘برأا ع˘قو
قلغ لبق كلذو يواجبلا قيرفلا
اد˘غ مو˘ي ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
.ءاثÓثلا

عفادملا ةقفصص ةرادإلا تمصسحو
ميحرلا دب˘ع نا˘يز˘مو˘ب يرو˘ح˘م˘لا
ع˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘صسو˘˘م˘˘ل ى˘˘صضمأا يذ˘˘لا
داح˘تإا ن˘م ا˘مدا˘ق «ي˘ب˘م˘صسا˘ي˘ج˘لا»
نو˘˘˘كي˘˘˘صس يذ˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ير˘˘˘˘صضخألا
ةبيبصشلل عافد طخل ةيعون ةفاصضإا
ةرادإلا تناك لصصتم قايصس يفو ،
قلعتيو ضسارح ةثÓث عم تعقو دق
،ضشاركم ىيحي  نم لكب رمألا
د˘عا˘صصلاو ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ضشو˘˘ل˘˘ق

ى˘˘صسو˘˘م ف˘˘يدر˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
مومعز  مجاهملا ددم امك ،بياصص
ة˘يا˘غ˘ل ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هد˘˘ق˘˘ع د˘˘ي˘˘لو
ةيقرتب ةرادإلا تماقو اذه ،4202
فنصص نم ناميلصس ولاموب اهبعل
ل˘ظ ي˘ف ر˘با˘كألا ف˘ن˘˘صصل لا˘˘مألا
ءا˘ط˘عإل يدا˘ن˘لا ير˘ي˘صسم ي˘˘ع˘˘صس
يذ˘لاو ق˘ير˘ف˘لا نا˘ب˘صشل ة˘صصر˘ف˘لا
نمو.ة˘ب˘ي˘ب˘˘صشلا ناز˘˘خ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ةيواجبلا ةل˘ي˘كصشت˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا
م˘˘صسح ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘مز˘˘لا ق˘˘با˘˘صست

با˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صص
ط˘ب˘صض ل˘جأا ن˘م تا˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘صسإلا
ي˘˘˘˘ف ءد˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ،ا˘˘˘˘هرو˘˘˘˘˘مأا
ا˘ب˘صسح˘ت ة˘يد˘ج˘لا تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
ةيناثلا ةلوطبلا تاصسفانم ضضوخل
.ديدجلا اهمصسوم يف ةاوه

طيمز قازرلا دبع

  ضصبرتلا ءاوجأاب ديششي ةحابشسلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا ضسيئر وداغوب
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ناصسيت˘فا برد˘م˘لا ل˘صصاو
ةبيتكلا ريودت ىلع لمعلا

عي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘صصر˘ف˘لا ح˘ن˘مو
قيرفلا دعاصس يذلا رمألا

امب لصضفألا قيقحت ىلع
تحبصصأا رصصانعلا لك نأا
ا˘م ل˘ك م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘صست
بصسك ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل
كرديو اذه ةيصساصسأا ةناكم
ةلبقم ةبيتكلا نا بردملا

اذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رملا قافولا ماما ءاثÓثلا
ى˘ع˘صسي ل˘كلا ل˘ع˘ج يذ˘لا
دوهجلا ن˘م د˘يز˘م˘لا لذ˘ب˘ل
ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا ذ˘˘خا ل˘˘جا ن˘˘˘م
هل حمصست ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ما˘كلا
د˘˘عا˘˘صسي˘˘صس ا˘˘م زور˘˘ب˘˘لا˘˘˘ب
. اريثك ناصسيتفا ينقتلا

بلاطم يقوزرم
ناسسيتفاو كرحتلاب

هعيجسشت ىلع لمع
برد˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘˘صضفو اذ˘˘˘˘ه

عامتجلا ناصسيتفا ضسنوي
عم ةريخألا تاعاصسلا يف
يقوزرم قينألا م˘جا˘ه˘م˘لا

ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا فر˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
يذ˘˘لا ر˘˘ملا و˘˘هو اد˘˘˘ي˘˘˘ج
ةقيرطلا نع ثحبي هلعج

هعيجصشت لجا نم ىلثملا
ل˘˘صضفألا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف ناو ة˘˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘خ
نو˘˘˘كت تار˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘˘لا
هبعك ولع ديكأاتل ةصصرف

كرد˘ي ل˘كلا نأاو ا˘م˘ي˘صسل

نيصسحت يف هتيمهأا ىدم
ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا بناو˘˘˘ج˘˘˘لا
ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا
ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ح ي˘˘˘ف نو˘˘˘كت˘˘˘صس
. ةيوق قرف ماماو رابكلا

صشامر ماسشه
ةركصسب داحتل ينفلا مقاطلا ضضوع
ا˘ج˘مر˘ب˘م نا˘ك يذ˘لا يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
ءا˘ق˘ل˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ما˘ما ضسما
نيب اديدصش اصسفانت دهصش يقيبطت
دارأا قيرف لك ناو ةصصاخ نيبعÓلا
ينفلا مقاطلا لواح دقو اذه زوفلا
ةيقيب˘ط˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ع˘يو˘ن˘ت˘لا
م˘ت˘˘ير ةدا˘˘يز˘˘ب ح˘˘م˘˘صس يذ˘˘لا ر˘˘ملا
ءاغلإا نم رثكا ةدافتصسلاو ةصسفانملا
ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا

ةراط˘صسو˘صس ي˘ب˘عل ة˘با˘صصإا ن˘كلو
ثد˘ح˘ي قا˘ف˘تلا تل˘ع˘ج ا˘˘نورو˘˘كب

. قحل دعوم ىلإا اهليجأات ىلع
ةمسصاعلاب لح دق نوكي زاكعوب

نايندبلا نارسضحملاو صسمأا
لمعلا مجح ناعفري

ينفلا مقاطلا نوكي ىرخأا ةهج نم
نم دافتصسا دق ةركصسب داحتا قيرفل
زاكعوب يصسيئرلا بردملا قاحتلا

