
قبسسألا صسيئرلا لمحي ةفيلخلا
دمحمو ةقيلفتوب زيزعلا دبع

هفيقوت ةيلوؤوسسم بÓج

يف ةبأينلا تأسسأمتلا هذه
تأموكح ءأسسؤورو ءارزو قح
توكحط ةيسضق يف ةقيلفتوب

50صص
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هتلاح ىلع فرصشŸأ يبطلأ مقاطلأ
:دكؤوي ةيحصصلأ

ةيئافصشتصسأ تاصسصسؤوم لوخد دعب
ةمدخلأ زيح ةديدج

فرصشو اهفرصش عيبت ءÓمعلأ نم ةلاثحب اهفصصو
:ىلعألأ يمÓصسإلأ صسلÛأ ،ماهوألاب اهنطو

ةبأسصع لعف نم تأبأغلا قئارح
Úهوتل مارجإلا ليبسس ترأتخا

ةيرئاز÷ا ةلودلا
30صص

ريصصم يف قيقحتلاب بلاطو هيلإأ هجوملأ مهتلأ لك ىفن
كنبلأ يف اهكرت رانيد رايلم09

مأركلأ ةباحصصلأو مÓصسلأو ةÓصصلأ هيلع لوصسرلل اهتءاصسإأ ةيصضق يف ةءأربلاب ماكحأأو اصسبح نيماعو انجصس ةنصس81 نيب حوأرتت

50صص

ريزو ديزوب نب نمحرلأ دبع نلعأأ
087و ف˘˘˘˘لأأ52 ح˘˘ت˘˘ف ن˘˘ع ،ة˘˘˘ح˘˘˘صصلأ

ة˘ن˘صسلأ نأو˘ن˘ع˘ب د˘يد˘ج ل˘غ˘˘صش بصصن˘˘م
عصضو دعب هعاطق يف1202 ةيلاملأ

ز˘˘ي˘˘˘ح ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
.ةمدخلأ

تأبأسصإلا ددع يف أيسسأيق أمقر مطحت رئازجلاو ةينأثلا «أنوروك» ةجومل ةبعرم تأعقوت
40 صصةيئاقولأ تأءأرجإلاب راتهتصسلأ ىلإأ ببصسلأ نوعجريو «ةفيخملأ»ـب ةيعصضولأ نوفصصي نوصصتخم

لغسش بسصنم فلأا52 حتف
ةحسصلا عأطق يف ديدج

ةلبقملا ةنسسلل

مأ“إا ددسصب نوبت صسيئرلا
هعسضوو جÓعلا لوكوتورب
يبأجيإا نسس– ‘ يحسصلا

30صص

40 صص

احابصص ةصسماخلأ ىلإأ ءاصسم ةنماثلأ نم ةيأدب ةيلو92 ربع هليدعت ررقت ةموكحلأ

يواروب ةريمأا ةنادإا
تاوــنسس30ــب
اذـــفأن أـــنجسس

لا‹ ‘ نيدلبلأ Úب لصصأوتŸأ نواعتلأ زربأأ
ةيعرصشلأ Òغ ةرجهلأو باهرإلأ ةحفاكم

:يسسنرفلا ةيلخادلا ريزو
ىÈك ةيميلقإا ةوق رئاز÷ا

طسسوألا قرسشلا ةقطنم ‘
30 صص

30 صص

50صص

دــيدج نم رــجحلا تحت رئازجلا
ةــينأثلا «أــنوروك» ةجوم ءاوتحل

ةيميلعتلا تأسسسسؤوملل ةيئأجف تارأيزو ينهملاو يعمأجلا لوخدلا ليجأأت^
تارأيسسلا عيب قاوسسأا قلغو عوبسسألا ةيأهن لطع لÓخ يرسضحلا لقنلا قيلعت^

أعونمم ىقبي تأيلولا نيب أم صصأخسشأÓل يعأمجلا لقنلا^
أهيلع صصوسصنمـلا تاءارجإÓل فلأخم لكل ةينونأق تأبوقع^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

رأـــــجحوب 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
ÊوÎكلإلا 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
راردأا يلاول لجأعو مأه رمأا

عورششم21 يف قيقحتلاب راردأا يلاو رمأا
م˘ي˘مر˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘خأا ع˘يرا˘ششم ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت
ةدتمملا ةرتفلا يف  قرط زاجنإاو ضسرادم
ردشصم لاق ،9102 و4102يماع نيب
بلط يلاولا نأا راردأا ةيلو نم لوؤوشسم
ن˘م ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت م˘ت ا˘عور˘ششم21 تا˘ف˘ل˘م
ةيناز˘ي˘م و ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
قيقحت ة˘ي˘ل˘م˘ع تت˘ب˘ثأا نأا د˘ع˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا

،عيراششملا هذه يف اريطخ ابعÓت ةيئدبم
تايدلب يف ةئيهت عيراششمب رمألا قلعتيو
ةمشصاعو فلوأا ،نوميميت ،ناقر ،نويرشش
د˘ع˘ب اذ˘ه ي˘تأا˘يو ، ط˘ي˘ط˘ن˘˘م˘˘تو  ة˘˘يلو˘˘لا

ي˘ل˘ث˘م˘˘م ع˘˘م ي˘˘لاو˘˘لا تع˘˘م˘˘ج تا˘˘شسل˘˘ج
روشصقلا نم ديد˘ع˘ل˘ل ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

.ةريخألا عيباشسألا يف تايدلبلاو
ةمهم يف رسصنع0051

ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تعشضو
طبا˘شضو ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح ر˘شصن˘ع0051
ةهجاومب قلعتت  ةفلتخم ماهم يف ،بيبطو
تعفر ثيح ،هل  يدشصتلاو انوروك ءابو
طشسو رافنتشسلا ةجرد ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

نأا علطم ردشصم فششكو ،اهتادحو ةفاك
ضصيلقت تررق ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةفاك عشضوو طاب˘شضلاو ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ل˘ط˘ع
،ىوشصقلا ةيزهاجلا يف لخدتلا تادحو
882 ـب ،ةيندملا ةيامحلا تادحو تماقو
نم ةياقولاب ةقلع˘ت˘م ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ينطاوم ةدئاف˘ل ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا

.ةريخألا ةعاشس42ـلا لÓخ ،ةيلو13

؟ةيكرأسشتلا ةيطارقميدلا يه نيأا

ةيلو نم رثكأا نم نينطاومل ةدع تاداهشش دكؤوت
كو˘ل˘شس ى˘لإا ،ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘يلو˘˘لا ضصا˘˘خ ل˘˘كششب

ىلع رئاود ءاشسؤور بظاو موهفم ريغو بيرغ
نأا د˘كؤو˘ت تادا˘ه˘ششلا ،تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ه˘ت˘شسرا˘˘م˘˘م
موي يف نينطاوم لابقتشسل نودمعي رئاود ءاشسؤور
ىلإا انايحأا لشصت ةريبك تاعومجم يف لابقتشسلا

يف ءاشسنلا نم02 انايحأاو ،لاجرلا نم انطاوم02
نينطاوملا عا˘م˘شس م˘ت˘يو ،ن˘ي˘شسن˘ج˘لا ن˘ي˘ب ل˘شصف
يف ،نطاوم لكل لقأا وأا ةقيقد يف ةملكلا ءاطعإاب
نم نولبقتشسملا نونطاوملا نوكي رئاودلا ضضعب
نمأا نوع وأا يطرششب نيقفرم ةرئادلا ضسيئر لبق
نأا نطاومل نكمي فيك وه لاؤوشسلا ،ةرئادلا نم
ضضعب يفو ةرئادلا ضسيئر عم هلكاششم ضشقاني
ضسيئر عم ةيشصوشصخلا ضضعب اهيف نوكت نايحألا
نطاومل Óعف نكمي لهو ،يعامج ءاقل يف ةرئادلا
يف ةرئادلا ةشسيئر وأا ضسيئر عم هتلكششم ثحبي نأا
نأا لإا ماقملا اذه يف انعشسي امو ،ةقيقد نم لقأا
. «ةيكراششتلا ةيطارقميدلا» راعشش وه نيأا لوقن

تأيفسشتسسملا ةدئأفل «نوط ويدار»

ةيلحملا ةعاذإلا هتقلطأا يذلا نوط ويدار دهشش
ةثÓثلا ةيلولا تايفششتشسم ةدئافل  لجيجب
تحت ،ةيل˘ي˘م˘لاو ر˘ي˘ها˘ط˘لاو ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ل˘كب
انماشضت ،«رشصتننشس اعم..انيوقي انيعو» راعشش
ناكملا نيعب ظحول ام بشسح ،ريظنلا عطقنم
لك ،اومهاشس نينطاوم ةدع لابقتشسا مت  نيأا

ينماشضتلا ءادنلل اوباجتشساو هتعاطتشسا بشسح
يلجيجلا نطاوملا راهشصنا» ضسكعي ام وهو
.«ينماشضتلا لعفلا يف

qarsana@essalamonline.com
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ةنأيخو ردغ
ضسراح بلط3002 ماع يف
ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لاو˘˘˘ل ي˘˘˘شصخ˘˘˘˘شش
ةمهملا نم ءافعإلا ،ةيبونج
رورم يطرشش ىلإا لوحتلاو
نا˘ك يذ˘لا ي˘طر˘ششلا ،يدا˘˘ع
ةيبونج ةيلو يلاو نم ابرقم
نم ةنايخلـل ضضرع˘ت ،ة˘م˘ه˘م
ا˘˘ع˘˘فد ه˘˘ع˘˘فد يذ˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا
كباششت يف تلثمت ،ةرماغمل
،هيشضراعم دحأا عم يديألاب
دق˘ت˘عا ي˘شصخ˘ششلا ضسرا˘ح˘لا
،ةمه˘م˘لا م˘كح˘ب ي˘م˘ح˘م ه˘نأا
يف ايلاح مهتملا يلاولا نكل
ل˘كب ى˘ل˘خ˘ت ،دا˘شسف ة˘˘ي˘˘شضق
ه˘˘˘شسرا˘˘˘ح ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ه˘˘˘˘شس
اددهم ناك يذلا يطرششلا دجي مل و ،هشسفن ءاقلت نم فرشصت ضسراحلا نأا ايعدم يشصخششلا
.ةيشضقلا نع لزانت يذلا هتاذ ضضراعملا ضصخششلا ريغ بشصنملا نم درطلاو ،ةيئاشضقلا ةعباتملاب

يلعيسش ريزولا رأظتنأب ليقث فلم
،حلملاو1 مقر بلطملاو لغاششلا لغششلا
ة˘ي˘م˘هألاو ة˘يو˘لوألا ع˘با˘ط ل˘م˘ح˘ي يذ˘لا
ةيلوب ةنوخشسلا نيع ةيدلب يف ىوشصقلا
عورششم ديشسجتو لي˘ج˘شست و˘ه ،ةد˘ي˘ع˘شس

نيع نيب طبارلا عقاولا ضضرأا ىلع قيرط
ةيلول ةعباتلا ةشصاقرلا ةيدلبو ةنوخشسلا
لÓخ نم ملك06 ةفاشسم ىلع ضضيبلا
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب عور˘ششم˘لا ة˘يو˘˘لوأا ،هد˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
ن˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نأا ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كت نا˘˘كشسل˘˘ل
ىلع كلذب يهو ،ةيلولا ةمشصاع نع ملك08 دعب ىلع ةديعشس ةيلو ىشصقأا يف عقت ةنوخشسلا

عم نوكت مهتÓماعت لكو (ةشصاقرلا) ضضيبلا ةيلو و (نامحرلا دبع يديشس)ترايت ةيلو دودح
.مهل ةبشسنلاب ةريبك ةيداشصتقاو ةيراجتو ةيعامتجا ةيمهأا بشستكت انهو ةرواجملا تايدلبلا

نوبت صسيئرلأب نودجنتسسي ةبرأغم
ن˘م بر˘غ˘م˘لا ع˘م دود˘ح˘لا ق˘ل˘غ د˘ع˘ب

تاردخملا قفدت عنمل ،رئازجلا فرط
عنم اذك و ةيرئازجلا يشضارألا ىلإا
دودحلا ىلإا ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا بير˘ه˘ت
ضسي˘ئر ة˘برا˘غ˘م د˘˘ششا˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

هنوششيع˘ي يذ˘لا ر˘ق˘ف˘لا ن˘م م˘هذا˘ق˘نإل
لبق نم مهيلع بئارشض ضضرف ءارج
،دودحلا حتف˘ب ،ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘مو˘كح˘لا

ةجردل اريثك  نوناعي مهنأا اودكأا ثيح
ن˘ع ى˘ت˘ح ن˘يز˘جا˘ع او˘ح˘ب˘˘شصأا م˘˘ه˘˘نأا
   .ءابرهكلاو ءاملا ريتاوف ديدشست

ةذفأن ةيسصخسش «ةسشأسشحم»
نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م را˘˘˘˘ششأا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نوددر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
ةيحÓ˘ف تار˘م˘ث˘ت˘شسم
ط˘ي˘ح˘م ن˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا قا˘˘˘فو˘˘˘لا
ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع ع˘˘قاو˘˘لا

ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘قرو
ى˘˘˘˘˘˘لإا ،دو˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘شسم
ةر˘˘ي˘˘ث˘˘˘م تا˘˘˘فر˘˘˘شصت
تع˘قو بار˘غ˘ت˘شسÓ˘ل
ةيشضاملا رهششألا يف
ةيحÓف ةرمثتشسم يف
ة˘ي˘شصخ˘شش ا˘ه˘كل˘˘م˘˘ت
ةيلو˘ب ل˘م˘ع˘ت ةذ˘فا˘ن
ا˘˘م بشسحو ،ة˘˘˘ل˘˘˘قرو
تاعاشس انبحاشص اهيف يشضقي «ةششاششحم» ىلإا تلوحت  هذه ةرمثتشسملا نإاف رابخأا نم برشست
.نيفظوملاو  لامعألا لاجر ضضعب عم عوبشسألا ةياهن لطعو غارفلا



watan@essalamonline.com
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ضسمأا يشسنرفلا ريزولا لاق
بقع ةفاحشصلل حيرشصت يف
ةيلخادلا ر˘يزو ع˘م ه˘تا˘ثدا˘ح˘م
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
نأا دوجل˘ب لا˘م˘ك ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
ةيشسنرفلا ةيروهمجلا ضسيئر»
كشسمت˘م نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يا

ن˘ي˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا˘ب اد˘ج
انيتلود نيبو اشسنرفو رئازجلا

د˘كؤوأل تئ˘ج د˘قو ا˘ن˘ي˘ب˘ع˘˘ششو
(يرئازج˘لا) ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو˘ل
ا˘˘شسنر˘˘ف˘˘ل ما˘˘˘ت˘˘˘لا نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘ئا˘شسم˘لا ة˘فا˘ك ضصو˘˘شصخ˘˘ب
.«انيترازو ضصخت يتلا

د˘˘˘كأا ،نأا˘˘˘˘ششلا ضسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف
نواعتلا ىلع يشسنرفلا ريزولا
ل رئازج˘لا ع˘م «ل˘شصاو˘ت˘م˘لا»
ن˘˘مألا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس
افي˘شضم ،با˘هرإلا ة˘ح˘فا˘كمو
ع˘˘ي˘˘شضاو˘˘م ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘ت ه˘˘نأا

ةحفاكمو با˘هرإلا ة˘ح˘فا˘كم
ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا

.نمألا لاجم يف نواعتلاو
لوؤو˘شسم˘لا ل˘شسر˘ت˘شسا ا˘م˘ك

ىلإا انقرطت» Óئا˘ق ي˘شسنر˘ف˘لا
ةو˘˘ق ضصخ˘˘ت ة˘˘ما˘˘ه ا˘˘˘يا˘˘˘شضق

ي˘ف ا˘˘ن˘˘ه ىر˘˘ب˘˘كلا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اميشسل ،ط˘شسو˘ت˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ة˘لأا˘شسمو ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
يتلا ةي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لا
نيعتي يتلاو رئازجلا اههجاوت

هجاون اننأل اهل يدشصتلا انيلع
ى˘ل˘ع ضصا˘خ˘˘ششألا تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت

يذلا ءاشضفلا اذه عوبر عيمج
.«همشساقتن

هنأا دوجلب حرشص ،هتهج نم
يشسنر˘ف˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ع˘م قر˘ط˘ت
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ى˘˘˘لإا

لئاشسولاو لبشسلاو «ةزيمملا»
افيشضم ،اهنيشسح˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا
ل˘˘ئا˘˘شسم ا˘˘˘شضيأا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت ه˘˘˘نأا
تاقÓ˘ع˘لاو ة˘ير˘شسلا ةر˘ج˘ه˘لا
ا˘م˘ي˘˘شسل ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
نيوكتلاو ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ن˘ي˘ب تلدا˘ب˘ت˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘تر˘ئاد˘لا ل˘كا˘ي˘ه ف˘ل˘ت˘خ˘م
.نيتيرازولا

لو˘ق˘ي دو˘ج˘ل˘ب فا˘شضأا ا˘م˘ك
اقفاوت كانه ناك ةماع ةفشصب
عيمج لوح رظنلا تاهجو يف

اهيلإا ان˘قر˘ط˘ت ي˘ت˘لا ا˘يا˘شضق˘لا
ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘شس ا˘˘م˘˘ك
.«رثكأا انتاقÓع

ةيعرصشلا Òغ ةرجهلاو باهرإلا ةحفاكم لا‹ ‘ نيدلبلا Úب لصصاوتŸا نواعتلا زربأا

ىÈك ةيميلقإا ةوق رئاز÷ا :يسسنرفلا ةيلخادلا ريزو
طسسوألا قرسشلا ةقطنم ‘

خ.ةميصسن

ازÈم ،طصسوألا قرصشلا ةقطنم ‘ ىÈك ةيميلقإا ةوق رئاز÷ا نأا ،يصسنرفلا ةيلخادلا ريزو نانامراد دلاÒج دكأا
يصسنرفلا سسيئرلا نأا ¤إا اÒصشم ،باهرإلا ةحفاكم لا‹ ‘ اصسنرفو رئاز÷ا Úب مئاقلا لصصاوتŸا نواعتلا

.نيدلبلا Úب ةقÓعلاب ادج كصسمتم نوركام ليوناÁا

سسيئرلل ةيجراخلا ةصسايصسلا نإا اولاق
اهيلع بلغيصس بختنملا يكيرمألا

ءافلحلا عم راوحلا عباط

ةرادإا :نويسسأيسس نوللحم
ةبرأقم دنأسستسس نديأب
ةيبيللا ةمزألا لحل رئازجلا

مولعلا ذاتصسأا كورام رهزل ىري
ةيلودلا تاقÓعلاو ةصسايصسلا

ةصسايصسلا نأا ،3 رئازجلا ةعماجب
يكيرمألا سسيئرلل ةيجراخلا
بلغيصس نيداب وج ،بختنملا

راوحلاو ةنورملا عباط اهيلع
جاهتنا لوح ءافلحلا عم قفاوتلاو
اياصضقلا اميصس ،ةفافصش ةصسايصس
.ةصساصسحلا

حيرصصت يف كورام عقوتو
تاقÓعلا دهصشت نأا يفحصص

ةرادإا عم ةيكيرمألا – ةيرئازجلا
ىلع اريبك اروطت ندياب وج
ةيصسايصسلا تايوتصسملا ةفاك
.ةيداصصتقلاو
ةلود رئازجلا رابتعا ىلعو
عقوت ،ةقطنملا يف ةيروحم
مامتهلا بطقتصست نأا ثدحتملا
دهصشتصس ثيح ،يكيرمألا
ةزفق نيدلبلا نيب تاقÓعلا
ديعصصلا ىلع ةصصاخ ةيعون
قلعتي اميف يداصصتقلا

لاجمك ةكرتصشملا عيراصشملاب
اياصضقلا اصضيأاو ،ةقاطلا
فلم رارغ ىلع ةيصسايصسلا
يف تاعازنلاو باهرإلا
نأا عقوتأا» :افيصضم ،«ةقطنملا

نيدلبلا نيب تاقÓعلا دهصشت
ثيح ،ايمكو ايعون اروطت
زاكترا ةطقن رئازجلا نوكتصس
ظافحلا يف ةدحتملا تايلولل

قيقحتو رارقتصسلاو نمألا ىلع
يبرعلا برغملا يف ةيمنتلا

سصوصصخبو.«ءارمصسلا ةراقلاو
سصخت يتلا ةيميلقإلا اياصضقلا
فلملا رارغ ىلع رئازجلا
ةصسايصس قفاوت عقوت ،يبيللا
عم ةديدجلا ةيكيرمألا ةرادإلا
ةلحلحل ةيرئازجلا ةبراقملا
لحلا ةرورصضب ةيصضاقلاو ةمزألا
نيب راوحلا مايقو يصسايصسلا
،مهاوصس نود نييبيللا ءاقرفلا

ةدحتملا تايلولا نأا ىلإا اريصشم
رئازجلا عم مصساقتت ةيكيرمألا

يف برحلا تاعبت فواخم
لوح قفاوتلا ينعي ام ةقطنملا

.ةكرتصشم ةيؤور
ط.ةراصس

:دكؤوي ةيحصصلا هتلاح ىلع فرصشŸا يبطلا مقاطلا

يبأجيإا نسس– ‘ يحسصلا هعسضوو جÓعلا لوكوتورب مأ“إا ددسصب نوبت صسيئرلا

نم ةيادب ةيلو92 ربع هليدعت ررقت ةموكحلا
احابصص ةصسماخلا ىلإا ءاصسم ةنماثلا

ءاوتحل ديدج نم رجحلا تحت رئازجلا
ةينأثلا «أنوروك» ةجوم

عوبسسألا ةيأهن لطع لÓخ يرسضحلا لقنلا قيلعت
تارأيسسلا عيب قاوسسأا قلغو

أعونمم ىقبي تأيلولا نيب أم صصأخسشأÓل يعأمجلا لقنلا
أهيلع صصوسصنمـلا تاءارجإÓل فلأخم لكل ةينونأق تأبوقع

ضسمأا ،ة˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا ترر˘˘˘˘ق
يئزجلا رجحلا تيقاوم فييكت
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا ن˘م ي˘لز˘ن˘م˘لا

ة˘شسما˘خ˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا ى˘˘لإا ءا˘˘شسم
ىلع يلاوملا مويلا نم احابشص
51 ةد˘م˘ل ،ة˘˘يلو92 ىو˘ت˘شسم
كلذو دغلا  موي نم ةيادب اموي
ةحئاج راششتنا ةحفاكم راطإا يف
ام بشسح ،(91 ديفوك) انوروك
ريزولا حلاشصمل نايب هنع نلعأا
.لوألا

نأا ىلإا هتاذ ردشصملا راششأاو
تاءارجإاب ةينعملا تايلولا ددع
لقتنا يلزنملا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا

ببشسب ةيلو92 ىلإا02 نم
يف ىودعلا تلاح ددع عافترا

.تايلولا هذه
رجحلا ءار˘جإا د˘يد˘م˘ت م˘ت ا˘م˘ك

ةبشسنلاب ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ي˘ئز˘ج˘لا
،ةنتاب :يهو ةيلو (02) نيرششعل
،ةريوبلا ،ةديلبلا ،ةركشسب ،ةياجب
يزيت ،ترا˘ي˘ت ،نا˘شسم˘ل˘ت ،ة˘شسب˘ت
،لجيج ،ةمشصاعلا رئازجلا ،وزو
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ،ة˘با˘ن˘ع ،ف˘ي˘˘ط˘˘شس
،نارهو ،ةلقرو ،ةليشسملا ،ةيدملا
.ضسادرموبو جيريرعوب جرب

م˘˘ت˘˘ي˘˘˘شس ،را˘˘˘طإلا تاذ ي˘˘˘فو
يئزجلا رجحلا تاءارجإا قيبطت
(51) رششع ةشسمخ ةدمل يلزنملا
ربمفون01 ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ا˘˘مو˘˘ي
(90) عشست ىوتشسم ىلع0202
ي˘ف اد˘عا˘شصت تل˘ج˘˘شس تا˘˘يلو
،راردأا :ي˘هو ،ىود˘˘ع˘˘لا تلا˘˘ح
،فود˘˘ن˘˘ت ،يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يإا ،ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق
،ةل˘ششن˘خ ،يداو˘لا ،تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت
.تنششومت نيعو ةزابيت

ر˘يزو˘لا ح˘لا˘شصم نا˘ي˘˘ب د˘˘كأاو
د˘ع˘ب ،م˘ه˘ع˘شسو˘ب ةلو˘لا نأا لوألا

،ة˘شصت˘خ˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘ق˘فاو˘م
اهيلمي يتلا ريبادتلا لك ذاختا»
،ة˘يلو ل˘كل ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘˘لا