نم ةمداقلا ةلحرلا يف ضسما ةيصشع
زكري هلع˘ج˘ي˘صس يذ˘لا ر˘ملا ا˘صسنر˘ف

ةياغ ىلا يحصصلا رجحلا يف ايلاح
نا ركذي تافو˘صشكلا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ
عم يموي لكصشب لصصاوتي ينقتلا
راصسملا حيحصصت لجا نم ةبيتكلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا˘˘ب ع˘˘فد˘˘لاو
وهو ةيند˘ب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ل˘صضفألا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ى˘˘˘ع˘˘˘صسم˘˘˘لا
. نايندبلا نارصضحملا

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا
ةمسصاعلاب ادغ قحتلي زاكعوب

ةيقيبطت ةهجاومب «ةراطشسوشس» ءاقل ضضوع ينفلا مقاطلا

ثيح ةراوفلا نيع ةنيدمب مويلا ةيصشع فيطصس قافو قيرف ضصبرت قلطني
ياد نيصسح رصصن ةيدو عييصضت دعب ةصصاخ هتاف ام ضضيوعت بردملا لمأاي
نا لوقلا نكميو اذه ةلباقملا ءارجإل ةحلاصص ةيصضرأا داجيإا مدع ببصسب
لمعت يتلا رصصانعلا ضضعب ةداعتصسا ثحب ىلا ادهاج ىعصسيصس ينفلا مقاطلا

لكل ةجاح ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘صصا˘خ ي˘كارد˘ت˘صسلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘فو
ىلا ادغ ةدكيكصس ةبيبصش نم قلطنتصس يتلاو ةمداقلا تايدولا يف هرصصانع
. ربوتكأا03 موي ةرقم مجن

ةيلاملا ةلويسسلا نع ثحبلا يعاسسم لسصاوي بارعأا
هل حمصست يتلا ةديحولا ةقيرطلا نع ثحبي بارعا ضسيئرلا لازي لو اذه
حمصست ةيلام ةلويصس ىلا ةجاح يف قيرفلا ناو ةصصاخ عيمجلا دييأات بصسكب
رصصانعلا ناو ةصصاخ ةيدجلا رومألا قÓطنا لبق نيبعÓلا نويد ديدصستب هل
داجيإا لما ىلع تاطحملا نم ديدعلا يف تمصصلا مازتلا تلصضف ةيفياطصسلا

رهصشا4 نم رثكأاب نونيدي مهنا امب روجألا ضضعب يقلتب مهل حمصست لولح
. » انوروك رهصشا نع لزانتلل طينحج ءاقفر ةباجتصسا دعب»

صشامر ماسشه

تايدولا ىلع لوعي يكوكلا

مويلا قلطنت فيطشس يف ةيمشسرلا تادادعتشس’ا
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878213ددعلا ^2441  لوألا عيبر01ـل قفاوملا0202 ربوتكأا62نينثإلاةصضايرلا
هيبعل عيجسشت لسصاوي ينفلا مقاطلا

عاشضوأ’ا نيشسحتل فيطشس ةمق ىلع لوعيو ةليكششتلا ريودت دمتعا ناشسيتفا

ةدكيكسس ةبيبسش

ايباجيإا Óماكت ةرقم مجن قيرف رهظأا
يف طوطخلا عيمج ىوتصسم ىلع
ماما ضسما لوا ىرجملا يدولا ءاقللا
قفو ثيح ةدكي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف
ع˘م ةر˘˘كلا ر˘˘يود˘˘ت ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
زكار˘م ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك م˘حÓ˘ت ل˘ي˘ج˘صست
حمصسي نا هنأاصش نم ام وهو بعللا
مزÓلا ماجصسنلا قيقحتب ضشتوكلل
ضسفانتلا نأا ركذي هنع ثحبي يذلا
ةصصاخ مصسوملا اذه اريبك نوكيصس

ديدع دجوي نيا ةيماملا ةرطاقلا يف
ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق م˘˘ه ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
. لصضفألا قيقحت
بسصانملاو هدسشأا غلب صسفانتلا

ةيلاغ نوكتسس
نم ريثكلا رظتنت ةرادإلا نا ركذي
ىلع لمعلا لجا نم يليلخ عفادملا
ع˘فاد˘م˘لا ة˘ق˘فر˘ب نزاو˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ادج حصشرملا نمو اذه بياع قينلا

عم هتاريصضحت ي˘ن˘ع˘م˘لا ر˘صشا˘ب˘ي نا
ةمداقلا تاعاصسلا ي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
رخأاتلا دعب يناعي ينعملا نا امب
رصضحملا ةقفرب لم˘ع˘ي ا˘ي˘لا˘ح و˘ه˘ف
ليجصست لجا نم دارفنا ىلع يندبلا
مللا نا ركذي ةيجيردتلا ةدوعلا
م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب لوز˘˘ت تأاد˘˘ب
هتاريصضحت رصشابيصس ثيح يصشيروق
. عوبصسألا ةياهن لبق

صشامر ماسشه

ةلحكلا قاصشع هادبأا قيمع ءايتصسا
تا˘˘فÓ˘˘خ˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ءار˘˘ف˘˘˘صصلاو
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ضضع˘ب ن˘ي˘ب ةد˘ئا˘صسلا
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ر˘ي˘ي˘صست ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘˘لا