فييكت وأا ليدعت وأا رارقإا اميشسل
يلزنملا ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإا تي˘قاو˘م
و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ي˘ل˘كلا وأا ي˘ئز˘˘ج˘˘لا
تايدلب ةدع وأا ةيدلب فدهتشسي
ارؤوب دهششت ءايحأا وأا قطانم وأا
.«ىودعلل

مه˘ن˘كم˘ي» ،كلذ ن˘ع Ó˘شضفو
اوذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي نأا ،ة˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع
يلك قلغل ةيرورشضلا تابيترتلا
ة˘˘هز˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأل ي˘˘˘ئز˘˘˘ج وأا

هيفرتلا تاءاشضفو ة˘حار˘ت˘شسلاو
نم ناكم لك اذكو ،ةيلشستلاو
اريبك اق˘فد˘ت ل˘ب˘ق˘ت˘شسي نأا ه˘نأا˘شش
.«روهمجلل

ترر˘˘ق ،قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘فو
لقنلا طاششن ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘مو˘كح˘لا
يمومعلا ،ضصاخششأÓل يرشضحلا

ل˘ط˘ع˘لا ما˘يأا لÓ˘˘خ ،ضصا˘˘خ˘˘لاو
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسألا
لقن˘لا نأا ى˘لإا ةر˘ي˘ششم ،ي˘ن˘طو˘لا
نيب ا˘م ضصا˘خ˘ششأÓ˘ل ي˘عا˘م˘ج˘لا
نأاو «اعو˘ن˘م˘م ى˘ق˘ب˘ي تا˘يلو˘لا
ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه˘˘ل ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ل˘˘˘ك»
ةينوناقلا تابوقعلل ضضر˘ع˘ت˘ي˘شس

.اهيلع ضصوشصنمـلا
قاوشسأا قلغ ،اشضيأا ررقت امك

ىلع ةلمعتشسمـلا تابكرمـلا عيب
ةدمل ،ينطولا بارتلا ىوتشسم
نم ءادت˘با ،ا˘ًمو˘ي ةر˘ششع ة˘شسم˘خ
قاوشسألاب قلعتي اميف امأا ،مويلا
ةباقر ذيفنت مت˘ي˘شس ،ة˘ي˘عو˘ب˘شسألا

ح˘لا˘شصمـلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘مرا˘˘شص
هذه ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘شصت˘خ˘مـلا
ققحتلا لجأا نم كلذو ،نكامألا

ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ىد˘˘م ن˘˘م
يرا˘ب˘جإلا ءاد˘ترلاو ،ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا
.يدشسجلا دعابتلا اذكو ،عانقلل

نأا نكمي هنأا ،نايبلا فاشضأاو
يف يروفلا اهقلغب ةلولا موقي

يف ةذختمـلا ريبادتلا كاهتنا ةلاح
ضسوريف را˘ششت˘نا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا
.«91 ــ ديفوك»

اشضيأا ىلوألا ةرازولا تررقو
يأا رظحي يذلا ءارجإلا ديدمت
ضصاخششألا تا˘ع˘م˘ج˘ت ن˘م عو˘ن
اميشسلو ،ةيلئاعلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو
اهريغو ناتخلاو جاوزلا تÓفح
تاعمجتلا لثم ،تابشسانمـلا نم
.رباقمـلا ىوتشسم ىلع

د˘ق ه˘نأا˘ب ة˘مو˘كح˘˘لا تر˘˘كذو
مهاشست تاعمجتلا هذه نأا تبث
ن˘˘م ه˘˘نأاو ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘ششت˘˘نا ي˘˘˘ف
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا يرور˘˘شضلا
ا˘م˘ك ،را˘طإلا اذ˘ه ي˘ف ةرر˘ق˘˘مـلا
ةينونا˘ق تا˘بو˘ق˘ع ذا˘خ˘تا م˘ت˘ي˘شس

د˘شض اذ˘كو ،ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘˘مـلا د˘˘شض
لبقتشست يتلا نكامألا باحشصأا

.تاعمجتلا هذه
يعماجلا لوخدلا ليجأات
ةيئاجف تارايزو ينهملاو

ةيميلعتلا تاصسصسؤوملل
ليجأات ةموكحلا تررق امك

لو˘˘خدو ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا لو˘˘خد˘˘˘لا
51 ةياغ ىلإا ينهمـلا نيوكتلا
تاءار˘جإلا را˘طإا ي˘ف ،ر˘ب˘˘م˘˘شسيد
ةياقولل اهذاختا مت يتلا ةديدجلا

.انوروك ضسوريف نم
هنأاب ىلوألا ةرازولل نايب ركذو

ةرمتشسم ةباقر ماظن دامتعا مت
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ئا˘ج˘˘فو ة˘˘مرا˘˘شصو
ةينطولا ةيبرت˘لا كل˘شس ي˘ششت˘ف˘م
تاشسشسؤوم عيمج ىوتشسم ىلع
طشسو˘ت˘مـلاو ي˘ئاد˘ت˘بلا رو˘ط˘لا

،ةشصاخلاو ةيمومعلا ،يو˘نا˘ث˘لاو
لا˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ملا ن˘˘˘م ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
لومعمـلا يحشصلا لوكوتوربلل
يتلا ةيميظن˘ت˘لا تاءار˘جإلاو ه˘ب
.ةيمومعلا تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

نم ماظنلا اذه زيزعت متيشس امك
قرفلا اهب موقت تارايز لÓخ
ىل˘ع ر˘ه˘شست˘شس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا

ذيمÓتلا ةحشص نامشضو ةعباتم
ني˘مد˘خ˘ت˘شسمـلاو ن˘ي˘م˘ل˘ع˘مـلاو
عيمج ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘يرادإلا
.ةيميلعتلا تاشسشسؤومـلا

ر.نوراه

فرششملا يبطلا مقاطلا دكأا
ضسيئرل ةيحشصلا ةلاحلا ىلع
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ىفششتشسم يف دجاوتملا ،نوبت
ضسيئرلا نأا ،ضصشصختم يناملأا
لوكوتورب مامتإا ددشصب» نوبت
يحشصلا هعشضو نأاو «جÓعلا

بشسح ،«يباجيإا نشسحت» يف
ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘˘ب دا˘˘˘فأا ا˘˘˘م
.ةيروهمجلا

ا˘ماز˘ت˘لا» :نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘˘جو
ى˘ل˘˘ع ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا عÓ˘˘طإا˘˘ب
ةيحشصلا ة˘لا˘ح˘لا تاد˘ج˘ت˘شسم
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ل

يف دجاوتم˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
،ضصشصختم يناملأا ىفششتشسم
نأا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا د˘˘كؤو˘˘˘ي
˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘˘تإا دد˘˘˘˘شصب ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
هعشضو نأاو جÓعلا لوكوتورب
.«يباجيإا نشسحت يف يحشصلا

خ.ةميصسن
:ىلعألا يمÓصسإلا سسلÛا ،ماهوألاب اهنطو فرصشو اهفرصش عيبت ءÓمعلا نم ةلاثحب اهفصصو

ةيرئاز÷ا ةلودلا Úهوتل مارجإلا ليبسس ترأتخا ةبأسصع لعف نم تأبأغلا قئارح
يمÓشسإلا ضسلجملا ر˘ب˘ت˘عا

قئارح ةجوم نأا ضسمأا ،ىلعألا
ديدع يف تبششن يتلا تاباغلا
يشضاملا ة˘ع˘م˘ج˘لا تا˘يلو˘لا
ن˘م نو˘كت ،ن˘ماز˘ت˘م ل˘˘كششب
تراتخا ةمرجم ةباشصع لعف
ي˘ف ة˘ق˘ير˘ط مار˘جإلا ل˘ي˘˘ب˘˘شس
.ةيرئازجلا ةلودلا نيهوت

،هل نايب يف ضسلجملا لاقو
،ةمر˘ج˘م˘لا ة˘با˘شصع˘لا هذ˘ه نإا
ا˘ه˘ناود˘ع تط˘ل˘شسو ة˘نا˘˘ب˘˘ج»
نأا دعب ،ةعيبطلا ىلع ءيذبلا
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘جا˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م تشسئ˘˘˘˘ي
تآا˘ششن˘م˘ل˘ل نأل ،تآا˘˘ششن˘˘م˘˘لا

،ر˘ئاز˘ج˘لا با˘ب˘شش ن˘˘م ةا˘˘م˘˘ح
.«نيرهاشس

نم ةلاثح»ـب ا˘ه˘ف˘شصو ا˘م˘ك
فرششو اهفرشش عيبت ءÓمعلا

و˘ه ا˘م˘بو ،ما˘هوألا˘ب ا˘ه˘˘ن˘˘طو
نوبر˘خ˘ي ،مÓ˘حألا ن˘م بئا˘خ
نوج˘ه˘ب˘ي ،م˘ه˘يد˘يأا˘ب م˘ه˘ن˘طو
م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا ة˘˘نا˘˘هإا˘˘ب م˘˘هود˘˘˘ع
نو˘ن˘شسح˘ي م˘ه˘نأا نو˘ب˘شسح˘˘يو
نوردي ل مهئابغل مهو ،اعنشص

اورشسخ ،نورشساخلا مه مهنإا
اهعفانم نولهجي يتلا ايندلا

اورشسخو ،نوكلام اهل مه امو
ا˘م˘بو م˘ه˘ت˘نا˘ي˘˘خ˘˘ب م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا
را˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسكي
ضسلجملا فا˘شضأاو.«يزخلاو
لا˘ع˘ت˘فا ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘شست˘م˘˘لا نأا

م˘ه˘ت˘م˘هوأا» تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘˘ح
م˘ه˘ت˘م˘ير˘ج˘ب م˘ه˘نأا م˘ه˘مÓ˘˘حأا
رئازج˘لا ن˘م نو˘لا˘ن˘ي ءار˘كن˘لا
امو ةع˘ي˘ب˘ط˘لا ن˘م ما˘ق˘ت˘نلا˘ب

تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ل˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘خ
ا˘مو ،ة˘ح˘ب˘شسم˘˘لا را˘˘ج˘˘ششألاو
ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف نأا او˘˘˘ب˘˘˘شسح
لاطبأاو ،نيشصلخم نينطاوم
ةئيه ي˘ف او˘ع˘م˘ج˘ت ن˘ير˘ها˘شس
ع˘م˘ج˘تو ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ضسار˘ح ة˘ئ˘ي˘ه ي˘ف م˘ه˘ل ةو˘˘خإا
ءلؤوه ريغ ضضهنو ،تاباغلا

يف مهاشس نم نينطاوملا نم
ناكشسلا ذاقنإاو قئارحلا دامخإا
به˘ل˘لا ة˘ن˘شسلأا˘ب ن˘يدد˘˘ه˘˘م˘˘لا

ةئيربلا تاناويحلا ضصيلختو
.«ناودعلا ةميرج نم

ضسلجملا ايح ،ددشصلا اذهبو
لا˘˘جر ى˘˘ل˘˘عألا ي˘˘˘مÓ˘˘˘شسإلا
اوتبثأا» نيذلا ةيندملا ةيامحلا

ا˘م ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو ة˘عا˘ج˘ششلا ن˘˘م
جه˘ب˘ي نأا ل˘ب˘ق ود˘ع˘لا ظ˘ي˘غ˘ي
ايح امك ،«قيد˘شصلا ي˘ن˘طو˘لا
نيذلا تاباغلا ةيامح لاطبأا»
ن˘م ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا نو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسي
،مهتمأا نم ةيحت˘لاو م˘ه˘ب˘ع˘شش
نم مهفلشسل فلخ ريخ مهنإا
رئازجلا اوررح نيذلا لاطبألا

نأا ركذي.«رامدتشسلا رين نم
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

ضسمأا د˘˘˘كأا د˘˘˘ق نا˘˘˘˘ك ،دار˘˘˘˘ج
لا˘˘ب˘˘ج ي˘˘لا˘˘عأا ن˘˘˘م تب˘˘˘شسلا
نأا ،ةزابيت ةيلو برغ ةياروق
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لو˘˘ه˘˘م˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
ةدع تاباغب ةعمجلا تعلدنا

لكششبو ن˘طو˘لا ي˘ف ق˘طا˘ن˘م
لا˘ج˘م يأا عد˘ت ل» ن˘˘ماز˘˘ت˘˘م
«يمارجإلا اهعباط يف كششلل
نا˘˘˘˘كشس تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘شش» نأا˘˘˘˘بو
هذ˘ه د˘كؤو˘ت ة˘يارو˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
.«ةقيقحلا

م.ةزمح



حيرشصت يف يدومحم فششك
ةياهن ثدح ام نأا ،ضسمأا يفحشص
ويرانيشس اريث˘ك ه˘ب˘ششي ،عو˘ب˘شسألا
علدنا فرع يذلا2102 ةنشس
92و82 يمو˘ي ة˘لو˘ه˘م ق˘ئار˘ح
ة˘يلو ي˘ف ط˘ب˘شضلا˘بو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن
فÓتإا ي˘ف تب˘ب˘شست ثي˘ح ة˘يا˘ج˘ب
ن˘م را˘ت˘كه0003 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا
  .تاباغلا

ةظفاحمل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘كذو
تناك ل˘ماو˘ع˘لا ل˘ك نأا ،تا˘با˘غ˘لا

طرافلا عوبشسألا ة˘يا˘ه˘ن ةر˘خ˘شسم
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م علد˘˘˘نل
ىلع ةنخاشسو ةيوق حاير بوبهك
ةفاشضإلاب ،دÓبلاب ةيبرغلا ةيحانلا
كل˘˘ت ضسم يذ˘˘لا فا˘˘ف˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘لإا
.ةقطنملا

نارين˘لا نأا يدو˘م˘ح˘م ف˘ششكو
نار˘˘˘هو ة˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘ف تع˘˘˘˘لد˘˘˘˘نإا

ضسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شسو نا˘˘شسم˘˘ل˘˘تو
ىلإا ةفاشضإلاب فلششلاو مناغتشسمو
نيب نم تناك يتلا ةزابيت ةيلو
ا˘م˘ك ،ارر˘شضت ر˘ث˘كألا تا˘˘يلو˘˘لا
ضضعب كانه» نأا ثدحتملا حشضوأا
تعلدنإا يتلا ةرثؤوملا ريغ قئارحلا
ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘يلو ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
طبشضلا˘بو ،ة˘يا˘ج˘بو ضسادر˘مو˘بو
ايفان ،«ةششابرب ةيدلب ىوتشسم ىلع
يف قئارح علدنإا تقولا ضسفن يف
ة˘ل˘ي˘م ،ةد˘كي˘كشس ة˘يلو ن˘م ل˘ك
.ةنتابو

لاق قئار˘ح˘لا ة˘ل˘ي˘شصح ن˘ع ا˘مأا
05 ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ه˘نأا يدو˘˘م˘˘ح˘˘م
0021 فÓتإا يف تببشست اقيرح
005 اهن˘م ،تا˘با˘غ˘لا ن˘م را˘ت˘كه
طبشضلابو ةزابي˘ت ة˘يلو˘ب را˘ت˘كه
06 فلششلا ةيلو ،اياروق ةرئاد يف
،لا˘غدأا ن˘ي˘ب ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘˘م ارا˘˘ت˘˘كه
004 نار˘˘هو .تا˘˘با˘˘˘غو ضشار˘˘˘حأا

نم راتكه001 اهنيب نم راتكه
لاغدألا نم راتكه002و تاباغلا

.ضشار˘˘حألا ن˘˘م را˘˘ت˘˘كه001و
08 ي˘لاو˘˘ح ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس
081 ناشسملت ةيلو يف .اراتكه
تاراتكه01 اهنيب نم اراتكه
نم را˘ت˘كه021و تا˘با˘غ˘لا ن˘م
ة˘˘˘˘˘يلو .ضشار˘˘˘˘˘˘حألاو لا˘˘˘˘˘˘غدألا

نيع يف ،تاراتكه5 مناغتشسم
ن˘م ارا˘˘ت˘˘كه02 تن˘ششو˘م˘ي˘˘ت
تاراتكه7 وزو يزيت .ضشارحألا

.اراتكه41 ةديلبلا ةيلو اريخأاو
يتلا تاقيقحتلا ضصخي ام يفو

لاق ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘تر˘ششا˘ب
ا˘ي˘لا˘˘ح فر˘˘ع˘˘ن ل» : يدو˘˘م˘˘ح˘˘م
ىلإا تدأا يتلا ةيقيقحلا بابشسألا
قرفلا نكل قئارحلا هذه علدنإا
ة˘يا˘م˘ح˘لا طا˘ب˘شض ن˘م ة˘نو˘كم˘لا
تاباغلاو ينطولا كردلاو ةيندملا
نع فششكلل اهلمع يف تعرشش
هذه يف نييشسيئر˘لا ن˘ي˘ب˘ب˘شست˘م˘لا
.«قئارحلا

1 ن˘م ه˘نأا يدو˘م˘ح˘م ف˘ششكو
طرافلا ربوتكأا13 ةياغ ىلإا ناوج
نم اشصخشش53 يلاوح فيقوت مت
اهل تناك ةينمألا حلاشصملا لبق

ةر˘ششا˘ب˘م ر˘ي˘غو ةر˘ششا˘ب˘˘م ة˘˘ل˘˘شص
نأا ادكؤوم .قئارحلا ضضعب بوششنب
ل˘ع˘ف مر˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘نا˘˘ق˘˘لا»
دق ةبوقعلا نأاو ةيدمعلا قئارحلا

تاونشس01 ى˘˘لإا3 ن˘˘م ل˘˘شصت
رئاشسخ ليجشست ةلاح يفو انجشس
.دبؤوملا نوكتشس ةبوقعلاف ةيرششب

ةيئاهنلا ةليشصحلا ضصخي اميفو
،مويلا ةياغ ىلإا ناوج رهشش ذنم
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا لا˘˘ق
ي˘لاو˘ح فÓ˘تإا م˘ت ه˘˘نإا تا˘˘با˘˘غ˘˘لا

2433 ءار˘˘ج ارا˘˘ت˘˘كه45534
اراتكه78551 اهنيب نم اقيرح
نم اراتكه07531 ،تاباغلا نم
ن˘م را˘ت˘كه00331و لا˘˘˘غدألا
.ضشارحألا

ثدحلا4 7882ددعلأ ^2441  لوألأ عيبر32ـل قفأوملأ0202 ربمفون9نينثإلأ

watan@essalamonline.com

تايلولأ فلتخÃ نأÒنلأ ةنصسلأأ ىلع نورطيصسي تاباغلأ لاجرو ةيندŸأ ةيام◊أ نأوعأأ

قئار◊ا يلعتفم نع ثحبلل ةقمعم ةينمأا تأقيق–

م.يملود

نع فصشكلل تاقيقحتلأ يف تعرصش ةينمألأ تاهجلأ نأأ ،تاباغلأ ةظفاحمل ماعلأ ريدملأ يدومحم يلع دافأأ
فلتخم ربع تعلدنإأ يتلأ قئأرحلأ لك يف مكحتلأ مت هنأأ ىلإأ أريصشم ،قئأرحلأ هذه علدنإل ةيقيقحلأ بابصسألأ

.تاباغلأ لاجرو لامعو ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ تأدوهجم لصضفب ،نطولأ تايلو

نوعجريو «ةفيخملأ»ـب ةيعصضولأ نوفصصي نوصصتخم
ةيئاقولأ تأءأرجإلاب راتهتصسلأ ىلإأ ببصسلأ

ةينأثلا «أنوروك» ةجومل ةبعرم تأعقوت
تأبأسصإلا ددع يف أيسسأيق أمقر مطحت رئازجلاو
ةريخألا ةعأسس42ـلا لÓخ ةديدج ةبأسصإا076 ليجسست ^

روحملأ أذه اهفرعي يتلأ رورملأ ثدأوح نم ليلقتلأ يف مهاصسيصس هنإأ لاق

رأبأبو ةلسشنخ نيب08 مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزا زأجنإل عورسشم :يلعيسش

هتبتر بصسح لك نأديملأ يف نيدنجملأ ءلؤوهل هتدناصسم نع برعأأ

قئارحلا دأمخإا يف ةيندملا ةيأمحلاو تأبأغلا ناوعأا تادوهجم نمثي ينادمح

ددع عافترا نوشصتخم عجرأا
ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘شصإلا تلا˘˘˘ح
تفر˘ع نأا د˘ع˘ب ار˘خؤو˘م ا˘نورو˘˘ك
لÓ˘˘خ رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسلا ن˘˘م ا˘˘عو˘˘˘ن
نواهت ىلإا ،مرشصنم˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس
مراشصلا مازت˘للا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م
.ةيئاقولا تاءارجإلاب

ربخم ة˘ح˘ل˘شصم ضسي˘ئر د˘كأاو
ةشسشسؤوملاب ةيجولويبلا ليلاحتلا
ةبيورب ةيمومعلا ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا قر˘˘˘شش
نأا تاحونج لا˘م˘ك رو˘شسفور˘ب˘لا
لÓخ نم ني˘ن˘طاو˘م˘لا «نوا˘ه˘ت»
تاءار˘˘˘جإلا˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘للا مد˘˘˘ع»
ضسوريف نم ةيامحل˘ل «ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ددع يف عافترا ىلإا ىدأا انوروك
.ةريخألا مايألا لÓخ تلاحلا

ي˘ف ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تاذ ع˘˘جرأاو
عافترلا اذه ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت
ضصق˘ن ى˘لإا تلا˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف
ضسل˘ج˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م لا˘˘شصتلا
دشصرو ةعباتمب فلكملا يملعلا
يذ˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘ششف˘˘ت

امدنع ىتح ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأا˘م˘ط
ةلاح033 تلا˘ح˘لا دد˘ع غ˘˘ل˘˘ب
«حداف˘لا أا˘ط˘خ˘لا»ـب كلذ ا˘ف˘شصاو
ضضعب را˘ت˘ه˘ت˘شسا ى˘لا ىدأا يذ˘لا
اهيل˘خ˘تو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ئ˘ف˘لا
ةيئاقولا تاءارجإلا نع ام اعون
.ضسوريفلل يدشصتلل ةيرورشضلا

امك‐ ينا˘ث˘لا ل˘ما˘ع˘لا دو˘ع˘يو
ىلع رهشسلا مدع ىلإا ‐حشضوأا
تاءار˘جإÓ˘ل مرا˘شصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا
تابوقعب ا˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

روهظ ةيادب دنع هب تماق املثم
ة˘جو˘م ن˘م ارذ˘ح˘م ،ضسور˘ي˘˘ف˘˘لا
م˘شسو˘م مود˘ق ع˘م ءا˘بو˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث
.دربلا

نأا تاحونج روشسفوربلا دكأاو
ضشا˘˘ع˘˘˘نإلا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م
يناعت ةينطولا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل

كلذك اريششم ،ظاظتكا نم ايلاح
ل ة˘ما˘ع ة˘ف˘˘شصب در˘˘ف˘˘لا نأا ى˘˘لإا
ادحاو ايعانم اماظن ىوشس كلمي
مشسجلا نع عفادي نأا عيطتشسي
ر˘ط˘خ ى˘˘لإا ضضر˘˘ع˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
.دحاو ضسوريف

ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘˘ف ا˘˘˘مأا
تقو˘لا ضسف˘ن ي˘ف ن˘ي˘شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ازنولفنألاو91‐ديفوك)
نكي مل ر˘مألا نإا˘ف (ة˘ي˘م˘شسو˘م˘لا
ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل Ó˘˘ه˘˘شس
يف مكحتلا ىلع لو ةيحشصلا

نم ةماع ةفشصب عشضولا مامز
امك ،«ةيمومعلا تاطلشسلا فرط
.رذح

بط˘لا ة˘ح˘ل˘شصم ضسي˘˘ئر قدو
ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘ششلا
يناشسح ةيعماجلا ةيئافششتشسلا
ي˘لا˘عأا˘ب ضسو˘شسم ي˘ن˘ب˘ب د˘˘ع˘˘شسا
روشسفوربلا ةم˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

رط˘خ˘لا ضسو˘قا˘ن ة˘حا˘شسب د˘ي˘ج˘م
ا˘ه˘ف˘˘شصو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا لو˘˘ح
اهنم يناع˘ت ي˘ت˘لا» ة˘ي˘ثرا˘كلا˘ب»
ةيبطلا تلاج˘ع˘ت˘شسلا ح˘لا˘شصم
،91‐ديفوكب لفكتلاب ة˘شصا˘خ˘لا
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد
ي˘لا˘ح˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.ءابولاب لفكتلل