لÓب بردملا ةلواحم ناو ةصصاخ
رصصان˘ع˘لا ضضع˘ب دا˘ع˘با ي˘ف ير˘يزد
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘م مد˘˘ق˘˘ت م˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا
فار˘طألا ضضع˘ب ل˘ع˘ج تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
عصضو يذلا لاكصشلا وهو لخدتت
ة˘طرو ي˘ف دا˘نزو˘ب ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

م˘˘ت ن˘˘م ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
ةردا˘˘غ˘˘م˘˘لا او˘˘صضفر م˘˘ه˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صست
مهحنم ةرورصضب نوبلاطي اوحصضاو
. تاقحتصسملا لماك
ةيدوو ةلسصاوتم تاÒسضحتلا
صسيمÿا موي تمسسر فيدرلا
ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ةعا˘ق˘لا ن˘ي˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘كلا تار˘ي˘صضح˘ت
ينقتلا لعجيصس ام وهو ةيصضرألاو
ن˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘صسي ير˘˘يزد لÓ˘˘ب
قيرفلل ةين˘ف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا بناو˘ج˘لا

ام وهو ىمادقلا جامدنا عم ةصصاخ
ام˘ب ة˘نرا˘ق˘م ةو˘ق˘لا ن˘م ا˘عو˘ن ح˘ن˘م
رر˘ق د˘قو اذ˘ه ة˘ياد˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ب˘˘صس

ءاقلب تاريصضحتلا ةيادب ضشتوكلا
اذه فيدرلا قيرف عم ىرجيصس يدو
ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ضسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا
يف يدجلا عورصشلا لبق ءاطخألا

عابطنلا حنمت دق يتلاو تايدولا
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا نأا˘˘صشب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
. قيرفلا اهيوتحي

صشامر ماسشه

ادج ةيلاغ تتاب بسصانملا

مشسوملا اذه اهتملك لوقل ىعشست ةبيتكلاو هبعك ولع تبثي مجنلا

ةرڤم مجن

ةطرو يف هعشضوو دانزوب كبرأا نيبعÓلا ضضعبل يريزد حيرشست
جÈلا يلهأا

فيطسس قافو

داحتا تيب يف تابرصضلا لصصاوتت
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع
يملاقلا ينقتلا ناف اهانيقتصسا يتلا

بلا˘ط˘˘ي ى˘˘ح˘˘صضا ة˘˘صساو˘˘م لا˘˘م˘˘ك
ام وهو ةلماك رهصشا9 تاقحتصسمب
ةصصاخ ةطرو يف ةرادإلا عصضيصس
ةرور˘صضب ة˘ب˘لا˘ط˘م نو˘كت˘صس ا˘ه˘ناو
ي˘ه ا˘م˘ل˘ث˘م ه˘تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘صسم د˘˘يد˘˘صست
لكاصشملا ةيوصست ةرورصضب ةبلاطم
تاعزانملا ةنجل يف ةقلاعلا ةيلاملا

ط˘ير˘صشو˘بو ضساو˘م ضصخ˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ام وهو ىرخألا رصصانعلا ضضعبو
. ةطرو يف ةرادإلا لعج

ةرادإلا تطرو نويدلا
نم باحسسنلاب ديدهتو
ةكرسشلاو يواهلا ءاسضعأا

يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا تدد˘˘هو اذ˘˘ه
لصصاوت لاح يف ليحرلاب ةكرصشلاو
نكت مل ةرادإلا ناو ةصصاخ فيزنلا
يف ةلجصسملا ثراوكلا مجح كردت
ا˘˘˘ه˘˘˘كر˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا تي˘˘˘˘ب

لمأايو اذه نو˘ق˘با˘صسلا نو˘لوؤو˘صسم˘لا
ف˘قو˘م نو˘كي نا ي˘ف نو˘لوؤو˘صسم˘˘لا
ن˘م ا˘ح˘صضاو ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ةدعاصسم ةي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لا لÓ˘خ
نويدلا ديد˘صست د˘صصق ا˘ي˘لا˘م يدا˘ن˘لا
يتلاو قيرفلا قتاع ىلع يه يتلا

لÓخ اقئاع نوكتصس كصش نود نم
. مداقلا يوتصشلا وتاكريملا

صشامر ماسشه

باحسسنلاب نوددهي يواهلا يدانلا ءاسضعأا

هتاقحتشسÃ بلاطيو ديدج نم ةرادإ’ا طروي ةشساوم

ةبانع داحتا
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نيدلا ريخ تبصسلا ضسمأا دقع
ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا ضسي˘˘˘ئر ي˘˘˘صشطز
اعامتجا مدقلا ةركل ةيرئازجلا

ينفلا ريدملا ع˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ما˘ه
نم ة˘عو˘م˘ج˘مو ق˘ي˘ف˘صش ر˘ما˘ع
ةعباتمب نيصصت˘خ˘م˘لا ءا˘صضعألا
ضشقانو نيبر˘ت˘غ˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةر˘كلا ى˘ل˘˘ع لوألا لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ةقلعتم طا˘ق˘ن ةد˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ى˘ل˘ع دد˘صش ثي˘ح بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘˘ب

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض
نم يتلا بهاوم˘لا با˘ط˘ق˘ت˘صسا
.Óبقتصسم رصضخلا ميعدت اهناصش

ىلع يصشطز لصصحتو اذه
41 دودرم نع لصصفم ريرقت

ةيصسنج˘لا ي˘جودز˘م ن˘م ا˘ب˘عل
نم لقأا بختنملل اومظنا نيذلا

مقاط مهعبات دق ناك ةنصس02
ضضر˘˘ع م˘˘تو ق˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صش ر˘˘˘ما˘˘˘ع