عشضوب ضصتخملا تاذ حشصنو
ىشضرملل يقيقح زر˘فو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يد˘˘˘فاو˘˘˘˘لا
ةشصاخلا ةيبطلا تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلا
ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘شصإلا˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘˘ب

تÓ˘هؤو˘م˘لا ع˘شضو ع˘م ا˘نورو˘ك
عشضولاب لفكتلل ةمزÓلا ةيبطلا

ةشصاخ حلاشصملا هذهب يحشصلا
رهشسي يتلا ةيليللا ةرتفلا لÓخ
يقلت نود نوبوانم ءابطأا اهيلع
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا ن˘˘˘م تاد˘˘˘عا˘˘˘شسم
.لاق امك ،ىرخألا

نأاب ةحاشسب روشسيفوربلا ركذو
ةرتف لÓخ تلبقتشسا ةحلشصملا

051 يلاوح ةدحاو ةيليل ةبوانم
لعج امم مهيف هبتششم اشضيرم
ةيعشضو يف نيبوا˘ن˘م˘لا ءا˘ب˘طلا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن او˘ن˘كم˘ت˘ي م˘لو ة˘ب˘ع˘˘شص
ءافششتشسا لإا ةرشسألا ددع ضصقن
.طقف ىشضرم ةثÓث

ةرمعوب قازرلا دبع فشصوو
ضضار˘˘˘مألا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم ضسي˘˘˘˘ئر
ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا
ضسنارف ةيعماجلا ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإلا
ةيئابولا ةيعشضولا ةديلبلاب نوناف
ددعل ارظن «ةفيخملا˘ب» ة˘ي˘لا˘ح˘لا
ىلع ايموي دفاوتت يتلا تلاحلا
ج˘ئا˘ت˘ن م˘ظ˘ع˘م تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا
.«ةيباجيا را.يشس.يب»ـل اهليلاحت

ه˘نأا˘˘ب ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تاذ د˘˘كأاو
ضسو˘قا˘ن ءار˘ب˘خ˘لا قد نأاو ق˘ب˘شس
توأا ر˘˘˘ه˘˘˘شش لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
عا˘ف˘ترا ع˘قو˘ت لو˘ح مر˘شصن˘˘م˘˘لا

ربوتكأا رهشش لÓخ تلاحلا ددع
ضسور˘˘ي˘˘ف رو˘˘ه˘˘ظ ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘˘ت
.ةيمشسوملا ازنولفنألا

ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا ضصو˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘بو
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا˘˘ب
ف˘˘ششك ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ى˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسم
حت˘ف ن˘ع ةر˘م˘عو˘ب رو˘شسفور˘ب˘لا

ع˘ي˘شسو˘ت˘˘ل ى˘˘ل˘˘كلا عرز ز˘˘كر˘˘م
بناج ىلا نيبا˘شصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ةحارج حلاشصم نم لك تاطاششن
˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا ضضار˘˘˘ماو بل˘˘˘ق˘˘˘لا

باشصعألا ةحارجو ضضوشضرلاو
ن˘م ة˘ي˘لا˘ع ة˘ب˘شسن تغ˘ل˘ب ي˘˘ت˘˘لا
.فاشضأا امك ،اهب ةرشسألا لغشش

ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
ددع عافترل ا˘ب˘شسح˘تو ة˘ن˘هار˘لا
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘ل˘عأا ،تلا˘ح˘˘لا
روشسيفوربلا ةيحشصلا لكاي˘ه˘ل˘ل
ةيفحشص ةودن لÓخ لاحر ضسايلا
ناكشسلاو ةحشصلا ريزو اهطششن
تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘شصإاو
م˘˘عد ن˘˘ع طرا˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘م˘˘خ˘˘˘لا
61ـب ةيئافششتشسلا تاشسشسؤوملا
عيشسوت دشصق يفاشضا ريرشس فلأا

.نيباشصملاب لفكتلا نيشسحتو
دهعمل ماعلا ريدملا نلعأا امك

يزو˘ف رو˘شسي˘فور˘ب˘لا رو˘ت˘˘شسا˘˘ب
ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ن˘˘ع ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘˘م رارد
ءارجا تادعمل يراجلا عوبشسألا
ةرد˘ق˘ب «را.ي˘شس.ي˘ب» ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت
0002و0051 ن˘ي˘˘ب حوار˘˘ت˘˘ت
د˘عا˘شسي˘شس ا˘م˘م ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘ل˘ح˘˘ت
ىلع تايف˘ششت˘شسم˘لاو ر˘با˘خ˘م˘لا
ن˘ي˘با˘شصم˘لا دد˘ع˘ل ة˘با˘ج˘˘ت˘˘شسلا

ليلاحتلا جئاتن ىلع لوشصحلاو
.اهنيح يف

ةرازو تن˘ل˘عأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو
ن˘˘ع ضسمأا ،نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘˘شصلا
ةديد˘ج ة˘با˘شصإا076 ل˘ي˘ج˘شست
42ـلا لÓخ ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
ددعل ةزفق ربكأاك ةريخألا ةعاشس
ي˘ششف˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تا˘˘با˘˘شصإلا
.رئازجلا يف ضسوريفلا

،ةنجلل يمشسرلا قطانلا دافأاو
نع ضسمأا ،راروف لامج روتكدلا
تلاحلل يلامجإلا ددعلا عافترا
دÓبلا ي˘ف ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ةد˘كؤو˘م˘لا

ىلإا يشضاملا يرفيف رهشش ذنم
.ةلاح15026

خ.ةميصسن

ريزو يلعيشش قوراف فششك
ليجشست نع ،ةيمومعلا لاغششألا
عور˘˘ششم˘˘ل ة˘˘يرازو˘˘لا ه˘˘˘تر˘˘˘ئاد
قيرطلا ةيجاودزا زاجنإاب يشضقي
هعطقمب08 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ة˘ل˘ششن˘خ ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

.ملك03 ةفاشسم ىلع رابابو
هتنياع˘م لÓ˘خ ر˘يزو˘لا د˘كأاو

ةششرو˘ب لا˘غ˘ششألا مد˘ق˘ت ىد˘م˘ل
ةيجاودزا ليهأات ةداعإا عورششم
«أا»88 مقر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

،ةلششنخب ملك11 ةفاشسم ىلع
دو˘شصر˘م˘لا ي˘لا˘م˘لا فÓ˘غ˘لا نأا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘جاودزا زا˘˘ج˘˘˘نإل
را˘با˘ب ن˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

جد رايلم2.7 ـب ردقي ةلششنخو

اذه زاجنإا نأاشش نم نأا اربتعم
ثداوح نم لي˘ل˘ق˘ت˘لا» ق˘ير˘ط˘لا
اذ˘ه ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا رور˘˘م˘˘لا
.«روحملا

عرششيشس هنأا يلعيشش فاشضأاو
زاجنإا يف ل˘شصف˘ن˘م قا˘ي˘شس ي˘ف
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘جاودزا عور˘˘ششم
ة˘ل˘ششن˘خ ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا د˘ف˘ن˘˘م˘˘لا

را˘ي˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا و˘ح˘ن ة˘ن˘تا˘˘بو
47 ةفاشسم ىلع (برغ‐قرشش)

نم رياني رهشش نم ةيادب» ملك
ريزو نلعأا امك .«ةلبقملا ةنشسلا
ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘ششألا
ةميقب يلا˘م فÓ˘غ ضصي˘شصخ˘ت
ليهأات ةداعإل جد نويلم003
ىلع ءاشضقلاو ةيلولا تاقرط

فلتخم ربع «ءادوشسلا طاقنلا»
لÓخ يلع˘ي˘شش دد˘جو.اهتايدلب
لوح ين˘ق˘ت ضضر˘ع˘ل ه˘عا˘م˘ت˘شسا

ة˘ي˘ن˘ف ةأا˘ششن˘م زا˘ج˘نإل عور˘˘ششم
نيب طبر˘ل˘ل ةر˘ق˘م˘ت يداو ى˘ل˘ع
ديكأاتلا را˘با˘بو ةز˘ما˘ط ي˘ت˘يد˘ل˘ب

تشصشصخ ة˘˘لود˘˘˘لا» نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةلزعلا كفل ةربتعم ةيلام ةفلغأا

ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘˘ع
اهطبر لÓخ نم نطولا تايلو
ةئيهتو حتف عم تاقرط ةكبششب
ليهشست ةيغب ةيفيرلا كلاشسملا

نيمداقلا نينطاوملا لقنت ةكرح
.«قطانملا هذه ىلإاو نم

ح.نيدلأ رمق

ريزو ينادمح ديمحلا دبع هون
،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ناوعأا اهلذب يتلا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب
يف ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو تا˘با˘غ˘لا
تع˘لد˘نا ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘خإا
ددع يف نمازتم لكششب ةعمجلا

.نطولا  تايلو نم
ةحÓفلا ةرازول نايب يف ءاجو

ةيمشسرلا اهتحفشص ىلع هترششن
يعامتجلا لشصاوتلا عقوم ىلع
قئارح علدنا ر˘ثا «كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا»
هو˘ن ،ي˘شضا˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي

ةرابجلا تادوهج˘م˘لا˘ب ي˘ناد˘م˘ح
ناو˘˘عأا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

ةيامحلا ناوعأا بناج ىلإا تاباغلا
نييمشسو˘م˘لا ناو˘علاو ة˘ي˘ند˘م˘لا
تبششن يتلا قئارحلا دامخا يف
امك ،نطولا تايلو ضضعب يف
ه˘تد˘˘نا˘˘شسم ن˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا بر˘˘عأا
يف نيد˘ن˘ج˘م˘لا ناو˘علا ءلؤو˘ه˘ل
ه˘˘ت˘˘ب˘˘تر بشسح ل˘˘ك ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘يا˘م˘حو نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
املثم تاكلتمم˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
يذلا ي˘شضا˘م˘لا ف˘ي˘شصلا او˘ل˘ع˘ف
ىوتشسم ىلع قئارح ةدع دهشش
مهتكرا˘ششم ن˘ع كي˘ها˘ن ،ن˘طو˘لا
ةمظنملا تÓمحلا يف «ةلاعفلا»

ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو ي˘˘˘ششف˘˘˘ت د˘˘˘شض

قباشس نايب بشسحو .(91‐ديفوك)
14 ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ه˘نا˘˘ف ةرازو˘˘ل˘˘ل

،يشضاملا ةعم˘ج˘لا ا˘ي˘با˘غ ا˘ق˘ير˘ح
نم تايلو (80) ينامث تشسم
نم لك يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ن˘طو˘لا
يد˘ي˘شسو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لاو نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت
نيعو فلششلاو نارهوو ضسابعلب
.مناغتشسم اذكو ةزابيتو تنششومت
قئارح ناف ،هتاذ ردشصملا بشسحو
ةيلامجإا ةحاشسم ىلع تتا تاباغلا
اراتكه833.24 و˘ح˘ن˘ب رد˘ق˘˘ت
.قيرح ةرؤوب2923 ليجشستو

ر.نوراه

ةيئافصشتصسأ تاصسصسؤوم لوخد دعب
ةمدخلأ زيح ةديدج

بسصنم فلأا52 حتف
عأطق يف ديدج لغسش
ةلبقملا ةنسسلل ةحسصلا
ديزوب نب نمحرلأ دبع نلعأأ
52 حتف نع ،ةحصصلأ ريزو
ديدج لغصش بصصنم087و فلأأ

1202 ةيلاملأ ةنصسلأ نأونعب
عصضو دعب هعاطق يف
زيح ةديدج ةيحصص تاصسصسؤوم
.ةمدخلأ
لÓخ ديزوب نب فاصضأأ

عاطقلأ ةينأزيمل هصضرع
نأأ ،ينطولأ يبعصشلأ صسلجملاب
لمصشت ةديدجلأ بصصانملأ

،صصتخم صسرامم0081
بيبط006 ىلإأ ةفاصضإلاب

005و ،يبط هبصش0519و ،ماع
،افرصصتم031و ،يرأدإأ نوع
،يناصسفن يئاصصخأأ001و
يفو.يجولويب بصصنم001و
ةحصصلأ ريزو لاق ،رخآأ قايصس
صسفنل زيهجتلأ ةينأزيم نإأ
تفرع ةيلاملأ ةنصسلأ
ءاطعإأ ببصسب أربتعم اصضافخنأ
عيراصشملأ ءاهنإل ةيولوألأ
ليجصست قيلعتو ،ةيراجلأ
يف لإأ ةديدجلأ جمأربلأ

.ةرورصضلأ تلاح
صصخر نأأ ديزوب نب حصضوأأو
زاجنإل ةهجوملأ جمأربلأ

ةيحصص قفأرم زيهجتو
ليهأات ةداعإأو ةديدج

،ةديدع ةيحصص تاصسصسؤوم
زيح عيراصشم مييقت ةداعإأو
031و رايلم02 ـب ذيفنتلأ

رانيد فلأأ005و نويلم
ام صضيفختب يأأ ،يرئأزج

ةنراقم ةئملاب14 لداعي
مت امك.ةيصضاملأ ةنصسلاب
صصصصخملأ عفدلأ دامتعأ
زاجنأ فيلاكت ةيطغتل
ـب ةردقملأو ةديدج عيراصشم
رانيد نويلم615و رايلم63

لداعي ام وهو ،يرئأزج
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ماعلا قحلا لثمم ضسمتلا امك
جد نييÓم8ب  ةيلام ةمارغ
نييÓم3و توكحط قح يف
ن˘م ل˘˘كل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ جد
ةرداشصم عم لÓشسو ىيحيوأا

. مهكÓمأا عيمج
تاونشس01 ضسا˘م˘ت˘˘لا م˘˘تو

ءارزولا نم لك قح يف انجشس
ي˘ف˘شسو˘ي ف˘شسو˘ي ن˘ي˘ق˘˘با˘˘شسلا

ي˘ن˘غ˘لا د˘˘ب˘˘عو لو˘˘غ را˘˘م˘˘عو
اذفان انجشس تاونشس6و نÓعز
يزوف قباشسلا ةدكيكشس يلاول
.نيشسوحلب

مهتملا ةل˘ئا˘ع ضصو˘شصخ˘ب و
ضسف˘˘ن تشسم˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
تاونشس8 ب ةبوقع ةمكحملا
8 ب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘˘غو ا˘˘ن˘˘ج˘˘شس
توكحط قح يف جد نويلم
د˘˘ي˘˘م˘˘ح تو˘˘كح˘˘طو د˘˘ي˘˘˘ششر
تو˘كح˘طو لÓ˘ب تو˘كح˘طو
ع˘ي˘م˘ج ةردا˘˘شصم ع˘˘م ،ر˘˘شصا˘˘ن
3 ضسام˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘ك ،م˘ه˘كÓ˘مأا
ق˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘شس تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
ة˘عا˘˘ن˘˘شصلا ةرازو˘˘ب تارا˘˘طإلا

اريتو ى˘ف˘ط˘شصم م˘ير˘كلا د˘ب˘ع
ة˘لود˘لا كÓ˘˘مأا ر˘˘يد˘˘مو ن˘˘ي˘˘مأا
قÓعوب رئازجلا ةيلول قباشسلا

ضسام˘ت˘لا م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ح˘لا˘شص
ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح ن˘ي˘ما˘˘ع

ي˘قا˘ب˘ل را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م˘ب ة˘ي˘لا˘م
.نيمهتملا

ةيئادتبلا ةمكحملا تناكو
د˘˘ق تنادأا د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘˘ي˘˘˘شسب

اشسبح ةنشس61 ب توكحط
8 اهردق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن
لك ةنادإا تمت امك ،جد نييÓم
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششر تو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م
توكحطو ديم˘ح تو˘كح˘طو
اذفان اشسبح تاونشس7ب لÓب
امنيب ،جد نييÓم8 ب ةمارغو
3 ب تو˘كح˘˘ط ر˘˘شصا˘˘ن ن˘˘يدأا
8 ب ةمارغو انجشس تاونشس
.جد نييÓم

ا˘شضيأا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تشضق و
ةيكنبلا تاباشسحلا لك ديمجتب
ةرداشصمو توكحط تاكرششل

اهئاشصقإا ىلإا ةفاشضإلاب ،اهداتع
ةدمل ةيمومعلا تاقفشصلا نم
.تاونشس5

ي˘ف ة˘م˘كح˘م˘˘لا تنادأا ا˘˘م˘˘ك
ن˘˘ير˘˘يزو˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن
د˘˘م˘˘حأا ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘شسلا ن˘˘ي˘˘˘لوألا
لÓشس كلام˘لا د˘ب˘عو ى˘ي˘ح˘يوأا

اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح تاو˘ن˘˘شس01ب
لكل جد فلأا005ب ةمارغو
ر˘˘يزو ن˘˘يدأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
مÓشسلا دبع قبشسألا ةعانشصلا
ةلاح يف دجاوتملا ،براوششوب
اذفان اشسبح ةنشس02 ب ،رارف
.ةيلام ةمارغ جد (2) ينويلمو

كلذ˘ك ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا تشضقو
ةعانشصلا ريزو نم لك ةنادإاب
يلاوو يفشسوي فشسوي قبشسألا

يزو˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘شسلا ةد˘˘˘كي˘˘˘كشس
اذفان اشسبح نيما˘ع˘ب ن˘ي˘شسح˘ل˘ب
ريزول اذفان اشسبح تاونشس3و
ق˘ب˘شسألا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألا

ةئربت تمت امنيب ،لوغ رامع
ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘شسألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

ينغلا دبع ةيمومعلا لاغششألاو
.هيلإا ةهجوملا مهتلا نم نÓعز

ي˘ف ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا ترد˘˘شصأاو
ي˘شضق˘ي ارار˘ق ة˘ي˘شضق˘لا ضسف˘˘ن
ةيمومعلا ة˘ن˘يز˘خ˘لا ضضيو˘ع˘ت˘ب
.جد رايلم903 غلبمب
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ةءأربلاب ماكحأأو اصسبح نيماعو انجصس ةنصس81 نيب حوأرتت

تأموكح ءأسسؤورو ءارزو قح يف ةبأينلا تأسسأمتلا هذه
توكحط ةيسضق يف ةقيلفتوب

م.ةزمح

قح يف أذفان انجصس ةنصس81 ـب اماكحأأ ،صسمأأ رئأزجلأ ءاصضق صسلجمب ةيئأزجلأ ةفرغلأ ىدل ماعلأ بئانلأ صسمتلأ
كلاملأ دبعو ىيحيوأأ دمحأأ نيقباصسلأ نيلوألأ نيريزولأ دصض انجصس21و توكحط نيدلأ ييحم لامعألأ لجر

داصسفلاب ةلصص تأذ مهتب ،لÓصس

ةمكحمب ماعلا بئانلا ضسمتلا
ضسمأا ،ةمشصاعلاب ضسيار دارم رئب
تاونشس01 ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘شست

ةمارغ رانيد فلأا001و اشسبح
ماعلا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا ق˘ح ي˘ف
،ينامحر ضسينأا ،راهنلا عمجمل
ليج˘شست˘لا بير˘شست ة˘ي˘شضق ي˘ف
.ليعامشسإا ديقعلا عم يتوشصلا

م˘ه˘ت˘ب ي˘نا˘م˘حر ضسي˘نأا ع˘با˘ت˘˘يو
ءانثأا دئاق ةناهإا ةح˘ن˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
د˘شض فذ˘˘ق˘˘لا ،ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘يدأا˘˘ت

ةناهإاو يبعششلا ينطولا ضشيجلا
ضساشسملا ،فذقلا ،ةيماظن ةئيه
،ضصاخششأÓل ةشصاخلا ةمر˘ح˘لا˘ب
ريغب تاملاكملا لقنو ليجشستب
راظنأل ضضر˘عو ،ا˘ه˘ب˘حا˘شص نذإا
،ة˘يا˘عد˘لا ضضر˘غ˘ب رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ن˘˘˘م تار˘˘˘ششنو تارو˘˘˘ششن˘˘˘مو
ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب رار˘شضإلا ا˘ه˘نأا˘˘شش
ةليشسو ةيأاب لم˘ع˘لاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةمÓشسب ضسا˘شسم˘لا ى˘ل˘ع تنا˘ك
.نطولا ةدحو

ع.ميهأربأ

ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
؛ةريوبلا ةيلو ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

قاروأا جيورت ةلواحم طابحإا نم
ةينطولا ةلمعلا نم ةروزم ةيدقن
جد0002 ة˘˘˘قرو ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ن˘˘˘˘م
اهدوق˘ي ضصا˘خ˘ششأا5 ف˘ي˘قو˘تو
يف لاز ل ،يلام ةلود نم ةيعر
ن˘مأا نا˘˘ي˘˘ب بشسحو.رارف ة˘لا˘ح
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نإا˘˘ف ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو
ة˘طر˘ششلا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘تر˘˘ششا˘˘ب
فيقو˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

رشصاق مهن˘ي˘ب ضصا˘خ˘ششأا ة˘شسم˘خ
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإا غ˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘حو
مهميدقت مت دقو ،جد000681
رمأا يذلا ةيروهمجلا ليكو ىلإا
.تقؤوملا ضسبحلا مهعاديإاب

ع˘لد˘نا ،ر˘يا˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
لزنم لخاد لوهم قيرح ،ضسمأا
ةرام˘ع ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا ي˘ف
يف14 م˘قر «ر˘˘ي˘˘غاد» عرا˘˘ششب
دا˘فأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو.ةمشصاعلا

،ىطشسولا رئازجلا ةيدلب ضسيئر
لاعتششاو قيرح دهشش لزنملا نأا
را˘ج˘ف˘نا يود˘ب عو˘ب˘˘ت˘˘م نار˘˘ي˘˘ن
ة˘يا˘م˘ح˘لا نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،لز˘ن˘م˘ل˘˘ل
ةنشسلأا دامخإا نم تنكمت ةيندملا
يأا ل˘ي˘ج˘شست مد˘ع ع˘م نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا

قايشس يفو .حاورألا يف رئاشسخ
رشصان˘ع ضشا˘ط˘ب ر˘كشش ،ل˘شصت˘م
يحلا ءان˘بأاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘شسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
.اهدامخإاو نارينلا ةرشصاحم

رأرصشأأ ةيعمج فيقوتو..
نم يران حÓصس زجحو

يدأولاب عبأرلأ فنصصلأ
ةرئاد نمأا رشصانع نكمت امك

نم ،يداولا ةيلو نمأاب حابرلا
دد˘˘شصب ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ع˘ي˘ب ة˘ق˘ف˘شص مار˘بإل ر˘ي˘شضح˘ت˘˘لا

.يران حÓشس ءارششو
لÓغتشسلا دعب تءاج ةيلمعلا

نم ةمدقملا تامولعملل لثمألا
ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘شضلا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع فر˘˘˘ط
ن˘ع يداو˘لا ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا

ة˘˘هو˘˘ب˘˘ششم تا˘˘كر˘˘ح˘˘˘ت دو˘˘˘جو
ر˘˘م˘˘ع حوار˘˘ت˘˘يو .ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششل
،ثلاثلا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘شصخ˘ششلا

ديدحت ىلإا تايرحتلا تشضفأاو
تم˘تو ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا مار˘˘بإا نا˘˘كم
فيقوت مت امك ،ناكملا ةمهادم
اهنت˘م ى˘ل˘عو ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م
امهتزوحب طبشض نيأا ،ناينعملا
.عبارلا فنشصلا نم يران حÓشس
ة˘ي˘قد˘ن˘ب ي˘ف حÓ˘شسلا ل˘ث˘م˘ت˘˘يو
رودا˘ف˘ل˘شس» عو˘ن ن˘م ة˘ي˘خ˘˘شضم
دن˘شس نود م˘ل˘م21 را˘ي˘˘ع «مرا
ــب ردقي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،ي˘نو˘نا˘ق
مام˘تإا د˘ع˘بو ،جد00.000005
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك
تاهجلل مه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘مزÓ˘لا
مرج نع ةشصتخ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ضضرغب رار˘ششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
ةزايح ةيانجو ،تايانجل دادعإلا
عبارلا فنشصلا نم يران حÓشس
رر˘ب˘م نود ةر˘جا˘ت˘˘م˘˘لا ضضر˘˘غ˘˘ب
.يعرشش

ب.ناÁأ

ةنيطنشسق ءاشضق ضسلجم نادأا
نا˘كبر˘شس ة˘˘عاذإا ر˘˘يد˘˘م ،مو˘˘ي˘˘لا
د˘ب˘˘ع ضشل˘˘ي˘˘غز ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
ةتشس اه˘ن˘م ضسب˘ح ما˘ع˘ب ،م˘ير˘كلا
ةيلام ةمارغو ةذفان ضسبح رهششأا
.رانيد فلأا05ـب تردق

ة˘م˘ه˘˘ت˘˘ب  ضشي˘˘ل˘˘غز ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ل ةءا˘˘شسإلا

ر˘˘˘˘شضت تارو˘˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ششنو

دجاوتيو ،ةينطو˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب
ناوج32 ذ˘˘ن˘˘م ضسب˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
لبق نم ينعملا نيدأاو.يشضاملا
42 موي ةنيطنشسق ةمكحم يف
انجشس نيتنشسب  يشضاملا توأا
001 اهردق ةيلام ةمارغبو ،اذفان
.يرئازج رانيد فلأا

ط.ةراصس

راد˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ترد˘˘˘شصأا
امكح ،ضسمأا ،ةمشصاعلاب ءاشضيبلا
ةريمأا ةطششا˘ن˘لا ن˘ج˘شسب ي˘شضق˘ي
انج˘شس تاو˘ن˘شس30ـب يوارو˘˘˘ب
ا˘˘ه˘˘تءا˘˘شسإا ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف ،اذ˘˘˘فا˘˘˘ن
مÓشسلاو ةÓشصلا هيلع لوشسرلل
تنادأا د˘˘قو.ماركلا ةبا˘ح˘شصلاو
ةامشسملا ءاشضيبلا رادلا ةمكحم

تاو˘ن˘شس ة˘ثÓ˘ث˘ب يوارو˘ب ةر˘ي˘مأا
لوشسرلا بشس ةمهتب اذفان انجشس

،ةراششإÓل. ملشسو هيلع هللا ىلشص
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ىو˘˘˘عد˘˘˘لا تع˘˘˘˘فر
ةرشصن نيماحملا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ىفطشصملا بيبحلا قلخلا ريخل

.ملشسو هيلع هللا ىلشص
م.ةزمح

مأركلأ ةباحصصلأو مÓصسلأو ةÓصصلأ هيلع لوصسرلل اهتءاصسإأ ةيصضق يف

اذفأن أنجسس تاونسس30ـب يواروب ةريمأا ةنادإا

ليعامصسإأ ديقعلأ عم يتوصصلأ ليجصستلأ بيرصست ةيصضق يف

اذفأن أسسبح تاونسس01 ةبوقع صسأمتلا
ينأمحر صسينأا قح يف ةمارغ نييÓم01و

ةينطولأ ةدحولاب صساصسŸأو ةيروهم÷أ صسيئرل ةءاصسإلأ يتمهت نع

صشليغز Ëركلا دبع طسشأنلا ةبوقع صضيفخت

كنبلأ يف اهكرت رانيد رايلم09 ريصصم يف قيقحتلاب بلاطو هيلإأ هجوملأ مهتلأ لك ىفن

دمحمو ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبسسألا صسيئرلا لمحي ةفيلخلا
هفيقوت ةيلوؤوسسم بÓج

مهتملا تأحيرسصتو لاوقأأب ةنوهرم ىقبت ةمكأحملا تأيرجم :ينيطنسسق قورأف يمأحملا^

ةمصصاعلاب «ريغأد» عراصشب ةرامع يف ةقصش لخأد لوهم قيرح

ةريوبلأب يلأم أهدوقي ةيدقن قاروأا جيورتل ةكبسش كيكفت

هماهم ةيدأات ءانثأأ فظوم ةناهإأو نطولأ ةدحوب صساصسملأ مهتب عبوُت

ةمارغ رأنيد فلأا05و اذفأن أسسبح مأعب ةركأسشم فرأع ةنادإا

عافدلأ ةئيه نم بلطب

ينأملربلا ةمكأحم ليجأأت
ةبيلط نيدلا ءأهب قبأسسلا
ربمفون22 ىلإا
ةفرغلأ يصضاق صسمأأ ،لجأأ
صسلجمب ةصسداصسلأ ةيئأزجلأ

ةمكاحم ،ةمصصاعلأ ءاصضق
نيدلأ ءاهب فوقوملأ مهتملأ

ربمفون22 خيرات ىلإأ ةبيلط
ليجأات ءاجو ،يراجلأ
ةئيه نم بلطب ةيصضقلأ
بئانلأ عباتيو.عافدلأ
ريرحتلأ ةهبج نع يناملربلأ
ةبيلط نيدلأ ءاهب ينطولأ

اهمهأأ داصسفلاب ةقلعتم مهتب
فرصصلأو عيرصشتلأ ةفلاخم
نم لأومألأ صسوؤور ةكرح يف
نأأو قبصس ثيحب ،جراخلأ ىلإأو
يديصسب حنجلأ ةمكحم هتنأدأأ
تأونصس8 ةبوقعب دمحمأأ

تصضق امك.أذفان اصسبح
قح يف مكحلأ صسفنب
نبأ ،صسابع دلو ردنكصسأ

نيمألأ صسابع دلو لامج
ةهبج بزحل قباصسلأ ماعلأ
اميف ،ينطولأ ريرحتلأ

ةنصس02 ب ايبايغ تمكح
يفأولأ قح يف ذفان اصسبح

عم ،صسابع دلول يناثلأ لجنلأ
صضبقلاب يلود رمأأ رأدصصإأ

ىلإأ ةفاصضإأ مهتلأ صسفنب هيلع
ريغ ايأزم ىلع لوصصحلأ

.ةقحتصسم
ةئيهلأ تأذ تمكحو
اصسبح نيتنصسب ةيئاصضقلأ
يدÓخ قح يف أذفان
002ب هميرغت عم قانصشوب
ةفاصضإأ ،مهتلأ صسفنب جد فلأأ
اميف ،ذوفنلأ لÓغتصسأ ىلإأ

نم يصشبح دمحم ةئربت تمت
.هيلإأ ةبوصسنملأ مهتلأ لك

ك.مركأأ

ةف˘ي˘ل˘خ ن˘مؤو˘م˘لا د˘ب˘ع م˘ه˘تا
ماظنلا ،ةفيلخ˘لا ع˘م˘ج˘م كلا˘م
رايهنا ءارو فو˘قو˘لا˘ب ق˘با˘شسلا

كنبلا باشسح نأا Óئاق ،هعمجم
رانيد راي˘ل˘م09 يو˘ح˘ي نا˘˘ك
قايشسلا يف ايفان ،هفيقوت دنع
نم هيلإا ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا ل˘ك
.ةيشضاقلا لبق

ةشسلج لÓخ ةفيلخ ربتعاو
امهتم11 ةقفر ضسمأا هتمكاحم
09 نأا ،ةديلبلا ءاشضق ضسلجمب
ة˘ي˘فا˘˘ك تنا˘˘ك را˘˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م
Ó˘م˘ح˘˘م ،كن˘˘ب˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘شسل
ضسي˘ئر˘ل ه˘ف˘ي˘قو˘˘ت ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
زيزعلا دبع قبشسألا ةيروهمجلا
ق˘ب˘شسألا ر˘يزو˘لاو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘˘ب
حتف˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م ،بÓ˘ج د˘م˘ح˘م
يتلا لاومألا يف قمعم قيقحت
.ةفيلخلا كنب يف اهكرت

ىلإا هبوره مهتملا ىفن امك

تايلولل هجوت هنأا Óئاق ،ندنل
روشضحل ةيكير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

هفيقوت مت هنأا لإا ،يلود ىقتلم
فر˘ط ن˘م ه˘تدو˘ع ق˘ير˘ط ي˘˘ف
راطمب ةيناط˘ير˘ب˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
.رفشسلا نم هعنمو ندنل

د˘ب˘ع ع˘بو˘ت د˘˘ق˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
رخآا امهتم11و ةفيلخ نمؤوملا
ةيان˘ج˘ب ا˘شسا˘شسأا ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب
ريوزتلاو رارششأا ةيعمج نيوكت
،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر تارر˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
ة˘ح˘ن˘جو روز˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘شساو
ددعتلا فرظب ةنرتقملا ةقرشسلا

ة˘نا˘ي˘خو لا˘ي˘ت˘حلاو بشصن˘˘لاو
يف ريوزتلاو ةوششرلاو ةنامألا

ضسÓفإلاو ةيفرشصم تاررحم
.ضسيلدتلاب

يماح˘م˘لا د˘كأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
م˘ت˘ي ه˘نأا ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق قورا˘˘ف
يف يشسيئرلا مهتملا باوجتشسا

˘ما˘مأا ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا كن˘˘ب ة˘˘ي˘˘شضق
،ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت
ىلإا ةشسلجلا ةشسائر تدنشسأاو
يماحملا ظفحت ةديدج ةيشضاق
د˘كأا ه˘ن˘كل ا˘ه˘˘م˘˘شسا ر˘˘كذ ن˘˘ع
نأا ينيط˘ن˘شسق لا˘قو ،ا˘ه˘ن˘كم˘ت
ى˘ل˘ع م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةديلبلا ءاشضق ضسلجم ىوتشسم
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع با˘˘˘ي˘˘˘غ تل˘˘˘ج˘˘˘شس
او˘فو˘ت˘شسا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا
ماكحأا مهل تراشصو مهماكحأا
يتلا ةيشضقلا هذه يف ةيئاهن

،ضضقنلا˘ب ن˘ع˘ط˘لا د˘ع˘ب تدا˘ع
ةمكاحملا تايرجم نأا ادكؤوم
لاو˘˘قأا˘˘˘ب ة˘˘˘نو˘˘˘هر˘˘˘م ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت
ن˘مؤو˘م˘لا د˘ب˘ع تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصتو
.ةفيلخ

ط.ةراشس

،ضسيار دارم رئب ةمكحم تنادأا
ةنادإا ةركاششم فراع ،دحألا مويلا
ةيلام ةمار˘غو ذ˘فا˘ن ضسب˘ح ما˘ع˘ب
.يرئازج رانيد فلأا05 اهردق
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ضسم˘˘ت˘˘لاو
قباشس تقو يف ةمكحملا تاذل

تاونشس01 ةبوق˘ع ةر˘كا˘ششم˘ل
اهردق ةيلام ةمارغو اذفان اشسبح
فراع عبا˘ت˘يو.جد ف˘˘لأا001
ضسبحلا ي˘ف دو˘جو˘م˘لا ةر˘كا˘ششم
يشضاملا ضسرام8 ذنم تقؤوملا
ءانثأا فظوم ةناهإاب قلعتت مهتب

ةمÓشسب ضساشسملا ،هماهم ةيدأات
لامعتشساب فذقلا ،نطولا ةدحو
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م
ر˘شضت تارو˘ششن˘م˘˘ل ة˘˘يا˘˘عد˘˘لاو
.ةينطولا ةدحولا

ب.ةÒصصن
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ةيرئازجلا ريرحتلا ةروث

ي˘ف ءا˘ق˘ششأÓ˘ل كرا˘ب˘ن ءد˘ب يذ ئدا˘ب
ةرو˘˘ث˘˘ل (66)ـلا ىر˘كذ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تعلدنا ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
˘ما˘ع ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن ن˘˘م لوألا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
تد˘م˘ع ي˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا هذ˘˘ه م4591
فشصنو نوي˘ل˘م˘ل ةر˘ها˘ط˘لا ءا˘مد˘لا˘ب
د˘ج˘م˘لا م˘ه˘ل ق˘ح ،د˘ي˘ه˘˘شش نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
كلتب اوششقن˘ف ،ةدا˘ه˘ششلاو دو˘ل˘خ˘لاو
ي˘ف ر˘ير˘ح˘˘ت ة˘˘شصق م˘˘ظ˘˘عأا ءا˘˘مد˘˘لا
ىيحت نأا مزعلا اندقعو معن ،خيراتلا
اود˘ه˘ششا˘ف اود˘ه˘˘ششا˘˘ف ** ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.اودهششاف
ىر˘كذ˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ف˘ت˘ح˘ت مو˘ي˘˘لا
ريرحتلا ةروثل ن˘ي˘ت˘شسلاو ة˘شسدا˘شسلا
هذه نع ثيدحلا لبقو ،ةيرئازجلا
ىلإا دوعن نأا دب ل ةديجملا ةروثلا
تايادب نع ثيد˘ح˘ل˘ل Ó˘ي˘ل˘ق ءارو˘لا
ةدا˘ي˘ق˘ب ى˘لوألا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا
رداقلادبع خيششلا ريبكلا لشضانملا
ماع يف ةروثلا داق يذلا يرئازجلا

.يشسنرفلا لÓتحلا دعب م2381
ردا˘ق˘لاد˘ب˘ع ر˘ي˘مألا ةرو˘ث تق˘ل˘˘ط˘˘نا
د˘sب˘ك د˘˘قو م2381 ما˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘ب ،ة˘حدا˘˘ف ر˘˘ئا˘˘شسخ را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا
ةريبك تاحاشسم ةداع˘ت˘شسا عا˘ط˘ت˘شسا

اخيرات لجشسو ،رئازجلا برغ نم
،رئازجلا خيرات يف اميظع ايلاشضن
ه˘ع˘م ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا ع˘˘sقو˘˘ف
ةنده تعuقُو مث ،اهقرخ متو ةيقافتا
فدهب اشضيأا اهقرخ مت يتلاو ىرخأا
ةر˘ط˘ي˘شسلاو ةرو˘ث˘لا كل˘˘ت ضضا˘˘ه˘˘جإا

م7481 ما˘ع ى˘لإا لو˘شصو ،ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
لÓ˘˘ت˘˘حلا تاو˘˘ق تما˘˘ق ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
،ةقورحملا ضضرألا ةشسايشس قيبطتب
دجوي يتلا ةقطنملا ىلع ةرطيشسلاو
اهدئاق لاقتعاو ،ةروثلا لاجر اهيف
مت˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ردا˘ق˘لاد˘ب˘ع خ˘ي˘ششلا
هحارشس قل˘طأاو ،ا˘شسنر˘ف ي˘ف ه˘ن˘ج˘شس
يف هتافو ىتح ايروشس يف رقتشسيل
هتافر لقنو م6881 ويام نم62ـلا
.م5691 ماع يف رئازجلا ىلإا
لÓ˘˘ت˘˘حلا تح˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تي˘˘ق˘˘ب
يف رامعتشسا ةرتف لوطأا يشسنرفلا

اشسنرف تدافتشساف ،يبر˘ع˘لا ن˘طو˘لا
ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاور˘˘ث ن˘˘˘م
،ةيرششبلاو ةيفارغجلاو ةيع˘ي˘ب˘ط˘لاو
ةشسنرفل ةي˘شسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا تل˘خدأاو
ةلجشسم قئاقحلا هذه لك ،رئازجلا
ءانبأا اشسنر˘ف تد˘sن˘جو ،خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف
لتاق˘ف ا˘يرا˘ب˘جإا ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا
ضشويجلا ةمدقم يف رئازجلا ءانبأا
دعب ةيملاعلا برحلا يف ةيشسنرفلا

دعب رئازجلل لÓقتشسلا حنمب دوعو
.كلذ دعب اهب ِفت مل يتلاو ،برحلا
يف راشصتنلا ءافلحلا نلعأا نأا دعبف
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م م5491 و˘يا˘˘م ن˘˘م7ـلا
ضسيئرو نامورت يكريمألا ضسيئرلا
ل˘˘ششر˘˘ششت ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا ءارزو˘˘˘لا

،لوجيد لراشش يشسنرفلا ضسيئرلاو
تارهاظملاو تار˘ي˘شسم˘لا تق˘ل˘ط˘نا
راشصتنلا اذهب ءافتحا رئازجلا يف
لÓقتشسلاو ريرحتلا ةيار نيعفار
ح˘ن˘م˘ب ة˘ق˘با˘˘شس دو˘˘عو ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
ءا˘ن˘بأا دو˘جو را˘ب˘ت˘عا˘ب لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسلا
ضشو˘ي˘ج˘لا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يفو ،ةيملاعلا برحلا يف ةيشسنرفلا

م5491 ويام نم7ـلا خيراتلا اذه
ندم تارهاظملاو تاريشسملا تsمع
يف اشسنرف تماقف ،اهارقو رئازجلا
و˘يا˘˘م ن˘˘م8ـلا ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا مو˘˘ي˘˘˘لا
ةيرحبلاو ةيربلا اهتاوق مادختشساب
تار˘ي˘شسم˘لا هذ˘ه ع˘م˘ق˘ل ة˘˘يو˘˘ج˘˘لاو
ةرزجم يف فينع لكششب ةيملشسلا
،د˘ي˘ه˘شش ف˘لأا (54) تغلب ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
ةيجراخلا رداشصملا ضضعب اهردقتو
انه نم ،ديهشش فلأا (07)و (05) نيب
ريرحتلا قيرط نأا رئازجلا ءانبأا كردأا

حا˘˘ف˘˘كلا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع لإا ي˘˘تأا˘˘˘ي ل
تأادبف ،لÓقتشسلا ل˘ي˘ن˘ل ح˘ل˘شسم˘لا
ريرحتلا ةهبجو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ح˘لا
ءا˘ن˘بأا ر˘يو˘ن˘ت˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
لÓقتشسلا نأا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا
،ةيملشسلا تابلاطم˘لا˘ب ق˘ق˘ح˘ت˘ي ن˘ل
تاوق عم تاه˘جاو˘م˘لا تر˘م˘ت˘شسا˘ف
ل˘كشش ى˘ل˘ع ي˘شسنر˘ف˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا

داد˘˘ت˘˘ششا نأا لإا ،تا˘˘با˘˘˘شصع بر˘˘˘ح

خيرات يف أادب تاهجاوملا ةوارشض
و˘˘هو ،م4591 ر˘ب˘م˘فو˘˘ن ن˘˘م لوألا
ريرحت˘لا ةرو˘ث˘ل ي˘م˘شسر˘لا خ˘يرا˘ت˘لا
لÓ˘ق˘ت˘شسلا بر˘˘ح وأا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لاشضنلا كلذ رمتشسا دقو ةيرئازجلا
تنا˘ك تاو˘˘ن˘˘شس (9) ةد˘م ح˘ل˘شسم˘˘لا
فايرألا نم قلطنت تامجهلا بلغأا
تنا˘ع˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا و˘ح˘˘ن
ببشسب ديدشش فازنتشسا نم اشسنرف
يرشصملا معدلل ناكو ،برحلا هذه
ريبك رود رشصانلادبع لامج ةدايقب
ناكف ،لÓقتشسلا برح راشسم يف
ةتقؤوملا ةيرئازجلا ةموكحلا بتكم
مظعم تقلطنا اهنمو ،ةرهاقلا يف
ة˘ه˘ب˘ج˘ل ة˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا
ة˘مو˘كح˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يتأاي حيلشستلا بلغأا ناكو ،ةتقؤوملا

ةق˘ف˘شص ل˘يو˘م˘ت ا˘ه˘لوأاو ر˘شصم ن˘م
ىلإا ةفاشضإلاب ،هينج نويلمب حÓشس
نم مدقملا يبرعلا معدلا نم 57%
نب نأا ىتح ةيبرعلا لودلا ةعماج
ا˘ن˘ئا˘˘قد˘˘شصأا ى˘˘ل˘˘ع :لا˘˘ق نو˘˘يرو˘˘ج
اوردقي نأا ضسيراب يف نيشصلخملا
يف انددهي يذلا «رشصانلادبع» نأا
و˘ه «ل˘ي˘ئار˘شسإا» ق˘م˘ع ي˘فو بق˘ن˘لا
،رئازجلا يف مههجاوي يذلا هشسفن
ة˘كرا˘˘ششم با˘˘ب˘˘شسأا م˘˘هأا ن˘˘م كلذو
ىلع يثÓ˘ث˘لا ناود˘ع˘لا ي˘ف ا˘شسنر˘ف

ضسيو˘شسلا ةا˘ن˘ق م˘ي˘مأا˘ت د˘˘ع˘˘ب ر˘˘شصم
رار˘˘ق˘˘ب ناود˘˘ع˘˘لا لود تب˘˘ح˘˘˘شسناو
ءانبأا نم ةشسرشش ةمواقم دعب يلود
بع˘˘ششلا ضشي˘˘ي˘˘ج˘˘تو ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ند˘˘م
ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ي˘˘بر˘˘ع˘˘لاو ير˘˘شصم˘˘لا
ةا˘˘ن˘˘ق ة˘˘كر˘˘شش تدا˘˘عو ،ناود˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيرشصم ةمهاشسم ةكرشش ضسيوشسلا

م˘عد˘ل ا˘ه˘ع˘ير ة˘ياد˘˘ب ضصشصخ د˘˘قو
امك .رئازجلا ةروثل حلشسملا حافكلا

زيزعلادبع نب لشصيف كلملل ناك
ة˘˘ي˘˘شضق ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ي˘˘ف رود ا˘˘شضيأا
ميدقتو نمألا ضسلجم يف رئازجلا
ىلإا ةفاشضإلاب ،رئازجلل يلام معد
يف ىرخألا ةيبرعلا لودلا هتمدق ام
خيرات˘لا ل˘حار˘م ى˘هزأا ن˘م ة˘ل˘حر˘م
عيمج تلان ثيح ،ثيدحلا يبرعلا
،لÓقتشسلا يبرع˘لا ن˘طو˘لا را˘ط˘قأا

ةر˘م˘ت˘شسم ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘˘لآا تلاز ا˘˘مو
ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا دو˘˘جو˘˘ب
يذ˘لا مو˘ي˘لا ي˘تأا˘ي˘شسو ،ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف
.يبرعلا بارتلا لما˘ك ه˘ي˘ف رر˘ح˘ت˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘شضن˘ل˘ل لا˘˘م˘˘كت˘˘شساو
رئازجلا حنم ىلإا نويشسنرفلا رطشضا

نلعأا ا˘مد˘ن˘ع ر˘ي˘شصم˘لا ر˘ير˘ق˘ت ق˘ح
نأا م9591 ماع يف لوجيد لراشش
ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ق˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ءاتفتشسلا دعو˘م رر˘ق˘ت˘ف ،ر˘ي˘شصم˘لا

نم لوألا خيراتب لÓقتشسلا ىلع
يف ءاتفتشسلا متو ،م2691 ويلوي
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ل˘˘ج˘˘شست˘˘ل خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا كلذ
حلاشصل ىمظعلا ةيبلاغلا ءاتفتشسلا
ا˘˘شسنر˘˘ف تفر˘˘ت˘˘عا˘˘ف ،لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘˘شسلا

لرا˘شش ا˘ه˘ه˘جو ة˘لا˘شسر˘ب ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
ضسرا˘ف ن˘م˘حر˘لاد˘ب˘ع ى˘لإا لو˘˘ج˘˘يد
ةتقؤوملا ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ضسي˘ئر
لÓقتشساب ةيرئازج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
نم5ـلا خيرات رابتعا متو ،رئازجلا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا م2691 و˘ي˘˘لو˘˘ي

ملعللو .ةينطولا ةدايشسلا ةداعتشسل
تطقشس يذلا مويلا ضسفن وه ناك
ماع يف رامعتشسلا ديب رئازجلا هيف
ة˘ير˘ح˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا تلا˘˘ن˘˘ف ،م0381
.لÓقتشسلاو

ةبا˘ت˘ك تم˘ت نأا خ˘يرا˘ت˘لا كلذ ق˘ب˘شس
فيلأاتب يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا مÓ˘شسلا
ماع ايركز يدفم يرئازجلا رعاششلا

اديششن يمشسرلا هرارقإا متو ،م6591
لوقيو ريرحتلا دعب رئازجلل اينطو
تلزا˘˘ن˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘شسق) ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب ي˘˘˘ف
را˘ق˘˘ي˘˘شسو˘˘م˘˘لا ما˘˘قو (تا˘˘ق˘˘حا˘˘م˘˘لا
هني˘ح˘ل˘ت˘ب يزو˘ف د˘م˘ح˘م ير˘شصم˘لا

ماع يرئازجلا بعششلا ىلإا هئادهإاو
ميلحلادبع نانفلا ىsدأا امك ،م3691
يهو «رئازجلا» ناونعب ةينغأا ظفاح
امك ،ةيرئازجلا ةروثلا ةشصق يكحت
ف˘شسو˘ي ير˘˘شصم˘˘لا جر˘˘خ˘˘م˘˘لا ما˘˘ق
دريحوب ةليمج مليف جارخإاب نيهاشش
يوا˘قر˘ششلا ن˘م˘حر˘لاد˘ب˘ع ه˘ف˘لؤو˘˘مو
ة˘ل˘شضا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
.دريحوب ةليمج ةيرئازجلا