ةئفلل مداقلا ضصبرتلا ليصصافت
.تقولا ضسفن يف اهتاذ

ريخ قرطت ىرخأا ةهج نمو

ىلا نيعمتجملاو يصشطز نيدلا
هلخديصس يذ˘لا مدا˘ق˘لا ضصبر˘ت˘لا
اماع71 ن˘م ل˘قأل بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

ى˘لوألا ةر˘م˘ل˘ل د˘ه˘صشي˘صس يذ˘˘لا
ي˘˘جودز˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل رو˘˘˘صضح
 .ةيصسنجلا

يديم◊.ل

رتوت نم ديزي وروأا نويلم2.1
        ةرادإلا

ةرادإا عشضي زوبدوب
يف نايتا تناشسا

 ديدج نم جرح
يلودلا زوبدوب شضاير عشضو

تناشس يدان ةاردا يرئازجلا
ةرم جرح يف يشسنرفلا نايتيا
عم عيقوتلا هشضفر دعب ىرخا
عوبشسلا يرطقلا رطق يدان
.يشضاملا

ةيفحشص ريراقت تلاقو
قيرفلا يلوؤوشسم نا ةيشسنرف
ةيفيك يف نوراتحم رشضخلا
يف رشضخلا مجاهم عم لماعتلا

اهيف لشصاوي يتلا ةرتفلا هذه
شضورعلا لك شضفر زوبدوب
ةيدنلا نم هتلشصو يتلا
نم هديدهت مغر ،ةيرطقلا

لايوب دولك بردملا فرط
يف هتاباشسح نم هجارخإاب
مل كلذ نكل ،ديدجلا مشسوملا

ةيراشسيلا بحاشص  ىلع رثؤوي
يدان دقع شضفريل ،ةيرحشسلا

ثيح ،ديدج نم يرطقلا رطق
نم نيشضرع شضفر نأاو هل قبشس
.يرطقلا يرودلا

ىلا قباشسلا وششوشس مجن لوحتو
قيرف يريشسم ىلع ليقث لمح

وهو ل فيك ،نايتيا تناشس
2.1 ـل لشصي ابتار ىشضاقتي يذلا

هارت غلبم ،ايونشس وروأا نويلم
ةبشسنلاب ادج ريبك هنا ةرادإا
تاباشسح يف لخدي ل بعÓل
.بردملا

جاحلب اشضر

 فور◊ا ىلع طاقنلا عشضيو ةيدا–’ا ةلشصوب طبشضي يششطز نيدلا Òخ

ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ر˘م˘ت˘صسي
ضضوخ يف يرئازجلا يلودلا
ديدجلا هيدان ةقفر تابيردتلا
ل˘˘˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘˘˘م «ما˘˘˘˘˘˘ه تصسيو»
يف هئÓمز عم اديج جامدنلا
ي˘ف ءد˘ب˘لا ل˘ب˘˘ق ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
تاءا˘ق˘ل ضضو˘خو ة˘كرا˘صشم˘لا
ة˘˘˘ق˘˘˘فر «غ˘˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا»
.«زرماهلا»

د˘ي˘فاد ف˘صشك ا˘م بصسح˘˘بو
يف ماهتصسيو بردم ضسيوم
ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘صصت
هنأا «رصضخلا» مجن ضصوصصخب

تابيردت لÓخ اديج ءادأا مدقي
يف ةمحر نب »:Óئاق قيرفلا

ا˘˘˘م بصسحو ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
ريثكلا كلتمي و˘ه˘ف ها˘ند˘ها˘صش
ي˘ف اد˘كؤو˘م ،«تارا˘ه˘م˘لا ن˘م
ديزمل جاتحي هنأا تقولا تاذ
رثكأا نوكيل رثكأا تقولا نم
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘يز˘˘ها˘˘˘ج
يزيلجنلا يرودلا تايرابم
رثكأا نوكي نأا هيلع »:افيصضم
كلذ ىلع هدعاصسنصسو ةعرصس
تايرابمل ازهاج نوكي يكل
ينقتلا داعو ،«غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا

ببصس نع ثيدحلل يزيلجنلا
ةمئاق نع ةمحر نب داعبتصسا
رتصسصشنام هجاو يذلا قيرفلا
ةلوجلا تايلاعف نمصض يتيصس
»:Óئاق ةلوطبلا نم ةصسداصسلا
نيبعÓلا نأا اقباصس تلق دقل
ن˘˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘˘لا
عرصستأا نل «بيصشنويبماصشلا»
نأا مهد˘يرأا ل˘ب م˘ه˘ما˘ح˘قإا ي˘ف
متخيل ،«001 نيزهاج اونوكي
ةظحللا رظتني هنأا ريخألا يف
بحا˘صص كار˘صشإل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘لا
ثيح «ةيرحصسلا تاغوارملا»

ةمحر نب حنمأا نأا ديرأا »:لاق
بصسانملا تقولا يف ةصصرفلا
.«هل

ةنيدم نبا نأا مولعملا نمو
لقتنأا دق ناك تنصشومت نيع
نم امداق ماهتصسيو فوفصصل
يف طصشانلا دروفتنيرب يدان
تفرع ثيح «بيصشن˘ي˘ما˘صشلا»
ليقارعلا نم ديدعلا ةقفصصلا
«رصضخلا» حان˘ج ع˘ي˘قو˘ت ل˘ب˘ق
رخآا يف ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا ي˘ف
 .يفيصصلا وتاكريملا ضسافنأا

طيمز.ع

و˘˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘˘˘فراداز ر˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ع
برد˘˘˘م˘˘˘لا ضشت˘˘˘ي˘˘˘صسرا˘˘˘غو˘˘˘˘ل
،يوبابميز بختنمل يتاوركلا

بخانلاب  ديدصشلا هباجعإا نع
ي˘صضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ق˘فر ه˘ب ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
.اهققح يتلا جئاتنلاو ،رصضخلا

ي˘ف ،ضشت˘ي˘صسورا˘غو˘ل حر˘صصو
:ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘عاذإÓ˘˘˘ل راو˘˘˘ح
،اديج اقيرف عن˘صص ي˘صضا˘م˘ل˘ب»
ثيدحلل جاتح˘ي لو ا˘م˘غا˘ن˘ت˘م
جئاتنلا» : فاصضأاو ،ّ«كلذ نع
اهصسفن ن˘ع م˘ل˘كت˘ت ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا

ىلع هئ˘ن˘هأا اذ˘ه ير˘ب˘ن˘م ن˘مو

ع˘م ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
»: متخو ،«يرئازجلا بختنملا

توصص يننأا مكيلع يفخا ل
لصضفأا نوكيل يصضاملب ىلع
.«ماعلا اذهل افيفلا يف بردم

طيمز.ع

ريفصس عم لكاصشملا تأادب
قباصسلا يرئازجلا يلودلا رديات
نيعلا قيرفل اثيدح لقتنا يذلا
يرود˘˘ل د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘صصلا
نم امداق يدوعصسلا نيفرتحملا
دعب يدنكلا لايرتنوم تكابمأا

نمصض ءاقل لوأا يف هتكراصشم
.ةيلحملا ةلوطبلا تاصسفانم

ق˘ب˘صسألا ر˘ت˘نلا م˘ج˘ن م˘صصبو
هرو˘ه˘ظ ي˘ف ه˘فاد˘هأا لوأا ى˘ل˘˘ع
ةط˘ق˘ن ن˘م ه˘يدا˘ن ناو˘لأا˘ب لوألا
مامأا هيدان ةهجاوم يف ءازجلا
تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘صض قا˘˘ف˘˘تلا
يرود ن˘م ة˘ع˘با˘˘صسلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
يذلاو يدوعصسلا ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
مجن˘لا ءا˘ق˘فر ةرا˘صسخ˘ب ى˘ه˘ت˘نا
.دحاو لباقم نيفدهب يرئازجلا

اينولوب مجن لمحتي مل امك

ةيلاعلا ةرار˘ح˘لا ة˘جرد ق˘با˘صسلا
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ي˘ف ة˘يدو˘ع˘صسلا ي˘ف
يمصسر ءاقل لوأا يف هتكراصشم
ترثأا يتلاو ديدجلا هيدان ةقفر
يف هئادأا ىلع حصضاو لكصشب
يرود˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل رو˘˘˘ه˘˘˘ظ لوأا
ي˘˘˘ف د˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح ،يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا
دعب اهب ىلدأا يتلا تاحيرصصتلا
ة˘ي˘صضا˘˘ير˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ن˘˘ح˘˘ن »:Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا
اريثك انر˘ثأا˘ت دد˘ج˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا
،ة˘ع˘ف˘تر˘ُم˘لا ةرار˘˘ح˘˘لا ة˘˘جرد˘˘ب
،«ا˘ب˘ل˘صس ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع تر˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لاو
مغرو اننأا˘ب د˘ق˘ت˘عأا »:ل˘صصاو˘ي˘ل
اديج ا˘صضر˘ع ا˘ن˘مد˘ق ،ة˘م˘يز˘ه˘لا

ىلع نيرداق انكو ،مومعلا ىلع
لقأا ىلع لداعتلا ةطقن فطخ
لك ى˘ل˘ع »:ف˘ي˘صضي˘ل ،«ر˘يد˘ق˘ت

،Ó˘يو˘ط لاز˘ي ل م˘صسو˘م˘لا لا˘ح
كاردتصسلا ىلع نورداق نحنو
.«يرود˘لا تلو˘ج مدا˘ق لÓ˘˘خ
82 بحاصص نأا ريكذتلاب ريدجلا
يف ةبرجت ضضاخ دق ناك ةنصس
نيفرتحملل يكيرمألا يرودلا

لا˘ير˘ت˘نو˘م تكا˘ب˘مأا ة˘باو˘ب ن˘م
نيمصسوم تماد يتلاو يدنكلا
يرود˘˘˘ل˘˘˘ل لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق
دعاصصلل مامصضنلاو يدوعصسلا

ثيح يدوعصسلا يرودلل اثيدح
ناد˘ي˘م ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م ى˘˘ع˘˘صسي˘˘صس
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ق˘˘با˘˘صسلا «ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا»
نامصضو ة˘ل˘ي˘كصشت˘ل˘ل ة˘فا˘صضإلا
م˘صسو˘م˘لا ل˘قألا ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
 .يلاحلا

طيمز.ع

 «يتيشسلا» ةهجاوم نع باغ «ديدجلا زرحم»

  «ةمحر نب كارششإ’ ةبشسانملا ةظحللا رظتنا انأا» :ضسيوم

 ينطولا بختنŸا ةنيفشس نابر هققح اÃ داششأا

توشصو يشضاملب همدق اÃ بجعم انأا :ضشتيشسراغول
 يشضاŸا مشسوŸا ‘ بردم لشضفأا نوكيل هيلع

 دعب فيكتي ⁄ قباشسلا «Îنلا» بعل

 رابتخا لوأا ‘ Ìعتيو هفادهأا دادع حتتفي رديات

 ةــــنئهت
رونب ،ةمشصاعلا ءامشس تألأÓت7102 ةنشس نم ربوتكأا52ـلا يف
ششارف دايدزا ناكف ،ةعلطلا يهب يبشص هتايط يف لمحي ،قارب
د˘ب˘ع»ـب ة˘ن˘˘ي˘˘مأا ه˘˘جوزو مÓ˘˘عو˘˘ب ىف˘˘ط˘˘شصم ير˘˘شسيإا ل˘˘ي˘˘مز˘˘لا
..«بيهشص نمحرلا