ة˘ل˘شضا˘ن˘م˘لا ي˘ه در˘ي˘حو˘ب ة˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج
يف اهمشسا تلجشس يتلا ةيرئازجلا
ة˘˘ما˘˘ع ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لا˘˘شضن˘˘لا خ˘˘يرا˘˘˘ت
هذ˘˘ه ،ضصا˘˘خ ل˘˘كششب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لاو
تدشسج يت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ل˘شضا˘ن˘م˘لا
قداشصلا يقيقحلا ىنعملا اهلاشضنب
رابك اهنع بتكو ،ةيرئازجلا ةروثلل
ردب رعاششلا لاثمأا برعلا ءارعششلا
ينابق رازن رعاششلاو بايشسلا ركاشش
يف ددرتت تلاز امو ةدلاخ دئاشصق
هللا لأاشسن ،ي˘بر˘ع˘لا لا˘شضن˘لا ةر˘كاذ
هذ˘˘ه˘˘ل د˘˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘م˘˘ع˘˘لاو ءا˘˘ف˘˘ششلا
ةروث ةركاذ يف ةدلاخلا ةلشضانملا
.ةيرئازجلا ريرحتلا
ا˘م˘ب ير˘ئاز˘ج˘˘لا لا˘˘شضن˘˘لا ة˘˘شصق نإا

حاف˘كو ناو˘ف˘ن˘عو ةدارإا ن˘م تل˘م˘ح
ضصشصق م˘˘ظ˘˘عأا ن˘˘م د˘˘ع˘˘ُت ح˘˘ل˘˘˘شسم
ر˘شصع˘لا اذ˘ه ي˘ف ي˘بر˘ع˘لا لا˘شضن˘˘لا

يف مهئا˘مد˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘بأا ا˘ه˘ب˘ت˘ك
 يهو ،ثيدحلا يبرعلا خيراتلا ةركاذ
نأا ةيبرعلا لايجأÓل اهتداهشش مدقت/

ن˘ل لÓ˘ق˘ت˘شسلاو ر˘ير˘ح˘ت˘لا ق˘˘ير˘˘ط
،لا˘شضن˘لاو ة˘موا˘ق˘م˘لا˘ب لإا ق˘ق˘ح˘ت˘ي
خيرا˘ت˘لا لÓ˘خ بر˘ع˘لا مد˘ق اذ˘كهو
ةميظع تايحشضتو ايلاشضن Óجشس
.لÓقتشسلا فرشش اولانف

يطيطقلأ ديبع نب صسيمخ :ملقب

رظتني نأا ىلع ةداعلا ترج ،اماع051 نم رثكأل
ي˘ف ر˘شسا˘خ˘لا ح˘ششر˘م˘˘لا نÓ˘˘عإا نو˘˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مألا
زئافلا حششرملاب هلاشصتا ةي˘شسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
،ديدجلا ضسيئرلل همعد نÓعإاو زوفلاب هتئنهتل
.تاباختنلا ةيعرششب امشساح ارارقإا لثمي ام وهو
روتانيشسلا رداب امدنع0681 ماع ديلقتلا اذه أادب
ماهاربإا ضسيئرلا عم لشصاوتلاب ضسÓغود نفيتشس
.يباختنلا راشصتنلاب هئنهيل نلوكنيل
رو˘ع˘˘ششلا ن˘˘عذ˘˘ي نأا بج˘˘ي» ضسÓ˘˘غود لا˘˘قو
يديشس اي مكعم انأا ،ةينطولل يبزحلا ءلولاو
.«مكيف هللا كرابو ،ضسيئرلا

ن˘م ن˘ي˘ما˘ع د˘ع˘ب ضسÓ˘غود ة˘م˘˘يز˘˘ه تءا˘˘جو
ضسلجم تاباختنا يف نلوكنيل ىلع هراشصتنا
.يونيلإا ةيلو يدعقم دحأا ىلع خويششلا
يباطخ م˘هأا ي˘ل˘ي ا˘م˘ي˘ف ضضر˘ع˘ت تن ةر˘يز˘ج˘لا
لوألا ،ةر˘ي˘خألا دو˘ق˘ع˘لا ي˘ف ة˘م˘يز˘ه˘لا لو˘ب˘˘ق
ماع روغ لآا يطارقميدلا حششرملا هاقلأا باطخ
يروهمجلا روتانيشسلا هاقلأا يناثلاو ،0002
:8002 ماع نيكام نوج

روغ لآأ يطأرقميدلأ حصشرملأ
0002 روينوج

مشسح يف ايشساشسأا ارود ايلعلا ةمكحملا تبعل
نيب0002 ماع تاباختنا ةجيتن نأاششب فÓخلا
يروهمجلاو روغ لآا يطار˘ق˘م˘يد˘لا ح˘ششر˘م˘لا

.نبلا ضشوب جروج
رهظي ملو ربمفون7 ةيليل تاباختنلا تهتناو
اماقرأا مÓعإلا لئاشسو تركذ مث ،حشضاو زئاف

لآا نوكي نأا تَعقوت ةيادبلا يفو ،ةشضقانتم
اهنكلو ،اديرولف يف زئافلا حششرملا وه روغ
ةيبلغأا ىلع لشصح ضشوب نأا دعب اميف تنلعأا
ضشوبب روغ لشصتاو ،ةيلولا يبخان تاوشصأا

.اروف ةئنهتلا هل مّدقو
حشضتا يلاتلا مويلا حابشص نم ةثلاثلا يف نكل
ناك امم ريثكب برقأا ناك اديرولف قابشس نأا
تاوشصألا قراف نأاو ،روغ لآا ودعاشسم دقتعي

روغ لآا بحشسو ،طقف توشص006 ىدعتي ل
.ضشوب عم ةيناث ةملاكم يف ةميزهلاب هفارتعا

دعبو ،اديرولف ةيلو مكاحمل نافرطلا أاجلو
ة˘م˘كح˘م ترر˘ق ة˘ف˘ث˘كم ة˘ي˘ئا˘شضق تلواد˘م
ضضعب يف يوديلا زرفلا ةداعإا ايلعلا اديرولف
ضشو˘ب ق˘ير˘ف ضضر˘ت˘عاو ،ة˘يلو˘لا تا˘ع˘طا˘˘ق˘˘م
رارق تشضقن يتلا ايلعلا ةمكحملل رمألا عفرو
.0002 ربمشسيد21 موي اديرولف ةمكحم
4 ىلإا5 ةيبلغأاب ايلعلا ةمكحملا رارق ءاجو
يطارقميدلا حششرم˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘ي˘ع˘م˘لا ل˘ك)

لكو ،زرفلا ةدا˘عإا˘ب حا˘م˘شسل˘ل ا˘ع˘م او˘تو˘شص
اوشضفر يروهمجلا حششرملا نم نينيعملا
تاوشصأا ىلع ضشوب لشصحو ،(زرفلا ةداعإا
زافو يباختنلا عمجملا يف52ـلا اديرولف
.ةشسائرلاب
روغ لآا فرتعا ،ايلعلا ةمكحملا لخدت رثإاو
باطخ يف لاقو ،ربمشسيد31 موي ةميزهلاب
ضسيئرلل لوقأا» يكريمألا بعششلل ينويزفلت
ةن˘ي˘غ˘شضلا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م نإا ضشو˘ب بخ˘ت˘ن˘م˘لا
كرابيلو ،ابناج نآلا عشضوي نأا بجي ةيبزحلا

اذه وه لو انأا عقوتأا مل .دلبلا اذهل هتدايق هللا
بغري مل ديكأاتلاب .بعشصلاو ليوطلا قيرطلا
،تءاج دقف ،كلذ عمو .كلذ ثودح يف انم يأا

لÓخ نم ،اهلح بجي امك تلحو ،تهتنا نآلاو
.«انتيطارقميدل ةمركملا تاشسشسؤوملا

ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا نآلا» رو˘˘غ لآا فا˘˘شضأاو
ل يننأا يف كشش لو ،تررق دق ةيكريمألا
ين˘نأا لإا ،ة˘م˘كح˘م˘لا رار˘ق ى˘ل˘ع ةد˘ششب ق˘فاوأا
يتلا ،ةجيتنلا هذه نم ءاهتنلاب لبقأاو .هلبقأا
انتدحو ل˘جأا ن˘مو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘يد˘شصت˘لا م˘ت˘ي˘شس
.«يلزانت مّدقَأا انأا ،انتيطارقميدل ةوقو بعششك
ا˘ن˘نأا ن˘ي˘ح ي˘فو» لو˘ق˘لا˘ب با˘ط˘˘خ˘˘لا ى˘˘ه˘˘نأاو
لزانتن لو ةشضراعتملا انتاد˘ق˘ت˘ع˘م˘ب كشسم˘ت˘ن

يذلا بجاولا نم ىلعأا ابجاو كانه نإاف ،اهنع
اكريمأا يه هذه .يشسايشسلا بزحلل هب نيدن
اعم فقنشس .بزحلا لبق دÓبلا عشضن نحنو
.«ديدجلا انشسيئر فلخ

روتانيصسلأ يروهمجلأ حصشرملأ
8002 نيكام نوج لحأرلأ

انوزيرأا ةيلو نع خويششلا ضسلجم وشضع ّرقأا
،امابوأا كاراب يطارقميدلا حششرملا زوف ةيمهأاب
دوشسأا يكريمأا لوأا هنم لعج يذلا زوفلا وهو
.ضضيبألا تيبلل لشصي يقيرفأا لشصأا نم
ةب˘شسن˘لا˘ب ة˘ب˘ع˘شص تا˘قوأا هذ˘ه» ن˘ي˘كا˘م لا˘قو
لك لذبأا نأاب ةليللا هذه هل دهعتأا يننإاو ،اندلبل
لÓ˘خ ا˘ن˘تدا˘ي˘ق ي˘ف ه˘تد˘عا˘شسم˘ل ي˘ع˘شسو˘ب ا˘˘م
.«اههجاون يتلا ةريثكلا تايدحتلا

تاباختنا جئاتن يندعشست مل» نيكام فاشضأاو
ّي˘ل˘ع بجاو˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك ن˘˘كلو .8002 ما˘˘ع
بدؤوم كولشس دّرجم ضسيل لوبقلاو .اهب لوبقلا

ةدارإا مارتحل يرورشض لعف وه امنإا ،قئل
ى˘لوأا ن˘˘م ّد˘˘ع˘˘ُي ل˘˘ع˘˘ف ،ي˘˘كر˘˘ي˘˘مألا بع˘˘ششلا

.«يكريمأا ميعز لك تايلوؤوشسم
تاحيشص ىلع هتملك لÓخ نيكام ضضرتعأاو
مهبجعي مل نيذلا هراشصنأا اهقلطأا جاجتحا
،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ةرا˘˘شسخ ه˘˘نÓ˘˘عإاو ه˘˘لزا˘˘ن˘˘˘ت
ةيب˘ل˘غأا ة˘ب˘غر مار˘ت˘حاو ءود˘ه˘لا˘ب م˘ه˘ب˘لا˘طو
.يكريمألا بعششلا

ةياهن ىلإا انلشصو دقل ،يئاقدشصأا» نيكام لاقو
رّبعو يكريمألا بعششلا ملكت دقل .ةليوط ةلحر
لا˘شصتلا فر˘شش ي˘ل نا˘ك د˘ق˘˘ل ،ه˘˘تا˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع
ىلع هتئنهتل قئاقد ذنم امابوأا كاراب روتانيشسلاب
.«انÓك هبحن يذلا دلبلل امداق اشسيئر هباختنا

ةلئاع ىلإا ر˘ي˘ششت ةرا˘ب˘ع ى˘ل˘ع ن˘ي˘كا˘م جر˘عو
ائيشش امابوأا روتانيشسلا ققح دقل» لاقو ،امابوأا

مدقأاو ،كلذ ىلع هييحأا .هدÓبلو هشسفنل اميظع
ضشعت مل ةبيبحلا هتدج نأاب قداشصلا يفطاعت
يف اهنأا انناميإا نم مغرلا ىلع ،مويلا اذه ىرتل
ادج ادج ةروخفو اهقلاخ روشضح يف ةحار
.«هتيبرت يف تدعاشس يذلا بيطلا لجرلاب
عي˘م˘ج ثحأا» لو˘ق˘لا˘ب با˘ط˘خ˘لا ن˘ي˘كا˘م م˘ت˘خو
ّيلإا مامشضنلا ىلع ينومعد نيذلا نييكريمألا
يف لب ،ديدجلا ضسيئرلا ةئنهت يف طقف ضسيل
لبقملا انشسيئرل داجلا انلمعو انتين نشسح ميدقت

.«دÓبلا هذه راهدزاو ،ءاقتلÓل لبشس داجيإل

ةيكريمألا تأبأختنلا خيرأت يف ةميزهلأب فارتعلا تأبأطخ مهأا
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تليسسمسسيتب لظلا قطأنمل جذومن دئأقوب ةيدلبب ةرمسشلا راود
ةر˘˘م˘˘ششلا راود نا˘˘كشس ضشي˘˘˘ع˘˘˘ي
يذلاو دئاقوب ةيدلب ميلقإاب عقاولا
ة˘يلو˘لا ة˘م˘˘شصا˘˘ع ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ي
ةلقث˘م ةا˘ي˘ح م˘ل˘ك05 يلاو˘ح˘ب
ا˘مد˘ع˘ب ةا˘نا˘ع˘م˘لاو ل˘كا˘ششم˘˘لا˘˘ب
نم ةيلحملا تاطلشسلا اهتنثتشسا

ثيح ،ةيومنتلا جماربلا فلتخم
عر˘ج˘ت˘ت راود˘لا تÓ˘ئا˘ع تي˘ق˘ب

انموي يلإا ءاقششلاو ضسؤوبلا ةايح
اهلاط يذلا نايشسنلا لظ يف اذه
ل˘خد˘ت˘˘ت نأا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ما دو˘˘ق˘˘ع˘˘ل
نم اهلاششتنل ةينعملا تاطلشسلا

ةشساي˘شس ع˘م ة˘شصا˘خ ن˘ب˘غ˘لا اذ˘ه
ضضوه˘ن˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘لود˘لا
،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب
راود˘˘لا نا˘˘كشسلا د˘˘حأا ح˘˘˘شضوأاو
ءاقل دعب  عشضولا ىلع نيمقانلا

ةاناعملا نأا «مÓشسلا» ةديرج عم
ضشيمهتلا اهببشس اهنوششيعي يتلا

نم مهيلع بورشضملا ءاشصقإلاو
يذ˘لا يد˘ل˘ب˘لا ضسل˘ج˘م˘لا فر˘˘ط
ثيح ،مهتقطنمب ةيمنتلا لطع
تاباشسح ةيفشصت ةيحشض اوبهذ
ن˘م ما˘ق˘ت˘نإاو ة˘ق˘ي˘شض ة˘ي˘شسا˘ي˘˘شس

مدع ةجحب ةيدلبلا ضسيئر فرط
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ي˘˘ف ه˘˘تد˘˘نا˘˘˘شسم
ضشيع˘ي ن˘يأا ،ة˘ق˘با˘شسلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةبعشص تايمو˘ي راود˘لا ي˘ن˘طا˘ق
مادعنإا ءارج ةيشساق ةيئادب ةايحو
ءيششلاف ميركلا ضشيعلا فورظ
وه اهيلإا رئازلا هابتنا تفلي يذلا

يتلا نامرحلاو فلختلا رهاظم
اذه يف بيغي نيأا ةمئاق تلاز ل
ةا˘ي˘ح˘لا تا˘يرور˘شض م˘هأا راود˘لا

ها˘ي˘م˘لا ماد˘ع˘˘نإا ا˘˘ه˘˘شسأار ى˘˘ل˘˘عو
لازا˘م ن˘يأا بر˘ششل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘شصلا

قرطلا ىلع نودمتعي ناكشسلا
رشصنعلا اذهب دوزتلا يف ةيئادبلا
تباث رهظم انه ريمحلاف يويحلا
Ó˘يد˘بو يور˘ق˘لا د˘ه˘ششم˘˘لا ي˘˘ف
ءا˘شضق˘ل ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ءلؤو˘˘ه˘˘ل

ايموي اهروهظ ىل˘ع م˘ه˘ج˘ئاو˘ح
دوزتلاب رداشصم نع ثحبلا يف
ىلع Óشضف ،ةيويحلا ةداملا هذهب
ي˘ف باود˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘عإا
فا˘˘˘ع˘˘˘شسإاو ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘شس
زاغلا تاروراق بلجو ىشضرملا

ةاناع˘م ن˘م داز ا˘م˘مو بط˘ح˘لاو
مهئاشصقإا وه ناكشسلا زازفتشساو
د˘ي˘حو˘لا ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت ن˘˘م
رقمب مهطبر˘ي يذ˘لا ي˘شسي˘ئر˘لاو
ةرواج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ةرواجم˘لا ر˘يواود˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
اذ˘˘كه ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسإا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نأاب  نوكتششملا راششأاو ،عيراششم
هب لشصو د˘ئا˘قو˘ب ة˘يد˘ل˘ب ضسي˘ئر
عيراششم ليوحت دح ىلإا رمألا
راودل ةشصشصخم ةيفير ةيومنت
،ةروا˘ج˘م ر˘يواود ي˘لا ةر˘˘م˘˘ششلا

ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا تم˘شصب ن˘يدد˘ن˘م
تافتللا مدعو مهل مهششيمهتو
،ةرركتملا مهتاءاد˘ن م˘غر م˘ه˘ي˘لإا

ببشس نع نوكتششملا لءاشستو
يوادب ضسابع ةيلولا ىلاو ءاغلإا

ى˘˘لإا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م تنا˘˘˘ك ةرا˘˘˘يز
ةيدقفتلا هترايز ءانثأا مهتقطنم
رمألا عيباشسأا ذنم ةيرهزألا ةرئادل
را˘شصح˘لا م˘ه˘ب˘˘شسح زز˘˘ع يذ˘˘لا
فر˘ط ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع بور˘شضم˘لا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

.دئاقوب ةيدلب ضسيئر مهشسأار
ز. ديمح

ىفطصصŸأ بيب◊أ ةدلوب تلافتحلأ راطإأ ‘
 ›أفتحا جمأنربو ةيوبن حئادم ..يفسشكلا مÓسسلا جوف

يوبنلا ثع˘ب˘م˘لا ىر˘كذ˘ل ًءا˘ي˘حإا
تلافتحلا راطإا يفو فيرششلا
ى˘ف˘ط˘شصم˘لا بي˘˘ب˘˘ح˘˘لا ةدلو˘˘ب

˘ما˘قأا ،ه˘مÓ˘شسو ي˘˘بر تاو˘˘ل˘˘شص
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ششكل˘˘˘˘ل مÓ˘˘˘˘˘شسلا جو˘˘˘˘˘ف
ن˘ي˘ع ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسإلا
رق˘م˘ب ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ة˘يلو ل˘ج˘ح˘لا
ءاوجأا يف ةيدلبلا ةبتكملاب جوفلا
ايلافتحا اجمانرب ،ةيناحور ةينيد
يوبنلا دلوملا ىركذ ةب˘شسا˘ن˘م˘ب
يذلا جمانربلا نمشضت ،فيرششلا

ليبن نيدئاقلا طيششنت نم ناك
ديششانأا ،يقورز دمحمو يدادغب
دئاقلا تامل˘كو ة˘يو˘ب˘ن ح˘ئاد˘مو
يذلا نامحرلا دبع لابخ ديدجلا

قباشسلا دئاقلاو روشضحلاب بحر
ن˘يد˘لا رد˘ب يوا˘ف˘ي˘ع˘ل جو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةبشسانملا هذه ةيمهأا ىلإا ًاقرطتم
هذه ءاي˘حإا ةرور˘شضو ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا
اهب لافتحلاو ة˘ب˘ي˘ط˘لا ىر˘كذ˘لا

ةلاشسر ى˘ل˘ع لا˘ي˘جألا ف˘ير˘ع˘تو
ءا˘ي˘ب˘˘نألا م˘˘تا˘˘خو ر˘˘ششب˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
ىلشص) دمحم انديشس نيلشسرملاو
حتتفا لفحلا ،(ملشسو هيلع هللا
نم تانيب تايآاب نآارقلا ميظعتب
مث ،ينه فشسوي ئراقلا ميدقت
ديششنلا هد˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا د˘ي˘ششن˘لا
لوح ةلخادم ،يفششكلا يمشسرلا

ملشسو هيلع هللا ىلشص يبنلا بح
ةريشسلا نم تافطتقملا ضضعبو
دلوملا ةبشسانمو ةرطعلا ةيوبنلا
لفتحن فيكو فيرششلا يوبنلا
يبن˘لا˘ب زاز˘ت˘علا ثي˘ح ن˘م ا˘ه˘ب
لفحلا زّيمت اهدعب ،هتنشس عابتإاو
ينه نيقلأاتم˘لا عاد˘بإا˘ب ه˘تار˘ق˘ف˘ب
احدشص نيأا ليبقن ميلحو فشسوي

لكب امنّر˘تو ا˘م˘ه˘تو˘شصب ا˘م˘شسو
تÓ˘˘˘شصو˘˘˘لاو تلا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘بلا
ا˘˘ع˘˘ت˘˘مأاو ا˘˘عد˘˘بأا˘˘˘ف ة˘˘˘يدا˘˘˘ششنإلا
ىقبيل ةدلبلا ءامشس يف روشضحلا
دقو ،«دّمحم ّبحلا» ايلاع ءادنلا
ديششانأا لف˘ح˘لا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘شضت
ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ة˘يو˘ب˘ن ح˘ئاد˘˘مو
يحو نم ةينف تاحولو دهاششم
د˘لو˘م ة˘ق˘˘با˘˘شسمو ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
رعاششلا عتمأا ا˘م˘ك ،ى˘ف˘ط˘شصم˘لا
ن˘ير˘شضا˘ح˘لا ي˘شسو˘بد د˘ي˘˘ع˘˘لا
لئاشضف فشصت ةيوبن تايبأاب
 . هتمأا ىلع يبنلا

ىلع نومئاقلا ىبأا ماتخلا لبقو
ذفلا رعاششلا اومّركي نأا لإا جوفلا
ر˘كشش ةدا˘ه˘ششب ي˘شسو˘بد د˘ي˘˘ع˘˘لا

ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ضسو˘˘نر˘˘ب˘˘بو ر˘˘يد˘˘ق˘˘˘تو
اهب موقي يتلا ةرابجلا هتادوهجم
لكششب ليبنلا نفلا ةيار ءÓعإل
،ضصا˘˘خ ل˘˘كششب ةد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو ما˘˘˘ع
˘ما˘مإا ن˘م ل˘ك م˘ير˘كت م˘ت كلذ˘ك
ديعلا » باطخلا نب رمع دجشسم
نب دلاخ دجشسم مامإا  ،«فولخم
اشضيأاو ،» ليبقن ميلح » ديلولا
رداقلا دبع رارق :نيلبششلا ميركت
:ن˘ي˘فا˘ششكلاو ، ن˘ي˘مآا ة˘ل˘ي˘كور ،
،ضسنوي ل˘ي˘ب˘ق˘ن ،د˘م˘ح˘م ي˘شسهد
ميركت مت لوبمطلا ةقباشسم يفو
لداع :روهمجلا نم نيزئاف ةثÓث

دب˘ع ،ير˘م˘ع˘م ل˘ي˘ل˘خ ،زو˘حر˘ح
راتشسلا لدشسيل ،يداهلب نمحرلا

ةÓشصلاو ءاعدلا˘ب ل˘ف˘ح˘لا ى˘ل˘ع
هيلع هللا لشص دمحم يبنلا ىلع
روششاع دئاقلا فرط نم  ملشسو
.حشضاو نب

فصسوي نب . رصضخل . أأ

ةصشابرب ةيدلبب مانغألأو راقبألأ حيقلت ةلمح قÓطنأ

ةيأجب ةيلو قطأنم فلتخم يف نوتيزلا ينج يف عورسشلا
لك يف كلذو ،ةليلق مايأأ ذنم نوتيزلأ رامث ينج يف نوتيزلأ راجصشأأ تأذ نيتاصسب باحصصأأو ةياجب وحÓف عرصش

،ربكأأ اتقوو ،Óيوط اصسفن بلطتت ةيلمع يهو ،... وبقأأو ةفيلخوب ،ماموصصلأ صضوح ،ةريدنك ،ةصشابرب نم
ةيديلقت قرط مأدختصساب نوتيزلأ طاقتلأو ينجلأ ةيلمع يف ةربخلأ كلمت يتلأ يديألأ نم ةعصسأو ةكراصشمو

،لهصس  عقوملأ ةعيبط ىلع فقوتي رمألأ أذكو ةرفوتملأ تايناكمإلأ بصسح كلذو ،ىرخأأ انايحأأ ةيرصصعو انايحأأ
. ..ةرعو صسيراصضت ،ردحنم

اذه نوتيزلا جو˘ت˘ن˘م ي˘تأا˘يو
ةنراقم ادج Óي˘ئ˘شض م˘شسو˘م˘لا
ار˘ظ˘˘ن ،طرا˘˘ف˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةهج نم ةيخان˘م˘لا با˘ب˘شسأÓ˘ل
يف تع˘لد˘نا ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘لاو
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ف˘˘ئا˘˘شصلا
قاروألا ا˘˘ه˘˘ترار˘˘ح˘˘ب تقر˘˘حأا

طقشست اه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م را˘م˘ث˘لاو
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كي نأا نود ا˘˘˘˘˘شضرأا
ةيقا˘ب˘لا را˘م˘ث˘لا ا˘مأا ،ا˘ه˘ج˘شضن
تحشضأاو ءاملا نم ةيلاخ يهف
ىلع ا˘ب˘ل˘شس ر˘ثؤو˘ي ا˘م˘م ،ة˘فا˘ج
هذ˘˘ه م˘˘˘غرو ،تيز˘˘˘لا دودر˘˘˘م
ني˘حÓ˘ف˘لا نأا لإا تار˘ششؤو˘م˘لا

امه˘م ا˘ه˘ي˘ن˘ج ى˘ل˘ع نو˘مزا˘ع
ليلقلا نأل ، اهتعيبط تناك
.ر˘ي˘ث˘كلا ع˘ن˘شصي ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘م
تعر˘˘شش ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘فو
ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
ةظ˘فا˘ح˘م˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ى˘˘ل˘˘ع
حيقلت ةيلمع يف  ةيناويحلاو
ددشصلا اذه يفو ،تاناويحلا
يعرفلا مشسقلا حلاشصم تماق
قيشسنتلابو روزيمأل يحÓفلا

داد˘عإا˘ب ة˘ششا˘بر˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب ع˘˘م
ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ىلع نيبرملا ةدئافل ةيناجملا

دشض ةيدل˘ب˘لا بار˘ت ىو˘ت˘شسم
ة˘ي˘عÓ˘˘ق˘˘لا ى˘˘م˘˘ح˘˘لا ضضر˘˘م
تار˘ج˘م˘لا نو˘عا˘ط ،را˘ق˘بأÓ˘ل
(زعاملا و مانغألا) ةريغشصلا

رثكأا حيقلت ّمتو بلكلا ءادو
ز˘عا˘م˘لا ن˘م ضسأار072 ن˘˘م
بلك61 نم رث˘كأاو م˘ن˘غ˘لاو
ي˘ف طرا˘ف˘لا ضسي˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي
ة˘ير˘قو ل˘ي˘ه˘شس ي˘ن˘˘قأا ة˘˘ير˘˘ق
هذ˘ه ل˘شصاو˘ت˘تو ،ن˘ي˘ب˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘م˘ششت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ر˘ششاد˘م˘˘لاو ىر˘˘ق˘˘لا
حلاشصم عم قيشسنتلاب ةيلولل
تايدلب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ةر˘ط˘ي˘ب˘لا

 .رئاودلاو

دحلل ةديدج تأءأرجإأ
انوروك ءابو راصشتنأ نم
ةياجب يلاو دبعم دمحأا عقو
مقر تحت ربمفون50 خيراتب
عنمب ي˘شضق˘ي ارار˘ق5661
تلوا˘˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

ي˘ها˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘شسار˘˘كلاو
عيرشسلا ماعطإلاو ،معاطملاو
معاطملا ،اهعاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تا˘يو˘ل˘ح˘لا ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘مو
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع تا˘ب˘طر˘م˘لاو
راعششإا ىلإا ةياجب ةيلو ميلقإا

ع˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كلاو ،ق˘˘حل
،لح˘م˘لا جرا˘خ كÓ˘ه˘ت˘شسÓ˘ل
ه˘˘تدا˘˘م ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘لا ر˘˘كذ˘˘يو
وأا ريشصقت لك نأا (30) ةثلاثلا

،رارقلا اذه ما˘كحأل ة˘ف˘لا˘خ˘م
يرو˘ف˘لا ق˘ل˘˘غ˘˘لا ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي
اذه جردنيو ،ينعملا لحملل
حامج حبكل يئاقولا ءارجإلا
ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ىود˘˘˘ع را˘˘˘ششت˘˘˘نا

ه˘˘نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘لو  ،ا˘˘نورو˘˘ك
ةر˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا ي˘˘ف ظ˘˘حو˘˘ل
تا˘با˘شصإلا ةر˘˘ي˘˘تو د˘˘عا˘˘شصت

ديزملا بلطتي امم ،ةيلولاب
ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘لاو مز˘ح˘˘لا ن˘˘م
يحشصلا لوكوتوربلا مارتحا
ديق دجاوتي يذلا يزارتحلا
ءابولا اذه روهظ ذنم قيبطتلا
تعر˘˘شش د˘˘˘قو ،ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب ي˘˘˘ف
ةكراششمب ةيلحملا تاطلشسلا

ميظنت يف تاعاطقلا فلتخم
ضسي˘شسح˘تو ة˘ي˘عو˘ت تÓ˘م˘ح
فد˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل

مراشصلا لاثتملا ىلع مهلمح
ةيحشصلا ةي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل
ديفوك ةهجاوم يف ةذختملا

ا˘عد ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو .91
ةنيدمب «ورمعا «ةقطنم راجت
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘يا˘ج˘ب
ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘شسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو
مام˘تإل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألا
نيب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت
ة˘يا˘غ ى˘لإا ور˘م˘عأا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
،ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا ةد˘حو˘لا بع˘˘ل˘˘م
م˘ث لا˘غ˘ششألا ه˘ب تأاد˘ب يذ˘˘لا
نأا اهنع ليق بابشسأل تفقوت
تاعاطقلا لاغششأاب ةقÓع اهل
راجتلا ءلؤوه رربيو ،ىرخألا
را˘ب˘غ˘لا ى˘لإا ار˘ظ˘ن م˘˘ه˘˘تو˘˘عد

ابلاغ ع˘ق˘ي يذ˘لاو ر˘يا˘ط˘ت˘م˘لا
ة˘شضور˘ع˘م˘˘لا ع˘˘ل˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع
م˘ه˘تÓ˘ح˘م تا˘ه˘جاو ى˘˘ل˘˘عو
كلذ ى˘لإا ف˘شض ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةيبايشسنا ىلع يبلشسلا ريثأاتلا

نأا نو˘ل˘مأا˘يو ،رور˘م˘لا ة˘كر˘ح
ةدوع ليبق هيف عورششلا متي
 .راطمألا

Ëرك . ت

تلاح ديأزت ببصسب
 ةيلولاب «انوروك»
 نأسسملتب نمألا حلأسصم

تÓحملا ىلع ةبأقرلا فثكت
نيلقأنلاو ةيرأجتلا

لÓخ ناشسم˘ل˘ت ة˘يلو تل˘ج˘شس
ن˘م ار˘ي˘˘ب˘˘ك ادد˘˘ع ما˘˘يألا هذ˘˘ه
ىعدتشسا امم ،انوروك ىشضرم
حبكل عيم˘ج˘لا دو˘ه˘ج ر˘فا˘شضت
بع˘شصي د˘ق ل˘˘كششب هرا˘˘ششت˘˘نا
راطإلا اذه يفو ،هيف مكحتلا
ن˘مألا ح˘لا˘شصم تر˘ششا˘ب د˘ق˘˘ف
ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
رودلا ليعفتب ةراجتلا ةيريدمل
ةيئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل ي˘با˘قر˘لا

ى˘˘ن˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م فر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
تدد˘شش د˘قو اذ˘ه ،ا˘يد˘˘عا˘˘شصت
ةرورشض ى˘ل˘ع ن˘مألا ح˘لا˘شصم
ءابولا ةهباجمل ةظقيلاب يلحتلا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك ذ˘خأا ع˘م كا˘ت˘ف˘لا
ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا

يدشسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا ا˘شصو˘شصخ
ى˘ل˘ع ةدا˘يز ة˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترإا
نم يديأÓل يرودلا فيظنتلا

حلا˘شصم ل˘شصاو˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج
ةيشسيشسح˘ت˘لا ا˘ه˘تÓ˘م˘ح ن˘مألا

ىلع ءادلا ةروطخب ةيوعوتلاو
تا˘˘˘شسشسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ذيمÓتلا ةدوع دعب ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ليجشست ع˘م ار˘خؤو˘م ة˘شسارد˘ل˘ل

ىقبتل ديفوكلاب ةباشصإا تلاح
ل˘ي˘ب˘شسلا ي˘ه ة˘يا˘˘قو˘˘لا كلذ˘˘ب
يتلا ةحئاجلا ةهباجمل ديحولا
لك ربع ةيناثلا اهتجوم تلخد
 .ملاعلا لود

صشاتيلتوب .ع

انوروك ةحئاج ببصسب

  ةنتأب ةنكأسس ىلع زأغلنوسس نويد جد رأيلم832
لخاد نم ،ميلع ردشصم ،فششك
ءابر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت ة˘كر˘شش ر˘ق˘م
نويدلا نأا ةنتابب قرششلا زاغلاو
ح˘˘˘لا˘˘˘شصل تم˘˘˘كار˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةنكاشس قتا˘ع ى˘ل˘ع ة˘شسشسؤو˘م˘لا

تغلب ةنتا˘ب ضسارولا ة˘م˘شصا˘ع
˘مود˘ق ذ˘ن˘م جد را˘ي˘ل˘م832ـلا

ضسرا˘م ر˘ه˘شش ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
تارششعلا لخد امدعب ،طرافلا

ل˘خد˘لا يوذ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘م
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا اذ˘˘كو ف˘˘ي˘˘ع˘˘شضلا

ي˘ف ةر˘ح˘لا ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘˘شصأاو
لمعلا نع فقوتو ةلاطب ةمزأا
ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ي˘ششف˘ت بب˘˘شسب
ة˘˘لواز˘˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘م يذ˘˘˘لا
ابلشس رثأا ام ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ه˘طا˘ششن

م˘ه˘ترد˘قو م˘ه˘ت˘ي˘ناز˘ي˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئار˘˘˘ششلا

يذلا ءيششلا وهو تامزلتشسملا
كرت نينطاوملا نم ديدعب عفد
تاذ لا˘خدإاو م˘كار˘ت˘ت ر˘ي˘تاو˘ف˘لا
م˘ل ةدا˘ح ة˘مزأا ي˘ف ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ةدوع دع˘بو .ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘فر˘ع˘ت
فانئتشساو اهتعيبط ىلإا ةايحلا
ةيراجتلا ةطششنألا نم ديدعلا
ءا˘˘ط˘˘عإا ة˘˘كر˘˘ششلا تاذ ترر˘˘ق
ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘ن˘˘كا˘˘شس
مهلع˘ج˘ت ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا
ر˘˘˘ي˘˘˘تاو˘˘˘ف˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك نودد˘˘˘˘شسي
ضصيخرت ليبشس  ىلع ةمكارتملا
ةيراجت تلا˘كو01 ـلا ل˘˘˘كل
د˘يد˘شست ة˘ي˘˘حÓ˘˘شص ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
نوبز يأا بارتقا دنع ريتاوفلا

Óشضف ،ةرئاد وأا ةيدلب يأا نم
مهمامأا ديربلا بتاكم حتف نع
ةيحÓشص اذكو عفدلا ةيناكمإل

،ةيبهذلا ةقاطبلا ةطشساوب عفدلا
ه˘˘˘ي˘˘˘ف م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ي˘نور˘ت˘كلا ع˘قو˘م ضصي˘شصخ˘˘ت
ي˘ت˘لا قر˘ط˘لا ل˘ك ح˘ي˘˘شضو˘˘ت˘˘ل
مÓعت˘شسلا ن˘م نو˘بز˘لا ن˘كم˘ت

ضصخت يتلا تادجتشسملا ىلع
.ةكرششلا

نم نئا˘بز˘لا ة˘مÓ˘شس نا˘م˘شضلو
ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإلا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘كر˘˘ششلا تاذ  ر˘˘ه˘˘شست

نم يحشص لوكوتورب نامشض
ةفاكل ميق˘ع˘ت˘لا تÓ˘م˘ح لÓ˘خ
ءادترا ةيرا˘ب˘جا اذ˘كو ا˘ه˘تار˘ق˘م
هتاه نأا راب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ة˘ما˘م˘كلا
ا˘هد˘شصق˘يو ة˘يرور˘شض ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
نينطاوملا نم تارششعلا ايموي
.مهجئاوح ءاشضقل

  ينامحد دمحم .نامثع راعرع
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راردأأب تأعأطقلا ىتسش يف عيرأسشم
ميلقإا˘ب ف˘لوأا ةر˘ئاد تدا˘ف˘ت˘شسا
قرشش م˘ل˘ك052) تلكيد˘ي˘ت
ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ششم ن˘˘م (راردأا
يتلا تاعاطق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
و ة˘ع˘برألا ا˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب تل˘م˘˘شش
،ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م
ن˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا ا˘˘˘˘م بشسح
.ةيلولا يلوؤوشسم
تزجنأا دقف ددشصلا اذه يفو
ططخملا را˘طإا ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةيراجلا ةنشسلل ةيمنتلل يدلبلا
عيشسوت تلمشش ،ط˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب
برششلا هايم يتكبشش ديدجتو
ددع ر˘ب˘ع ي˘ح˘شصلا فر˘شصلاو
هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م
دا˘ع˘بإاو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘˘ج˘˘لا

يحشصلا فرشصلا هايم بشصم
،ة˘ي˘ن˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
ة˘كب˘˘شش زا˘˘ج˘˘نإا لا˘˘م˘˘كت˘˘شساو
.ةدعاشصلا هايملا فرشص
ةعاق ةئ˘ي˘ه˘ت ا˘شضيأا ىر˘ج ا˘م˘ك
ع˘ي˘شسو˘تو د˘يد˘˘ج˘˘تو جÓ˘˘ع˘˘لا
ىلإا ،ةيمومعلا ةرانإلا ةكبشش
طبر عورششم ديشسجت بناج
ةكبششب ةلئاع062 نم ديزأا
.يعيبطلا زاغلا
قلطأا دق˘ف ي˘ل˘ب˘قأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘مأا

كف ق˘˘ير˘˘ط زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘˘ششم
ةيدلبلا هذه نيب طبارلا ةلزعلا

ةفاشسم ىلع ةرئادلا ةمشصاعو
امل˘ح ل˘كشش يذ˘لاو م˘ل˘ك53
ةقطنملا نا˘كشس دوار ا˘يو˘م˘ن˘ت
يف مهاشسيشس امم ،ةليوط ةدمل
نين˘طاو˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت
ل˘ماو˘ح˘لاو ى˘شضر˘م˘لا ا˘م˘ي˘شس
لامعتشسا نم نيشسرد˘م˘ت˘م˘لاو
.ميدقلا قيرطلا

يلاو ددشش ،بناجلا اذه يفو
لÓخ ،يبرعلا لولهب ،ةيلولا

ةقطنملا هذه˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘يز
ةيعونلا مارتحا ةرورشض ىلع
ةدمتعملا ةينقتلا ريياعملا قفو
زاجنإل ىوشصق ةيانع ءÓيإا عم
يب˘نا˘ج ى˘ل˘ع ر˘ي˘ج˘ششت ة˘مز˘حأا
لاغششأا ءدب عم ةازاوم قيرطلا
عطقم˘لا اذ˘ه ة˘يا˘م˘ح˘ل هزا˘ج˘نإا
اميشس لامرلا فحز نم ماهلا

ضضر˘ع ي˘ف ع˘ق˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأاو
.ةفيثكلا ةيلمرلا نابثكلا

ةعامجلا هذ˘ه تدا˘ف˘ت˘شسا ا˘م˘ك
ىرخأا عيرا˘ششم ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

يد˘ل˘ب˘لا ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘شض
دراوملا تاعاطق يف ةيمنتلل
ةي˘بر˘ت˘لاو ة˘ح˘شصلا و ة˘ي˘ئا˘م˘لا

.ةيمومعلا ةمدخلاو
تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا كل˘˘ت تل˘˘م˘˘ششو
هايم تاكبشش عيشسوتو ديدجت
ي˘ح˘شصلا فر˘˘شصلاو بر˘˘ششلا

ةئي˘ه˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلاو
ددع ربع جÓع تاعاق ثÓث
لظلا قطا˘ن˘مو رو˘شصق˘لا ن˘م
ةئيهتو زاجنإاو ةيدلبلا هذهب
لهاشس رشصق ةيئادتباب نيمشسق
د˘يد˘ج ر˘ق˘م زا˘ج˘نإاو ة˘شساردو
.يلبقأا ةيدلبل
ع˘يرا˘ششم ج˘ما˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘شضو
ه˘جو˘م˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا
تدافتشسا دقف لظلا قطانمل
ط˘بر ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

ةكبششلا هذ˘ه˘ب ة˘ل˘ئا˘ع095
عيراششم بناج ىلإا ةيويحلا
ةلئاع081 نم ديزأا طبرل
ليجشستو ءابره˘كلا ة˘كب˘ششب

ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ط˘بر˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع
نييحÓف نيطيحمل ةيحÓفلا

.راتكه015 ةحاشسمب
عشست فلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب تد˘شسجو
ططخملا نمشض تايلمع (9)
ديدجت تلمشش ةيمنتلل يدلبلا

برششلا هايم يتكبشش عيشسوتو
ضضع˘ب˘ب ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلاو
م˘ي˘مر˘تو ة˘م˘يد˘ق˘لا ا˘هرو˘˘شصق
راشسملا قو˘ف ر˘با˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا
‘‘وعارد نب‘‘ ةراقفل يفوجلا
ىلإا ينارم˘ع˘لا ج˘ي˘شسن˘لا ل˘خاد
بعللا تاءاشضف ةئيهت بناج
بششع˘˘˘لا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسكتو
.يعانطشصإلا

ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ن˘م˘˘شضت ا˘˘م˘˘ك
ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل د˘يد˘ج ر˘ق˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا

بتكم و يرادإا قحلم زيهجتو
ةفاشضإا فارق˘ت ر˘شصق˘ب يد˘ير˘ب
.اهب يششاوملل قوشس زاجنإا ىلإا

تايلمع د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف عر˘ششو
قود˘˘ن˘˘شص ن˘˘م تلو˘˘م ىر˘˘خأا
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شضلاو ن˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘شضت˘˘˘˘˘لا
تلمشش ةيلحم˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو تا˘˘قر˘˘ط زا˘˘ج˘˘نإا
ةيدلبلا روشصق ربع ةينارمعلا
ة˘ق˘ح˘ل˘˘م˘˘لا ط˘˘بر بنا˘˘ج ى˘˘لإا
نونيح ةيواز رشصقل ةيرادإلا
ة˘ير˘شصب˘˘لا فا˘˘ي˘˘لألا ة˘˘كب˘˘ششب
.ةيمومعلا ةمدخلا نيشسحتل
با˘ب˘ششلا عا˘ط˘ق ضصو˘شصخ˘بو
ةيدلب تدافتشسا دقف ةشضايرلاو
ن˘م ا˘شضيأا ةر˘ئاد˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع
ددعتم بع˘ل˘م زا˘ج˘نإا عور˘ششم
باع˘لأا را˘م˘شضمو تا˘شضا˘ير˘لا
ةئيهتل ةيلمع بناج ىلإا ىوقلا
ةركل يدلبلا بعلملا ةيشضرأا
يعانط˘شصلا بششع˘لا˘ب مد˘ق˘لا
ةشضايرلا قرفلا عيجششت دشصق
.ةيلحملا

تدافتشسا ،ةقاطلا عاطق يفو
نم ةيل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘لا ضسف˘ن
لظلا قطانمب ضصاخ عورششم
ةكبششب ةلئا˘ع005.3 طبر˘ل
ل˘ي˘ج˘شستو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا

ةكبششب ةلئاع06 طبرل ةيلمع
روشصق ةينامث ر˘ب˘ع ءا˘بر˘ه˘كلا
ثÓث طبرل ةيلمع بناج ىلإا

ةحاشسم˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف تا˘ط˘ي˘ح˘م
ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب را˘˘ت˘˘كه415
.ةيحÓفلا

يف نطقم˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب عر˘ششو
ةع˘شسو˘ت ما˘شسقأا ة˘ع˘برأا زا˘ج˘نإا
راو˘˘ن ي˘˘بأا ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با˘˘˘ب
ة˘يواز ر˘شصق نا˘كشس د˘يوز˘˘تو
يعيبطلا زاغلاب ةبيه يلوم
ر˘˘˘ط˘˘˘شش قÓ˘˘˘طإا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا

ق˘ير˘˘ط زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘ششم ن˘˘م
ق˘طا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا كف
‘‘ناويرطام‘‘ يرشصقب لظلا

ةفاشسم ىلع ‘‘لابلب نيع ‘‘و
ي˘ت˘عا˘ق ة˘ئ˘ي˘ه˘ت و م˘˘ل˘˘ك63
.امهب جÓعلا

تايلمعلا هذه فلتخم فدهتو
نيشسحت ىلإا ةيويحلا ةيومنتلا
نا˘˘كشسل ي˘˘ششي˘˘ع˘˘م˘˘لا را˘˘طإلا
اذهب لظ˘لا ق˘طا˘ن˘مو تا˘يد˘ل˘ب
تاموقم كلتمي يذلا ميلقإلا
ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ةد˘عاو ة˘يدا˘شصت˘قا

ةحاي˘شسلاو ة˘حÓ˘ف˘لا تلا˘ج˘م
نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلاو
روبع ةطقن رب˘ت˘ع˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ها˘ج˘˘تا˘˘ب ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح
ة˘يلو) ح˘لا˘شص ن˘ي˘ع ة˘˘يرادإلا
ح˘شضوأا ا˘م˘ب˘شسح ،(تشسار˘ن˘م˘˘ت
.ةيلولا ولوؤوشسم

صس.صس

اهيلع ءاصضقلل ةجلاعملأ تقو نولهجي نوحÓفلأ

نارهوب تيتاريسس ةبأبذ رارسضأا نم لأقتربلا نيتأسسب ذقنت ةيروفلا ةجلأعملا

«انوروك» صسوريف ةهباجملو يندملأ عمتجملأ تايعمج عم قيصسنتلاب

 تأيفسشتسسملا حلأسصل ةيبط تادعم ءارسشل ةيئلو ةلمح مظنت لجيج ةعاذإا

نيتاصسب ددهت يتلأ (تيتأريصس) » طصسوتملأ رحبلأ» ةبابذ رأرصضأأ نم دحلأ يف نأرهوب لاقتربلأ وجتنم حجن
امبصسح ،مصسوملأ أذه لÓخ رئاصسخ دبكت مهبنج امم ةيروفلأ ةجلاعملأ لصضفب ةماع ةفصصب ةرمثملأ راجصشألأ

.نيغرصسمل تاتابنلأ ةيامحل ةيوهجلأ ةطحملأ نم ديفتصسأ

لاقتربلا وجت˘ن˘م ن˘كم˘ت د˘قو
ة˘با˘بذ را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘لا ن˘م
اشضيأا فرعت ام وأا تيتاريشس
لشضفب «ةهكافلا» ةبابذ مشساب
ه˘ي˘ب˘ن˘ت˘لا را˘ب˘ت˘عا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘˘خأا
ة˘˘فآلا هذ˘˘ه لو˘˘ح ي˘˘˘عارز˘˘˘لا
ةيروفلا ةجلاع˘م˘لا ة˘ي˘عارز˘لا
قي˘ق˘ح˘تو ر˘ئا˘شسخ˘لا يدا˘ف˘ت˘ل

اجاتنإا يلاحلا مشسوملا لÓخ
ام˘ل ا˘ق˘فو ،ا˘عو˘نو ا˘م˘ك اد˘ي˘ج
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا ةر˘˘يد˘˘˘م تزر˘˘˘بأا
.ةروكذملا

نأا ير˘كب ةد˘ي˘˘شسلا تفا˘˘شضأاو
يف رهظت » تيتاريشس» ةرششح
ن˘˘ي˘˘تا˘˘شسب ي˘˘ف م˘˘شسو˘˘م ل˘˘˘ك
ني˘حÓ˘ف˘لا نأا ر˘ي˘غ لا˘ق˘تر˘ب˘لا
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا تقو نو˘˘ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي
او˘˘نا˘˘كو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
دعب ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب نو˘مو˘ق˘ي
ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،ةر˘˘م˘˘ث˘˘لا رر˘˘شضت
ل˘خد˘ت˘ت ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا تارا˘˘طإا

ل˘˘ب˘˘ق م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ
لو˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘هرا˘˘˘ششت˘˘˘نا