،نوكملا اذه يف يبشص عورأا دÓيم ىلع تاونشس3 شسمأا ترمو
غولبب خيراتلا ىنحنا مويلا ،يناوثلا تقرو ،تاعاشسلا تنغ

ةبشسانملا هذهبو..ثلاثلا هدÓيم ديع «بيهشص نمحرلا دبع»
مهشسأار ىلع ،يرشسيإا ةلئاعو مألاو بألا مدقتي ةديعشسلا

رديوقو ناوشضر دجلاو ناورب ةيزافو يديرد ةمطاف ةدجلا
دبع» للدملا ىلإا ينامتلا بيطأاو يناهتلا رحأاب ،ةنون نب

ءاشش نإاو ةيفاعلاو ةحشصلاو رمعلا لوط هل نينمتم «نمحرلا
...تايوتشسملا عيمج ىلع تاحاجنلاب ةئيلم ةايح هللا

 ..ةنشس001 ـل ةبقاعلاو

 «روبشسوروزريأا » ةهجاوم يف كراششي ملفافلا يفاششك ءاشضعأاو ينفلا ريدملا عم هعامتجا يف

ةرادإ’او ةباشصإ’ ضضرعتي يلوغيف
 هعشضو ضصوشصخب نئمطت

يارصس ةطلغ مجنو يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفصس ضضرعت
نع هبايغ ءارو تناك يتلاو رهظلا ىوتصسم ىلع ةباصصإل يكرتلا
ف˘˘ي˘˘صضت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
يرودلا نم ةصسداصسلا ةلوجلا تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض«رو˘ب˘صسوروزر˘يأا»
.زاتمملا يكرتلا

هؤواقفر هيف زاف يذلا ءاقللا نع قبصسألا ايصسنلاف مجن باغو
رهظلا يف اهل ضضرعت يتلا ةباصصلاب ارثاتم فدهل نيفده ةجيتنب
عم رواصشتلا دعب ميريت حتاف بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا ررقيل
عقوملا ركذ ام بصسحبو ،ءاقللا يف هكارصشإا مدع يبطلا مقاطلا
تصسيل اهنأا «رصضخلا» مجن ةباصصإا لوح «موب ميصسلا»ـل يمصسرلا

يرئازجلا بايغ ةدم ةرادإلا ددحت مل اميف قلقلل وعدت لو ةريطخ
.قيرفلا فوفصص نع

ءادأا ىلع دي˘كأا˘ت˘لا˘ب ر˘ثؤو˘ي˘صس «و˘صسو˘صس» با˘ي˘غ نأا د˘كؤو˘م˘لا ن˘مو
ءادأا ىلع يف ايلج ادب يذلاو ةلبقملا تاهجاوملا يف ةليكصشتلا
تايرابملا نم ةريخألا ةرتفلا يف هداعبتصسا دعب ةيمامألا ةرطاقلا
.يكرتلا ينقتلا نم رارقب

عم لكاصشم يف لخد يصسنرفلا لبونورغ جيرخ نأا مولعملا نمو
،هبتار ضضيفخت هصضفر ةيفلخ ىلع ةريخألا ةنوآلا يف «ةطلغ» ةرادإا

راصصنأاو ريهامج ل˘ب˘ق ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا د˘صض ة˘ل˘م˘ح ه˘ب˘حا˘صص يذ˘لاو
لظ يف يفارتحا ريغ يرئازجلا فقوم نأا اوربتعا نيذلا قيرفلا
 .ةريخألا ةرتفلا يف يدانلا اهنم يناعي يتلا ةيلاملا ةمزألا

طيمز.ع
 يبرعلا فيشضلا مامأا ةهجاوملا يف

نم هقيرف ذقنيو لجشسي قلأاتي وطي نب
 تاظحللا رخآا يف ةراشسخ

يرطقلا ةركولا مجاهم يرئازجلا بعÓلا وطي نب دمحم فاصضأا
هقيرف تعمج يتلا ةهجاوملا ضشماه ىلع هديصصرل اديدج افده
تاصسفانم نم ضسماخلا عوبصسألا تايرجم نمصض يبرعلا هريظنب
لك يف نيفدهب يباجيلا لداعتلاب تهتنا يتلاو رطق موجن يرود
يف كراصشو ةارابملا يف ايصساصسا فيطصس قافو مجن لخدو  .ةكبصش
هقيرفل ليدعتلا فده عقويل88 ةقيقدلا رظتنا ثيح ،اهراوطا عيمج
لداعتلا ةطقنب ايفتكم هلقعم يف ةجيتنلا يف ارخأاتم ناك يذلا
.تلوج5 رورم دعب ضسماخلا زكرملا يف طاقن7 ـل هديصصر عفريل

يصضاملا مصسوملا ضسماخلا زكرملا يف ءاج دق وطي نب ناكو
،افده11ـل هعيقوت دعب يرطقلا يرودلا يفاده لصضفا ةمئاق نمصض
نم˘صض ة˘فار˘غ˘لا ة˘ق˘فر ي˘نا˘ث˘لا ه˘فد˘ه˘ل لو˘صصو˘لا عا˘ط˘ت˘صسا يذ˘لاو
 .ديدجلا همصسوم يف رطق موجن يرود تاصسفانم

طيمز.ع
جيلخلا يف بعÓل  ةديدج ةرماغم ةيادب

يرطقلا رطق يدان فوفشص يف عقوي يليÓب
يتلا لكاصشملا لصسلصسم يرئازجلا يلودلا يليÓب فصسوي يهنأا

رطق يدان عم يمصسر قافتل لصصوتلا دعب روهصش ةدعل اهب رم
ةيصضاملا ةرتفلا يف هتهجاو يتلا ةريبكلا تابقعلا دعب يرطقلا
قباصسلا هقيرف عم هلكاصشم ببصسب هلثمي يدانل هداجيإا مدع ببصسب
يلودلا نأا ،ةيرطق ةيمÓعإا ريراقت تراصشأاو.يدوعصسلا يلهألا
ثيح ،يرطقلا رطق يدان عم ايمصسر قفتا يليÓب فصسوي يرئازجلا
ةميق لباقم كلذو نيمصسومب هتدم تددح دقعل هحلاصصل عقويصس
ىلع يليÓب عقوي نأا رظتنملا نمو ،وروأا نييÓم6 ـب ردقت ةيلام
همايق دعب ةرصشابمو ريراقتلا هنع تفصشك ام بصسح ايمصسر هدقع
ليصصافتلا عيمج ىلع قافتإلا ىلا نافرطلا لصصو ،يبطلا ضصحفلاب
يمصسر لكصشب مصضنيل ،عيقوتلا ىوصس قبي ملو ةقفصصلاب ةصصاخلا
يف ضضورع ةدع ىقلت يليÓب نإاف ةراصشإÓل.ديدجلا هقيرف ىلإا
يرصصملا يلهلا نم لك رارغ ىلع ةيدنا ةدع نم ةقباصسلا ةرتفلا
ىلا ةفاصضإلاب يصسنرفلا نايتيا تناصس كلذكو ،يصسنوتلا يجرتلا
نم هتعنم قباصسلا هقيرف عم لكاصشملا نكل ،ينابصسإلا يفاتيخ يدان
  .ةيدنلا هذه دحأا ىلإا لاقتنإلا

جاحلب اشضر

sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

مشسوملا اذه داحت’ا حاجنب لئافتم ىشسيع نب
ةر˘كصسب دا˘˘ح˘˘تا و˘˘ب˘˘عل تف˘˘ل
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف را˘˘˘ظ˘˘˘نألا
اورهظا نيا ضسما ةيق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
ةيعامج حورو اعصساو انماصضت

رملا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ةر˘ي˘ب˘ك
ىصسيع نب ضسيئرلا لعج يذلا
قيرفلا مصسومب اريثك لءافتي

م˘˘ها ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
يه حا˘ج˘ن˘لا ل˘ماو˘عو رار˘صسا

لمأايو اذ˘ه ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا حور
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت نا ي˘˘ف را˘˘˘صصنألا
هذه لثم ناو ةصصاخ «ةمحللا»
نم ريثكلا نصسحتصس رومألا
تي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘خاد عا˘˘˘˘˘صضوألا
.يركصسبلا

فورحلا ىلع طاقنلا عشضو
ر˘ي˘ب˘كلا ل˘م˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ةرادإا ه˘˘ب تما˘˘ق يذ˘˘˘لا
ةمصصاع˘لا دا˘ح˘تا يدا˘ن
ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب
،ىيحي رتنع يصضايرلا
او˘˘˘˘˘˘˘صسنار˘˘˘˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘˘˘˘كأا
ر˘يد˘م˘لا ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘˘صس
نأا قير˘ف˘ل˘ل ي˘صضا˘ير˘لا
،يفي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ضصخي اميف ىهتنا دق
ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘هو ،دا˘˘ح˘˘˘تلا
لاد˘˘صسإا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
وتاكريملا نع راتصسلا

نل قيرفلا نأا احصضوم
ىلإا قوصسلا ىلإا لخدي
رو˘مأا دو˘جو لا˘˘ح ي˘˘ف

.ةئراط

ديدج ضسابلب

ةرادإا تلاط ي˘ت˘لا تادا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ث˘ك د˘ع˘ب
ببصسب قيرفلا قاصشع نم لئابقلا ةبيبصش

تامÓع لمح˘ت ة˘صسب˘لأا˘ب داد˘ع˘ت˘لا رو˘ه˘ظ
ح˘ن˘م˘تو ةرادإلا در˘ت نا ل˘ب˘ق ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
،ديدجلا لومملا مصساب ةصسبلألا نيبعÓلا
طاقنلا لÓم ةرادإا كلذب عصضتل «وزيإا»
يذلا ربحلا نÓيصس فقوتو فورحلا ىلع
لومملا لوح ةيصضاملا ةرتفلا يف لاصس
.يدانلل ديدجلا

ىركذلا نويحي رفانشسلا
نادقفل ةيناثلا
«م’وغ» رشصانملا

ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا راصصنأا ىيحأا
«ملوغ» رصصانم˘لا ةا˘فو˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ىر˘كذ˘لا
اميصسل قيرفل˘ل ه˘ق˘صشعو ه˘ب˘ح˘ب فور˘ع˘م˘لا

يدانلا ةرزاؤومل لقنتلا ىلع موادي ناك هناو
قا˘صشع ل˘ك م˘حر˘ت د˘قو اذ˘ه ل˘ح˘ترا ا˘م˘ن˘˘يأا
نينمتم هل اوعدو هيلع ةلحكلاو ةرصضخلا
ةن˘ج˘لا ي˘ف نو˘كي˘ل ةر˘ف˘غ˘م˘لاو ة˘م˘حر˘لا ه˘ل
ل˘م˘ع˘ي نا ي˘ف تقو˘لا ضسف˘ن ي˘ف ن˘ي˘ن˘م˘ت˘˘م
قيرفلا ةلجعب عفدلا ىلع يدانلا ولوؤوصسم
لازي لو ناك يتلا ريهامجلا داعصسا لجا نم
ةداعصسلا نم لما ةفصشر نع ثحبلا اهفده
.اهعقو ىلع نوصشيعي