عوقو لبق رمألا كاردتشساو
.«رئاشسخلا

تلو˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘تو
ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ششي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا
ةيو˘ه˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا تارا˘طإا
فلتخم ربع تاتابنلا ةيامحل
نارهوب تايشضمحلا نيتاشسب
رئاشسخ يأا ليجشست متي مل هنأا

م˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ششح˘لا هذ˘ه ءار˘˘ج
،اهراششتنا لبق اهيلع ءاشضقلا

لÓخ نم ايلج كلذ رهظيو
ي˘ف ضضور˘ع˘م˘˘لا لا˘˘ق˘˘تر˘˘ب˘˘لا
ررشضتملا ريغ وهو قاوشسألا

هذ˘˘ه تا˘˘ع˘˘شسل ن˘˘م ي˘˘لا˘˘˘خو
.ردشصملا ضسفن قفو ،ةرششحلا

ةفآلا هذه راششتنا نم دحللو
ة˘ط˘ح˘م˘لا تردا˘ب ة˘ي˘˘عارز˘˘لا

ه˘ي˘ب˘ن˘ت قÓ˘طإا˘ب ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
يف ةرششحلا هذه لوح يعارز
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ه˘˘شش ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م
نأا ن˘ي˘ب˘ت نأا د˘ع˘ب ،ي˘شضا˘˘م˘˘لا
ضضرعتلا ةي˘ل˘با˘ق ا˘ه˘ل ةر˘م˘ث˘لا
ر˘˘˘ح˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘بذ تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ل
ح˘˘م˘˘شس ا˘˘م˘˘م ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘خأا˘ب ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل
د˘ئا˘˘شصم ع˘˘شضو ن˘˘ع Ó˘˘شضف
ةكبشش ىوتشسم ىلع ةينومرف
لثمت يتلا نارهوب ةظحÓملا
ىل˘ع تا˘ي˘شضم˘ح˘لا ن˘ي˘تا˘شسب
ضسيليل˘تو˘ب ق˘طا˘ن˘م ىو˘ت˘شسم
.» ةليشسم» ةباغو نيغرشسمو
يف ةرششح˘لا عو˘قو در˘ج˘م˘بو
ةطحملا تماق دئاشصملا هذه
ةجلاعملاب نيحÓ˘ف˘لا نÓ˘عإا˘ب
لامعتشسا لÓخ نم ةيروفلا
ضصخرم˘لا ير˘ششح˘لا د˘ي˘ب˘م˘لا
اهيلع ءاشضقلل ةرششحلا هذهل
ميظ˘ن˘ت ع˘م جو˘ت˘ن˘م˘لا ذا˘ق˘نإاو
يجتنمل ةيشسيشسحت تايلمع
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ق˘˘تر˘˘ب˘˘لا

ةيامح˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
ةريد˘ت˘شسم ةد˘ئا˘مو تا˘تا˘ب˘ن˘لا
لوح مهتيعوتل نارهو ةعاذإاب
رار˘شضأاو ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ة˘ي˘˘م˘˘هأا
.(تيتاريشسلا)
تاذ تمدق يزارتحا ءارجإاكو
ضصخي لخدت جمانرب ةطحملا
دعب ةيكيناكيم˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا

ءاشضقلل لاقتربلا ينج ةيلمع
ة˘˘با˘˘˘بذ˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘نر˘˘˘شش ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ل ىتح ةبرتلا يف ةدجاوتملا
هذه نم رخآا ليج كانه نوكي
مداقلا مشسو˘م˘لا ي˘ف ةر˘ششح˘لا

داوملا لامعتشسا بانتجا اذكو
.ةجلاعملا يف ةيواميكلا

ة˘ير˘يد˘م ح˘˘لا˘˘شصم ع˘˘قو˘˘ت˘˘تو
لÓخ جاتنإا نارهوب ةحÓفلا
457.04 ي˘لا˘ح˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ن˘م لا˘ق˘تر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
ةحاشسم ىلع عاونألا فلتخم
اهنم رات˘كه963 ب رد˘ق˘˘ت
ة˘شصشصخ˘˘م را˘˘ت˘˘كه951
لباقم » نيتنوميلك » فنشصل

لاقتربلا نم راطنق002.23
راتكه542 ة˘حا˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
) ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ل˘م˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ
9102‐0202).

،ةيوهجلا لجيج ةعاذإا تمظن
تا˘ي˘ع˘م˘ج ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
احوتفم اموي يندملا عمتجملا

تحت ةيئلو ةينماشضت ةلمحو
ع˘م˘ج˘ل «نو˘ط و˘˘يدار» را˘˘ع˘˘شش
حلاشصل تادع˘م˘لاو تا˘عر˘ب˘ت˘لا

ةهباجمل ةيلولا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم
،91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ة˘يلو˘لا ي˘ف ى˘ششف˘˘ت˘˘شسإا يذ˘˘لا
ى˘˘ت˘˘ح اد˘˘ج ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ةرو˘˘˘شصب

ةزجاع تايف˘ششت˘شسم˘لا ترا˘شص
يأا لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسإا با˘˘ع˘˘ت˘˘شسإا ن˘˘ع
ضصق˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل ار˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن ضضير˘˘˘˘˘م
تا˘مز˘ل˘ت˘شسم˘لاو تا˘ي˘˘نا˘˘كمإلا
ريفوت نع ةلودلا زجعو ،ةيبطلا

مكحب نهارلا تقولا يف ةشصاخ
نوكت نأا بجي ءارششلا ةيلمع نأا
تاءار˘جإلا را˘ظ˘ت˘نإا نود˘ب ة˘ي˘˘نآا
ن˘˘م ة˘˘يرادإلاو ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ثيح ،تاشصقانمو تاراششتشسا
تح˘ت ة˘ل˘م˘˘ح ة˘˘عاذإلا تم˘˘ظ˘˘ن
كلذو «نو˘˘ط و˘˘يدار» را˘˘˘ع˘˘˘شش

تادعملاو تاعربتلا لابقتشسإل

لاجرو نينطاوملا نم ةيبطلا
روشضحب اذهو ةيلولاب لامعألا

نينقتو ميظنتل يئاشضق رشضحم
˘مو˘ي˘لا فر˘ع د˘قو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ي˘لاو رو˘شضح اذ˘ه حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
روشضحلا أا˘جا˘ف يذ˘لاو ة˘يلو˘لا
ن˘م˘˘شض ن˘˘كي م˘˘ل ه˘˘نأا م˘˘كح˘˘˘ب
حرشش ضضرغب كلذو ،جمانربلا
يأار˘لا ر˘يو˘ن˘تو رو˘مألا ضضع˘ب
دعب ةشصا˘خ ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا ما˘ع˘لا
ثد˘ح يذ˘لا م˘˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لا ءو˘˘شس
ي˘ت˘˘لا تÓ˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لا ضضع˘˘بو
ضضرغب اهقلخ ضضعبلا لواحي
،عيمجلا ىدل كابترإلا ثادحإا

،رثكأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ف˘يو˘خ˘تو
ضضعب لابقتشسإا اشضيأا مت دقو
تاجايت˘حإلا م˘يد˘ق˘ت˘ل ءا˘ب˘طألا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘نو˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
لثمتت يت˘لاو تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ ي˘˘ف
اشضيأاو ني˘ج˘شسكألا تارورا˘ق
نيقئاشسو تانحاشش ىلإا ةجاحب
ةنيطنشسق ىلإا لقنتلا ضضرغب

ةدا˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘ب
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘نو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسكألا
لا˘ح˘لا و˘هو تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
تارادإÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘شسف˘˘˘ن
تا˘˘˘كر˘˘˘ششلاو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ع˘ي˘ط˘ت˘شست ي˘ت˘لا ة˘يدا˘˘شصت˘˘قلا
تا˘ن˘حا˘شش ر˘ي˘˘شسخ˘˘تو ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
تح˘ت ا˘ه˘ع˘˘شضوو ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
تا˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘˘شصت
ضضر˘˘˘غ˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘˘ششت˘˘˘˘شسإلا
ةيلو ىلإا لقنتلا يف اهلÓغتشسا
تارورا˘ق ن˘ح˘ششل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق
نم رظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح .ن˘ي˘ج˘شسكألا

ىقلت نأاو ريث˘كلا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه
ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘غا˘˘شص ناذآا
لا˘م˘لا با˘ح˘شصأاو ي˘ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘لا

ةد˘عا˘˘شسم ضضر˘˘غ˘˘ب لا˘˘م˘˘عألاو
تاشسشسؤوم˘لاو تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ي˘ب˘ط دا˘ت˘ع ءار˘ششل ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
ىشضرم˘لا ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإا˘ب ح˘م˘شسي
تايفششتشسملا يف نوناعي نيذلا
.انوروك ضسوريف ببشسب

 ميهأرب.ع

ب.يماصس

جمانرب قيبطت ةلصصأوم راطإأ يف
ةيئابجلأ ةرأدإلأ ةنرصصع
مأظنلا قÓطإا

يتأمولعملا
يف «كتيأبج»

نييراوج نيزكرم
ةريوبلاو ةمسصأعلأب
ةماعلا ةيريدملا تنلعأا
نع اهل نايب يف بئارشضلل
يتامولعملا ماظنلا قÓطإا
نيزكرم يف «كتيابج»
ىلع بئارشضلل نييراوج
ةريوبلا يتيلو ىوتشسم
كلذو ،ةمشصاعلا رئازجلاو
قيبطت ةلشصاوم راطا يف
ةرادإلا ةنرشصع جمانرب
نايبلا يف ءاجو.ةيئابجلا
اعقوم ىلع هترششن يذلا
راطا يف » :يمشسرلا

جمانرب قيبطت ةلشصاوم
يف ةيئابجلا ةرادلا ةنرشصع
،ةنمقرلاب قلعتملا هبناج
ةماعلا ةيريدملا يهنت
نيفلكملا ملع ىلا بئارشضلل
زكرمل نيعباتلا ةبيرشضلاب
رئازجلا يراوجلا بئارشضلا

(ةمشصاعلا رئازجلا ) طشسو
يراوجلا زكرملا اذكو
ةيلو) ماشسب نيع بئارشضلل
ماظنلا قÓطإاب (ةريوبلا
ىلع (كتيابج) يتامولعملا

.«زكارملا هذه ىوتشسم
ةيئابجلا ةرادإلا تعد ،هيلعو
ةبيرشضلاب نيفلكملا
نم برقتلا نيينعملا

ةيراوجلا زكارملا حلاشصم
لجا نم ةروكذملا بئارشضلل
تايفيك نع مÓعتشسلا
ةيئابجلا مهتامازتلاب مايقلا
يتامولعملا ماظنلا راطأا يف
.«كتيابج»

صس.نيريصس
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10
ةركسسب ةي’و
ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم

21/0202 مقر أيند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو صضورع بلط نع نÓعإا
-tseuo enoz– نكسسم0001 يح :ـب اهرقم نئاكلا ةركسسب ةي’ول ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم نإا
:و˘ه ةد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ف˘ير˘ع˘ت˘لا م˘قر ةر˘ك˘سسب ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

قلعتت ا˘ي˘ند تارد˘ق طار˘ت˘سشا ع˘م حو˘ت˘ف˘م ي˘ن˘طو ضضور˘ع بل˘ط ن˘ع ن˘ل˘ع˘ت540700000610804
ةركسسبب مدلا نقح زكرم ةدئافل ةيعامجو ةيبط تازيهجت ءانتقا :ةيلمعب
ةركسسبب مدلا نقح زكرم ةدئافل ةيعامج تازيهجت ءانتقا :عورسشملا

ةيلزنمورهك تازيهجت :30 مقر ةسصح ^
.50/0202 مقر ضضورعلا بلطب ةقلعتملاو03/90/0202 خيراتب ىودج مدع لحم تناك يتلاو

:يلوأ’ا ليهأاتلا طورسش
يراجتلا اهلجسس يف يوتحت يتلاو عمجت راطإا يف وا يدرف لكسش يف ةلهؤوملا تاسسسسؤوملل نكمي

يح ،ةركسسب ةي’ول ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم رقم نم برقتلا ،بولطملا طاسشنلا ةعيبط ىلع
.نÓعإ’ا اذه يف ةكراسشملا ةركسسب ةيبرغلا ةيرسضحلا ةقطنملا-tseuo enoz– نكسسم0001
:ضضورعلا ميدقت
’) :ةيلاتلا ةرابعلا لمحي ردسصملا لوهجمو ماكحإاب قلغم فرظ يف نوكي ضضورعلا ميدقت
عم حوتف˘م ي˘ن˘طو ضضور˘ع بل˘ط (ضضور˘ع˘لا م˘ي˘ي˘ق˘تو ة˘فر˘ظأ’ا ح˘ت˘ف ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م ’ا ح˘ت˘ف˘ي
ةركسسبب مدلا نقح زكرم ةدئافل ةيعامج تازيهجت ءانتقا :دسصق ايند تاردق طارتسشا

ةيلزنمورهك تازيهجت :30 مقر ةسصح ^
لمحي يلاملا ضضرعلاو ينقتلا ضضرعلا ،حسشرتلا فلم ماكحإاب ةلفقمو ةسصفنم ةفرظأا ةثÓث هبو
موسسرم˘لا ن˘م76 ةداملل اق˘ب˘ط ه˘عو˘سضو˘مو ضضور˘ع˘لا بل˘ط ع˘جر˘مو ة˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘ي˘م˘سست ا˘ه˘ن˘م ل˘ك
ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا5102 ربمتبسس61 يف خرؤوملا742 /51 مقر يسسائرلا

:ماعلا قفرملا تاسضيوفتو
طورسشلا رتفد يف ةنيبملا قئاثولا هبو حسشرتلاب حيرسصت ىلع يوتحي:حسشرتلا فلم ^
ةرابع ديلا طخب هيف بوتكمو خرؤومو يسضمم طورسشلا رتفد ىلع يوتحي:ينقتلا ضضرعلا ^
.ينقتلا ضضرعلا مييقتب حمسست ةقيثو لكو باتتك’اب حيرسصتلا ،«لبقو ئرق»
،يميوقتو يمك ليسصفت ،ةدحولاب راعسسأ’ا لودج ،دهعتلا ةلاسسر ىلع يوتحي:يلاملا ضضرعلا ^
.يفازجلاو يلامجإ’ا رعسسلا ليلحت
:اهعاديإا ناكمو ضضورعلا ريسضحت ةدم

فحسصلا يف نÓعإ’ا اذهل رسشن لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا51ـب ضضورعلا ريسضحت ةدم تددح
ةركسسب ةي’ول ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم ةنامأاب ضضورعلا عدوتوPOMOB وأا ةينطولا ةيمويلا

ىسصقأاك اسس00:01 ةعاسسلا لبق ةيبرغلا ةيرسضحلا ةقطنملا-tseuo enoz– نكسسم0001 يح
وأا ةينطولا ةيمويلا فحسصلا يف نÓعإ’ا اذهل رسشن لوأا خيرات نم رسشع ضسماخلا مويلا يف دح
POMOB،ددمت ضضورعلا ريسضحت ةدم نإاف ةينوناق ةحار وأا ةلطع موي مويلا اذه فداسص اذإا

.يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا
ر˘ي˘سضح˘ت ةد˘م + مو˘ي09 ةدمل مهسضورعب نيمز˘ل˘م نود˘ه˘ع˘ت˘م˘لا ىق˘ب˘ي :ضضورع˘لا ة˘ي˘حÓ˘سص ةد˘م
ضضورعلا عاديا خيرات نم ءادتبا ضضورعلا

ةحسصلا ةيريدم رقمب ةدحاو ةينلع ةسسلج يف :ةيلاملاو ةينقتلا ،حسشرتلا فلم ةفرظأ’ا حتفت
ةعاسسلا ىلع ضضورعلا عاديإ’ ددح˘م˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف ح˘ت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل بت˘ك˘م ةر˘ك˘سسب ة˘ي’و˘ل نا˘ك˘سسلاو
.ةوعد ةباثمب نÓعإ’ا اذه ربتعيو ،اسس03:01 احابسص فسصنلاو ةرسشاعلا



ةقفسصب ملحي صسوتنفوي
نأمÒج نأسس نم ةينأ‹

نع يلاط˘يإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
ي˘لا˘ط˘يإلا ضسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج فاد˘˘ه˘˘ت˘˘شسا
فوفشص نم ريب˘ك م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
،ي˘شسنر˘ف˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس ضسيرا˘˘ب
لاقتنا ةقفشص يف مشسوملا اذه ةياهنب

و˘˘ي˘˘ششت˘˘لا˘˘ك» ع˘˘قو˘˘م بشسح˘˘بو ،ر˘˘ح
ضسوتنفوج نإاف ،يلاطيإلا «وتاكريم
ينيتن˘جرألا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف بغر˘ي
،نامريج ناشس مجن ايرام يد ليخنأا
ءارمألا ةقيدح يف هدقع يهتني يذلا
ةبغر نأا لإا ،يراجلا مشسوملا ةياهنب

بحاشص ايرام يد مشض يف ضسوتنفوج
نم ةريبك ةبغر اهلباقت ،اماع23ـلا
ديدجت يف نامريج ناشس ضسيراب لبق
ىريو ،هي˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلاو بعÓ˘لا د˘ق˘ع
يد ليخ˘نأا نأا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج و˘لوؤو˘شسم
،قيرفلل ةريبك ةفاشضإا لثميشس ايرام
يرود يف وأا ويششتلاكلا يف ءاوشس
نل همامشضنا نأا امك ،ابوروأا لاطبأا
ه˘ب˘تار ىو˘شس ءي˘شش يدا˘ن˘˘لا ف˘˘ل˘˘كي
ةمشصاعلا يف هحايترا نأا لإا ،طقف
يف نامريج ناشس ة˘ب˘غرو ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
ةبغر مامأا اًلئاح فقت هدقع ديدجت

نأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘شضوأاو ،ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
ديدجتل ططخي نامريج ناشس ضسيراب

ن˘ي˘م˘شسو˘˘م ةد˘˘م˘˘ل ا˘˘يرا˘˘م يد د˘˘ق˘˘ع
.3202 فيشص ىتح يأا ،نيديدج

ةبأسصإا نلعي نÓيم رتنإا
أنوروكب هسسرأح

ضسارح دحأا ةباشصإا نÓيم رتنإا نلعأا
،دجتشسملا انورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ها˘مر˘م
:يمشسر نايب يف ،يروزتارينلا لاقو
ة˘ح˘شسم ة˘ج˘ي˘ت˘ن نأا يدا˘ن˘˘لا ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي»
تءا˘ج ي˘ل˘يدا˘ب ي˘ل˘˘ي˘˘ي˘˘ناد ضسرا˘˘ح˘˘لا
ريخألا رابتخلا ءارجإا بقع ،ةيباجيإا
ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘˘ق ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل
رهظت ل ضسراحلا» :فاشضأاو ،«اتنلاتأا

تاءارجإلا عبتيشسو ،ضضارعأا يأا هيلع
لوكوتوربلا يف اهيلع ضصوشصنملا
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا د˘˘ع˘˘ت˘˘شسيو ،«ي˘˘ح˘˘شصلا
،دحألا اًدغ ،اتنلاتأا هفيشضم ةهجاومل

،وماجري˘ب ي˘ف ضسيو˘ي˘ج بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
نم ةعباشسلا ةلوجلا تاشسفانم نمشض
.يلاطيإلا يرودلا

دعب ظ◊ا مولي زلموه
خنويم نريأب مأمأا طوقسسلا
ايشسوروب عفادم ز˘ل˘مو˘ه ضستا˘م د˘ق˘ت˘ع˘ي
ءا˘ق˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ف ةرا˘˘شسخ نأا ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
اهببشس ،خنويم نرياب مامأا وكيشسÓكلا
ىل˘ع د˘نو˘م˘ترود ر˘شسخو ،ظ˘ح˘لا ءو˘شس
ةجيتنب ،يرافابلا قÓمعلا مامأا هبعلم
تايرابم نمشض ،تبشسلا مويلا ،(2‐3)
لاقو ،اغيلشسد˘نو˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘شسلا ة˘لو˘ج˘لا

ىاكشس» ةكبششل هتاحيرشصت يف زلموه
نكي مل انظح» :ةارابملا بقع «ايناملأا

،مدقلا ةرك يه هذه نكل ،مويلا اًديج
يف نكن ملف ،ضصرفلا نم ديدعلا انردهأا
،«ضصرفلا كلت لÓغتشسل اناوتشسم ةمق
مل ،يعافدلا ىوتشسملا ىلع» :فاشضأاو
ةثÓث انيقلت˘ف ،ا˘نز˘ي˘كر˘ت ة˘م˘ق ي˘ف ن˘كن
متي مل اًعبار ا˘ًفد˘ه ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ا˘م˘ك ،فاد˘هأا
ضشيميك اوششوج ةباشصإا نعو ،«هباشستحا
ةيؤور نم نكمتأا مل» :لاق ،نريابلا مجن
مل هلعف در نكلو ،ديج لكششب ةبعللا
د˘كأاو ،«ءا˘ف˘ششلا ه˘ل ى˘ن˘م˘تأا ،اًد˘ي˘ج ن˘كي
،ديج ضصخشش ضشتيميك» :زلموه ضستام
ةبشسنلاب ءاوشس ،عئار مدق ةرك بعلو
عفتراو ،«ينطولا بختنملا وأا نريابل
يف ةط˘ق˘ن81 ى˘لإا نر˘يا˘˘ب د˘˘ي˘˘شصر
دمجت امنيب ،بيترتلا لودج ةرادشص
يف ةطقن51 دنع دنومترود ديشصر
.ثلاثلا زكرملا

هسسفن نع عفادي نيك
نوتيارب ءأقل ةعقاو يف

˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت م˘جا˘ه˘م ن˘˘ي˘˘ك يرا˘˘ه در
ي˘ت˘لا تادا˘ق˘ت˘نلا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘شستو˘˘ه
لوشصحلل طوقشسلا ءا˘عدا˘ب ه˘ت˘م˘ه˘تا

‐2 راشصتنلا لÓخ ءازج ةلكر ىلع
يف نويبلأا فوه دنآا نوتيارب ىلع1
ةركل زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
نأا اد˘كؤو˘م ،ي˘شضا˘م˘لا د˘حألا  مد˘ق˘˘لا
ول لدج يأا ريثتل نكت مل ةعقاولا

،بعلملاب رخآا ناكم يأا يف تناك
ررقو ءازجلا ةقطنم يف نيك طقشسو
ءا˘˘ن˘˘ثأا ه˘˘قا˘˘عأا ا˘˘نلل مدآا نأا م˘˘كح˘˘لا
مدق˘تو .ة˘ي˘لا˘ع ةر˘ك ى˘ل˘ع ضسفا˘ن˘ت˘لا

نم لجشسيل كلذ دعب ارتلجنإا مجاهم
يف نوللحم دقتناو ،ءازجلا ةمÓع
اهب لشصح يتلا ةقيرطلا نويزفلتلا

مجاهملا نكل ءازجلا ةلكر ىلع نيك
هرواشسي ل اماع72 رمعلا نم غلابلا
غلبأاو ،ةقاعإل هشضرعت يف كشش يأا

دقتعأا» ةيناطيرب مÓعإا لئاشسو نيك
ىلع ضسفانتن انك اننأا حشضاولا نم نأا
ةركلا ىلع ةرطيشسلا تلواح .ةركلا

مل ام» :دازو ،«يفلخ نم مهدحأا ءاجو
ةيندبلا تاكاكت˘حلا ل˘ك ءا˘غ˘لإا م˘ت˘ي
تارارق كانه نو˘كي˘شس ،ة˘ب˘ع˘ل˘لا ن˘م
اذهو ،نيهاجتلا يف ريشست نأا نكمي
مل اذإا حيشصأا نل» :فاشضأاو ،«ثدح ام
يحلا˘شص ي˘ف رار˘ق˘لا ءا˘ج .بشست˘ح˘ت
اذإا ..رمألا تزواجتو فدهلا تلجشسو
اهنأا دقتعأا ل ،ىمرم ةلكر هذه تناك
ل˘ت˘ح˘يو ،«لد˘ج يأا بب˘شست˘شس تنا˘ك
يف ضسماخلا زكرملا اي˘لا˘ح ما˘ه˘ن˘تو˘ت
تشسو ىلع هراشصتنا نكل يرودلا
زفقيشس دحألا ضسمأا نويبلأا ضشتيمورب
.بيترتلا ةمق ىلإا اتقؤوم هب

788211ددعلأ ^2441  لوألأ عيبر32ـل قفأوملأ0202 ربمفون9نينثإلأةصضايرلا

sport@essalamonline.com

 ناموكل ةهجوم ةبرصض

يتأف بأيغ ةدم نع فسشكلا
ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘ششك
ةعقو˘ت˘م˘لا ةد˘م˘لا ن˘ع د˘حألا ضسمأا
،ةنولششرب مجن ،يتاف وشسنأا بايغل