 «كوملا» ةرادإا
Óيل لابقتشس’ا يف بغرت

ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يدو˘˘لو˘˘م و˘˘لوؤو˘˘صسم بغر˘˘ي
دبع نب بعلم يف Óيل مصسوملا اذه لابقتصسلا
ن˘ع ثح˘ب˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘ملا و˘هو كلا˘م˘لا
بلاطملا دعب ةصصاخ كلذ ىلع لمعلا ةيناكمإا
ةينطولا ةطبارلا ضسيئر فرط نم تناك يتلا

ةرادإلا تصسم˘ل د˘قو اذ˘ه راود˘م م˘ير˘كلا د˘˘ب˘˘ع
ةجمربب رملا ىلع نيمئاقلا نم ةحلم ةبغر
بعلملا ةمدخ يف ةفصشاكلا ءاوصضألا عصضو
بعليصس رخلا وه يصس ضسا يصسلا ناو ةصصاخ
.كلاملا دبع نب يف

ةفرعم اورظتنا «تشسيبابلا»
ةشسائرلا قيرف ريشصم

ىلع تلمع دق ةيرئازجلا ةيداحتلا نوكت
ن˘ي˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ل˘كصشم ل˘ح
يف قحلا هل نميف يواهلا يدانلاو ةكرصشلا
يتلاو يواهلا يدانلا ةرادإا نا ركذي لمعلا
تامدخ نامصض نع تنلعأا دق باقر اهدوقي
قافتلا عم ضشابرخ اذكو يزوزعم ضسراحلا

نم ةرادإلا ميصسرت رظتنت رصصانع ةدع عم
يلات˘لا˘بو ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا رار˘قإا ل˘جا
يدانلا ريصصم ضسما بقرتي ناك عيمجلاف
.اريبك ارخأات ضشيعي يذلا

qarsana@essalamonline.com

8782ددعلا ^2441  لوألا عيبر01ـل قفاوملا0202 ربوتكأا62نينثإلا

رخآا ملاع نم
نكمت51ـلا ن˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف
بعÓلا وكوكام ا˘فو˘صسو˘ي
ا˘ي˘صسيرو˘ب ق˘ير˘ف˘ل با˘˘صشلا
91 ن˘˘م ل˘˘قأا د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
يف ةيعابر نيودت نم ةنصس
اهيف هجاو يتلا ةهجاوملا
نأا لي˘م˘ج˘لاو كلا˘صش يدا˘ن
31ـلا ه˘فد˘ه نود بعÓ˘˘لا
ي˘هو تا˘يرا˘ب˘م4 ي˘˘˘˘ف
لا˘ق˘ي ا˘م ل˘قأا تا˘ي˘ئا˘صصحإا

بعÓل ادج ةيوق اهنأا اهنع
ر˘ب˘كأا ن˘ي˘ب˘عل ع˘م بع˘˘ل˘˘ي
نا د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ه˘˘ن˘˘م
ناصش هل نوكيصس وكوكام
.Óبقتصسم ريبك

15

ةلواطلا بلق يف لششف
تا˘˘˘صسد˘˘˘ع تط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةارا˘ب˘م ن˘م تار˘ي˘ما˘كلا
طقصس يتلا وكيصسÓكلا
˘ما˘مأا ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير م˘˘ير˘˘غ˘˘لا
د˘لا˘نور ،ة˘ثÓ˘ث˘ل فد˘ه˘ب

برد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك
ه˘ج˘ت˘ي و˘هو يد˘ن˘لو˘ه˘لا

ةعفد تارييغت4 ءارجإل
ن˘˘م ،(08د) ي˘˘ف ةد˘˘حاو
هنكل ةلواطلا بلق لجا
ن˘˘يد ن˘˘˘يز ما˘˘˘مأا ل˘˘˘صشف
برد˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ناد˘˘˘˘˘˘˘يز
لو˘صصألا وذ ي˘صسنر˘ف˘˘لا
.ةيرئازجلا
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رسصعلا

05:31

رهظـلارجفلا

12:3215:38

برغŸا

18:04

ءاسشعلا

19:34

ةÓشصلا تيقاوم

 «ةمحر نب كارششإ’ ةبشسانŸا ةظحللا رظتنا انأا» :ضسيوم ̂ 
هعشضو ضصوشصخب نئمطت ةرادإ’او ةباشصإ’ ضضرعتي ›وغيف ̂ 

بجعم انأا :ضشتيشسراغول
توشصو يشضاملب همدق امب

بردم لشضفأا نوكيل هيلع
يشضاملا مشسوملا يف

ÚبعÓل ةيباجيا جئاتن روهظ دعب

يغلت «ةراطشسوشس» ةرادإا
مامأا ةيدولا ةارابŸا

«انوروك» ببشسب «نايبزلا»

ادج ةيلاغ تتاب بسصانŸا

هبعك ولع تبثي مجنلا
اهتملك لوقل ىعشست ةبيتكلاو

مشسوŸا اذه

تايدولا ىلع لوعي يكوكلا

ةيمشسرلا تادادعتشس’ا
مويلا قلطنت فيطشس يف

ةنيفسس نابر هققح اÃ داسشأا
ينطولا بختنŸا

8782ددعلا ^2441  لوألا عيبر01ـل قفاوملا0202 ربوتكأا62نينثإلا

فافلا ‘اسشك ءاسضعأاو ينفلا ريدŸا عم هعامتجا ‘

ةيدا–’ا ةلشصوب طبشضي يششطز نيدلا Òخ
فورـــ◊ا ىلع طاـــقنلا عشضيو

فيطسس قافو ةمسصاعلا دا–ا ةرقم م‚