،ةبا˘شصإلا بب˘شسب تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘ع
ي˘طو˘شش ن˘ي˘ب ردا˘˘غ ي˘˘تا˘˘ف نا˘˘كو
ضسيت˘ي˘ب لا˘ير د˘شض ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م
لا˘˘قو ،تب˘˘شسلا ضسمأا ،ا˘˘غ˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب
نم يناعي بعÓلا» نإا ةنولششرب
يلشصفملا فور˘شضغ˘لا ي˘ف قز˘م˘ت
اًقفوو ،«ىرشسيلا هتبكرل يلخادلا
،ةينابشسإلا «ترو˘ب˘شس» ة˘ف˘ي˘ح˘شصل
تاراب˘ت˘خل ع˘شضخ˘ي˘شس ي˘تا˘ف نإا˘ف

ة˘جرد د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ددحتت˘شس ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ن˘بو ،ة˘با˘شصإلا
ن˘˘˘˘ع بعÓ˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف
اذإا هنأا ىلإا تراششأاو ،تايرابملا
جÓ˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘ب أا˘˘˘ج˘˘˘ل
ةرتف نوكت دق ،يتاف عم ظفاحملا

،فشصنو ر˘ه˘شش ن˘م ر˘ث˘كأل ه˘با˘ي˘غ
،ر˘˘ه˘˘ششأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ى˘˘لإا ل˘˘شصت د˘˘˘قو
دات˘ع˘م˘لا بو˘ل˘شسألا نأا تح˘شضوأاو
ىد˘˘˘ل تا˘˘˘با˘˘˘شصإلا هذ˘˘˘ه جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل
ة˘طا˘ي˘خ و˘ه با˘ب˘ششلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ضسي˘لو ي˘˘ل˘˘شصف˘˘م˘˘لا فور˘˘شضغ˘˘لا

تف˘˘˘˘˘˘ششك اذإا ن˘˘˘˘˘˘˘كل ،ه˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لازإا
فورشضغلا نأا ،مويلا ،تاشصوحف
بجي انه ،عقوتملا نم رثكأا ررشضت

يتاف بايغ ةرتفو ةحارجب هتلازإا
تركذو ،رهششأا ةثÓث نع لقت نل
نأل ،ةنولششرب ىدل اًلؤوافت كانه نأا

ضسمألاب هيمدق ىلع راشس بعÓلا
،ةباشصإلا بقع ضسبÓملا ةفرغ يف
.«جرعي» نكي ملو

ر .ق ^

برد˘˘م درا˘˘ب˘˘مل كنار˘˘ف د˘˘ق˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
فا˘شضأا ضشا˘يز م˘ي˘كح نأا ي˘شسل˘ي˘˘ششت
دعب هقير˘ف مو˘ج˘ه ى˘لإا اد˘يد˘ج اد˘ع˘ب
يلودلا يبرغملا بعÓل عئارلا ءادألا

دليفيشش ىلع1‐4 راشصتنلا لÓخ
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي
،تبشسلا ضسمأا مدق˘لا ةر˘كل زا˘ت˘م˘م˘لا

ى˘˘لإا م˘˘شضنا يذ˘˘لا ،ضشا˘˘يز ل˘˘˘كششو
لبق مادرتشسمأا ضسكاجأا نم يشسليششت
نويلم04 ل˘با˘ق˘م م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب
عا˘فد ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئاد ةرو˘˘ط˘˘خ ،وروأا
دعا˘شسي˘ل ن˘ي˘فد˘ه ع˘ن˘شصو د˘ل˘ي˘ف˘ي˘شش
ى˘لإا مد˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع درا˘˘ب˘˘مل ق˘˘ير˘˘ف
زرحأاو ،بيترتلا يف ثلاثلا زكرملا

عبشس يف ةثÓث عنشصو نيفده ضشايز
لاقو ،تاقباشسملا عيمجب تايرابم
مل˘قأا˘ت ة˘عر˘شسب ر˘ه˘ب˘ن˘م ه˘نإا درا˘ب˘مل
درا˘ب˘مل غ˘ل˘بأاو ،ي˘بر˘غ˘م˘لا بعÓ˘˘لا
زار˘ط ن˘م بعل ه˘نإا» ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘˘شصلا

ذ˘ن˘م ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل با˘غ .ي˘م˘لا˘˘ع
،بيشصأا مث يدنلوهلا يرودلا ءاهتنا

ةوقلا هذهب هراوششم ءدب نإاف كلذلو
ا˘نا˘ط˘عأا» دازو ،«ا˘ن˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘فا˘شضإا
..ةفلتخم ةروطخو ةيفاشضإا ةيلشضفأا
ةريخألا ةركلا ريرمت ىلع ةردق هيدل

ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصو ة˘˘ي˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘لا ةر˘˘˘كلا وأا
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘فد قار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خاو فاد˘˘˘˘˘هألا
فاخي لو ةريرمتلا ىري ،نيشسفانملا
ةقثلاب حشضني» :فاشضأاو ،«اهتبرجت
نأاو ةركلا يقلت يف هتبغر ىدم يف
ادهج اشضيأا لذبي .امهم ابعل نوكي

ه˘نإا .ل˘ما˘˘كت˘˘م بعل و˘˘هو ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،«هنم ريثكلا عقوتأاو ةريبك ةفاشضإا

ن˘بو ما˘هار˘بأا ي˘ما˘ت فاد˘هأا تدا˘˘قو
وميتو ا˘ف˘ل˘ي˘شس و˘غا˘ي˘تو ل˘يو˘ل˘ي˘ششت
دليفيشش ىلع زوفلل يشسليششت رنريف
رذح درابمل نكل ،بيترتلا ليذتم
هنإا» عباتو ،راته˘ت˘شسلا ن˘م ه˘ي˘ب˘عل
نحن .مشسوملا اذه انل ءادأا لشضفأا
يذلا ىوتشسملا نكل ،ديج عقوم يف
لوبرفيلو يتيشس رتشسششنام هب بعلي
ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تاو˘ن˘شسلا ي˘˘ف
هذ˘ه˘ب بع˘ل˘ن نأا بج˘ي ا˘ن˘˘نأا ها˘˘ن˘˘ع˘˘م
.«عوبشسأا لك ةقيرطلا

ةليكصشتلل ةفاصضإلأ مدق هنأأ دكأأ

يملأع زارط نم بعل صشأيز :درأبمل

،ينويميشس وغييد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا د˘كأا
بقع ،ديردم وكيتلتأل ينفلا ريدملا
ضشداق ىلع ري˘ب˘كلا ه˘ق˘ير˘ف را˘شصت˘نا
ن˘م˘شض تب˘شسلا ة˘ف˘ي˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر˘˘ب
كا˘ن˘ه نأا ،ا˘غ˘ي˘ل˘ل ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا
رظنلا ضضغب ءادألا يف ريبك نشسحت»
قيرفلا تعشضو يتلا «ةجيتنلا نع
لا˘ير راو˘ج˘ب ةراد˘شصلا ي˘ف ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘م
يف ينويميشس حشضوأاو ،دادييشسوشس
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا بق˘ع تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
اد˘˘˘˘ناو‐ بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شضت˘˘˘˘˘حا

ريبك نشسحت كانه«‐وناتيلو˘بور˘ت˘ي˘م
ةجيتن نع رظنلا ضضغب ءادألا يف
،يندع˘شسي ا˘م ر˘ث˘كأا» ع˘با˘تو ،«مو˘ي˘لا

،لمألاو ضسامحلاب رعششأا ينلعجيو
˘ما˘مأا لدا˘ع˘ت˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق ا˘˘م و˘˘ه
،يلاوتلا ىلع لايرايف مث اكشسيوه
نرياب مامأا ةرا˘شسخ˘لا ا˘م˘هد˘ع˘ب ن˘مو
نأا وهو ،(لاطبألا يرود يف) خنويم
ضسامحبو ،ةديج ةلاحب رمي قيرفلا

ءادأا ميدقت يف ةبغرو ةوقو ةيويحو

دد˘˘ششو ،«ةارا˘˘ب˘˘م ل˘˘ك ي˘˘˘ف ل˘˘˘شضفأا
نيب نم نأا ىلع ،ينيتÓلا بردملا
ةداعشسلاب هرعششت يتلا طاقنلا رثكأا

مل نيذلا نيبعÓلا نم اددع نأا وه
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا ة˘˘ف˘˘شصب او˘˘كرا˘˘˘ششي
و˘يرا˘م لا˘ث˘مأا ،ي˘شضا˘م˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ضسوكامو اريريإا روتكيإاو وشسومريإا
رشصانع مو˘ي˘لا او˘ح˘ب˘شصأا» ،ي˘ت˘نرو˘ي
،قيرفلا فوفشص لخاد «ةياغلل ةمهم
ةارابم يف ثدح ام ضسكع ىلعو
يشضاملا ءاثÓثلا موي لاطبألا يرود
يشسورلا وكشسوم فيتوموكول مامأا
مامأا ضسوكنÓبيخورلا نكمت ،(1‐1)
ار˘كب˘م ةارا˘ب˘م˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ن˘˘م ضشدا˘˘ق
حشضوأاو ،ةق˘ي˘قد22 ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه˘ب
يف انتلعج مويلا فادهألا عبطلاب»
ي˘فو ،ةارا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘شضفأا ع˘˘شضو
ثيح ،كلذ نع جتن اميفو ،ةجيتنلا
ةقيرط رييغت هيلع ناك ضسفانملا نأا
5ـب او˘ب˘ع˘لو ،ةرا˘شسخ˘لا د˘ع˘ب ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل
ءادألا لوحو ،«فلخلا يف نيعفادم

ءاو˘شس ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل يو˘˘ق˘˘لا
د˘˘˘كأا ،ءلد˘˘˘ب˘˘˘لا وأا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘˘شسألا
ة˘م˘ئا˘˘ق» كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ه˘˘نأا «و˘˘لو˘˘ششت»ـلا

هنأا هتاذ تقولا يف اركذم ،«ةنزاوتم
با˘شصم˘لا ي˘عا˘بر˘لا ةدو˘ع ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
«و˘˘لو˘˘ت˘˘ي˘˘ف» ن˘˘ي˘˘ششتا˘˘م رو˘˘˘ت˘˘˘كي˘˘˘ف
و˘كي˘لا˘شسر˘ي˘ف ي˘م˘ي˘˘شش ي˘˘تاور˘˘كلاو
كيناي يكيجلبلاو ات˘شسو˘ك و˘غ˘ي˘يدو
يف ينويميشس قرطتو ،وكشساراك
ةلبقملا ةهجاوملل هتاحيرشصت ةياهن
فقوتلا دعب ،ا˘غ˘ي˘ل˘ل˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل
نم12 يف ةنولششرب مامأا ،يلودلا
نل اهنأا دكأا ثيح ، يراجلا رهششلا
،ةشسفانملا لكشش يف ةمشساح نوكت
نأا دقتعأا ل» ددشصلا اذه يف لاقو
م˘شسح˘ت د˘ق مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ةارا˘ب˘˘م
كشش يأا يدل ضسيل ،يرودلا بقل
ةارا˘ب˘م ل˘ك ي˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا نأا ي˘˘ف
كل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘ه ل˘شصف˘ن˘˘م ل˘˘كششب
ي˘ف كفاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م بر˘ت˘˘ق˘˘ت
.«نكمم تقو برقأا

«اصصربلأ» دصض لبقملأ ءاقللأ يف
«ةمسسأح ريغ ةنولسشرب ةهجاوم» :ينويميسس
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ينقتلا عامتجلا لجأات دعب
ةيرئازجلا ةيداحتÓل ينطولا
نا˘˘ك يذ˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا ةر˘˘˘كل
ضسمأا لوأا هدا˘˘ق˘˘ع˘˘˘نا ارر˘˘˘ق˘˘˘م
7  ـل ق˘˘˘˘فاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘˘شسلا
ق˘حل د˘عو˘م ى˘لإا ،ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
ةر˘ي˘خألا تارو˘ط˘ت˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘˘ل  ة˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا ه˘˘ت˘˘ن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
ضصو˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘ترد˘˘˘˘˘˘شصأا
.عوشضوملا

ينقتلا عامتجلا  اذه ناكو
ل˘م˘ع ج˘ما˘˘نر˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘جرد˘˘م
0202 ة˘˘˘ن˘˘˘شسل ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا

61 ـل اشصشصخم ناك يذلاو
ة˘يد˘نأل ا˘ي˘ن˘ق˘ت ا˘ي˘عر˘ف ار˘يد˘م
اريدم62و ،لوألا م˘˘˘شسق˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘بار˘ل˘ل ا˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت
،ة˘˘ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لاو ة˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘لا

ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘ل˘˘˘ل  ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
نيطششانلا ةينامثلا نيينطولا

اذ˘كو ،تا˘ئ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ةثÓثلا نييج˘ه˘ن˘م˘لا ءارد˘م˘لا
ضسنتل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
،يلاردفلا بيبطلاو ة˘لوا˘ط˘لا
«تاءا˘˘ف˘˘˘كلا» ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا
اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
نم ةو˘عد˘م˘لاو ضصا˘شصت˘خلا

.ةيلاردفلا ةئيهلا فرط
ةيرئازجلا ةيداحتلا تعدو

ةرك ةرشسأا لك ةلواطلا ةركل
ن˘م ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا
نييشضايرو نيبردمو نييرادإا
تاجرد ربكأا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا» ى˘لإا
رذ˘ح˘لاو ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا
،ءابولا اذه راششتنا ةهجاومل
ة˘˘مÓ˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو
دار˘فأا ع˘ي˘م˘جو ن˘ي˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
يف ةمهاشسملا عم ،عمتجملا
ةهباجمل ةيشسيشسحتلا ةلمحلا

 .«ريطخلا ضسوريفلا اذه

طيمز.ع

ةرواصسلأ ةبيبصش

رذحلاو ةطيحلا ذخأل ةيسضأيرلا أهترسسأا وعدت ةلوأطلا صسنتل ةيرئازجلا ةيدأحتلا
نيباصصملأ ددع عافترأو «انوروك» صسوريف يصشفت ببصسب

ضشارحلا داحتا راشصنأا لفتحا
98 ىر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ضسمأا لوأا
ءاو˘جأا ي˘ف يدا˘ن˘لا ضسي˘˘شسأا˘˘ت˘˘ل
ريهامج˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘ن˘شص ة˘ع˘ئار
نم ديدعلا يف روشصلا لمجأا
ضشارحلا ةنيدم عراوششو ءايحأا

قا˘˘ششع ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف دارأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
دو˘شسألاو ر˘ف˘شصألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا
.قيرفلا تايركذ عاجرتشسا

ي˘ف تلا˘ف˘ت˘حلا هذ˘ه ي˘تأا˘˘تو
لوا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘˘˘لا
د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا «راو˘˘˘ت˘˘˘كر˘˘˘يد˘˘˘لا»
ر˘ف˘ع˘ج ةدا˘ي˘ق˘˘ب «م˘˘شسم˘˘شسلا»ـل
ودعشس ةدعاشسمب ينامي˘ل˘شسو˘ب
هذاقنإا نكمي ام ذاقنإا يرباكو

نم نامألا ربل يدانلا لاشصيإاو
نم قيرفلل حورلا ةداعإا لÓخ
ةشسفانملل ةوقب ةدوعلا لÓخ
ة˘ياد˘ب دو˘ع˘شصلا ة˘قرو بع˘˘لو
.مداقلا مشسوملا نم

تبذ˘˘ك ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
تاقحل˘م˘لاو ة˘شسب˘لألا ة˘كر˘شش
ضسا ي˘˘˘˘˘ك» ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا
ةرادإا ع˘م ةد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا «ي˘˘شس
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص ر˘˘ب˘˘ع ضشار˘˘ح˘˘لا
نأا «كوبشسيف» ىلع ةيمشسرلا
يف لوادتملا ضصيمقلا نوكي

وه «ةيششارح» تاحفشص ةدع
نيا ،قيرفلل يمشسرلا ضصيمقلا
ي˘م˘شسر˘لا د˘عو˘م˘لا نأا تد˘˘كأا

يدأنلا صسيسسأأت ىركذب نولفتحي رأسصنألا
«راوتكيريدلا» دوعو رأظتنا يف

صشأرحلأ داحتأ

برد˘˘م يوا˘˘ن˘˘كل ر˘˘يذ˘˘˘ن Èع
ن˘˘˘ع ياد Úشسح ر˘˘˘شصن ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ،Òب˘كلا ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا
وبعل هب رهظ يذلا دي÷ا ءادألا
ةرود˘˘˘˘لا ‘ ،ياد Úشسح ر˘˘˘˘˘شصن
.قيرفلا اهيف كراشش يتلا ةيدولا

تاحيرشصت ‘ يوانكل لاقو
‘ اديج ءادأا انمدق دقل» :ةيفحشص
ضضغ˘˘ب و˘˘طا˘˘ب˘˘˘خ مو˘˘˘حرŸا ةرود
ل˘شصÙا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

ىلع انلمع دقل» :عباتو ،«اهيلع
مايألا ‘ تابيردتلا قشسن عفر
ةرود˘لا ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘شضاŸا
ىلع رثؤوي ⁄ اذه نكل ةيوركلا
‘ اد˘ي˘ج ءادأا او˘مد˘قو ة˘عو˘˘مÛا
.«اهانبعل يتلا تايرابŸا

ةير˘شصن˘لا داد˘ع˘ت ل˘م˘ع˘يو اذ˘ه
ضسأار ى˘ل˘ع لوألا ل˘جر˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
نيزهاج اونوكيل يوانكل قيرفلا

بعلو يوركلا مشسوŸا قÓطنل
مزاع يدانلا نأا اÃ ¤وألا راودألا

لجا نم بعللا فلم يط ىلع
ةبكوك نم˘شض د˘جاو˘ت˘لاو ءا˘ق˘ب˘لا
نم زجنŸا لمعلا ليلدب ،ةمدقŸا
ي˘شضا˘ير˘لا ر˘˘يدŸاو ةرادإلا ل˘˘ب˘˘ق
ويرانيشس يدافتل ،ناقزرم نابعشش
بع˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘يأا ي˘˘˘˘˘شضاŸا م˘˘˘˘˘شسوŸا
ر˘˘ف˘˘˘شصألا Úنو˘˘˘ل˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘شصأا

ةÒخألا تلو˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘م˘˘˘حألاو
ةلوطبلا فاقيا لبق ءاقبلا نامشضل
 .«انوروك» ةحئاج ببشسب

 ب.م.يرصسيإأ

¤وألأ رأودألأ بعل فدهتصست ةرأدإلأ
ىلع أنلمعو ÚبعÓلا ءادأا نع صضار أنأا :يوأنكل

›أعلا ىوتسسŸأب كأكتحلاو قسسنلا عفر

يأد Úصسح رصصن

يقأت يف ةقثلا نوددجي ةمأعلا ةيعمجلا ءأسضعأا
وبقأأ يبملوأ

يديازو ةماشسأا رودق فششك
تابيردتلا ءاوجأا نع ةزمح
لÓ˘˘خ ةروا˘˘شسلا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شش
،ةمشصاعلاب يناثلا ا˘ه˘شصبر˘ت
ةرطشسملا فادهألا مهأا نعو
رر˘ق˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘ل˘˘ل
ربمفون نم82 موي هقÓطنا
.يراجلا

بونجلا روشسن عفادم لاقو
عقو˘م˘ل˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘شصت لÓ˘خ
ضصبرتلا :قير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا
،ةد˘˘ي˘˘ج فور˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ر˘˘˘م˘˘˘ي
،ةبعشصلا ةلحر˘م˘لا ا˘نزوا˘ج˘ت
يف ةلو˘ط˘ب˘ل˘ل ر˘شضح˘ن ن˘ح˘ن
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غألا ،ة˘˘يو˘˘خأا ءاو˘˘˘جأا

انأادب ان˘ن˘كل ،نا˘ب˘شش نو˘ب˘عل
ن˘م ةر˘ب˘خ˘˘لا با˘˘شست˘˘كا ي˘˘ف
.قيرفلا يف رابكلا نيبعÓلا

:يد˘˘˘˘˘˘ياز ح˘˘˘˘˘˘شضوأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
ل˘كششب ر˘م˘ت تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا »
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘ن ،د˘˘ي˘˘ج
،تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا

ىلإا اهلÓخ نم حمطن نحنو
ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت
.«ىوتشسملا

مدع نم مغرلا ىلع عباتو
ة˘يدو ةارا˘ب˘م يأل ا˘ن˘˘شضو˘˘خ
نأا لإا قر˘˘ف˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب ل˘˘˘ث˘˘˘م
،ةعفترم نيبعÓلا تايونعم
تا˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ن˘˘كل
لوخد˘لا ل˘ب˘ق ة˘مزل ة˘يدو˘لا
.ةيمشسرلا تاشسفانملا يف

جاحلب اصضر
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ىلع ميركلا دبع يقات بختنا
و˘˘ب˘˘قأا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوا ق˘˘˘ير˘˘˘ف ضسأار
يوهجلا مشسقلا ىلإا يمتنملا
ءا˘˘˘شضعألا رر˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح ،لوألا
ضسي˘ئر˘لا ي˘ف ة˘ق˘˘ث˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
.ةديدج ةيبملوا ةدهعـل
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا و˘ب˘قأا يدا˘ن د˘˘ق˘˘عو
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نلا ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةيشضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا

ي˘˘قا˘˘ت ءا˘˘شضعألا ى˘˘كز ثي˘˘ح
يف ،يدانلا ىلع اشسيئر نوكيل

ي˘ف ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا ل˘ظ
ددج امد˘ع˘ب ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

لم˘عو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا زر˘بأا دو˘ق˘ع
،ددج ن˘ي˘ب˘عل ماد˘ق˘ت˘شسا ى˘ل˘ع
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع ا˘م˘ك
نم يدانلا معدل ددج نيلومم
نأاو اشصوشصخ ،ةيلاملا ةيحانلا
ةقرو بعل ىلع مزاع دادعتلا
يوركلا مشسوملا يف دوعشصلا
.ديدجلا

ب.م.يرصسيإأ

ةقثلا نوددجي ةرادإلا ءأسضعأا
  قيرفلا صسأار ىلع يدعسس دمحم يف

يقأرب ةيعمج

ضسيئر يدعشس دمحم ثدحت
د˘ع˘ب ي˘قار˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘˘ف˘˘ل
ىلع ةد˘يد˘ج ةد˘ه˘ع˘ل ه˘با˘خ˘ت˘نا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ع˘ب ،يدا˘ن˘لا ضسأار
6 يف تدقع يتلا ةيباختنلا
ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ت ن˘يأا ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن

72 عومجمب تاوشصألا لماك
72 ل˘شصأا ن˘م م˘ع˘˘ن˘˘ب ا˘˘تو˘˘شص
ريخألا اذه ،هيلع ربعم اتوشص
يذلاو ديحو˘لا ح˘ششر˘م˘لا نا˘ك
ءا˘شضعأا ع˘ي˘م˘ج عا˘م˘˘جأا ى˘˘قل
.بتكملا

بقع يد˘ي˘ع˘شس د˘ي˘شسلا د˘كأا و
ةديدج ةده˘ع˘ل ه˘با˘خ˘ت˘نا ةدا˘عإا

ءاهتنا دعب قيرفلا ضسأار ىلع
هنأا ىلع ةيباختنلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ل˘جأا ن˘˘م ءا˘˘جو ،يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘با

لمعلاو هتناكمل يدانلا ةداعإا
ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل  ه˘˘˘تدا˘˘˘عإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘ع˘˘ب ا˘˘شصو˘˘شصخ ،ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘˘لا
.ةريخألا ةرتفلا يف اهل ضضرعت

ىلع «راوتكريدلا» ددششو اذه
يدانلا ريشست ىلع لمعيشس هنأا
،ةيفافشش لكبو ةقيرط لشضفأاب
ةلاشسرب يدعشس ديشسلا ثعبو
ةي˘ع˘م˘ج را˘شصنأاو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
اد˘عاو ه˘ي˘ف م˘هر˘كششي  ي˘قار˘˘ب
قيرفلا ةداعإل ل˘م˘ع˘لا˘ب م˘ها˘يإا
ا˘شضيأا ر˘كشش ا˘م˘ك ة˘˘ه˘˘جاو˘˘ل˘˘ل
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
عم تفقو يتلا ،يقارب ةيدلبل
.فورظلا كلحأا يف يدانلا

طيمز.ع

ةمصصاعلأ رئأزجلاب يناثلأ اهصصبرت لصصأوت ةبيبصشلأ
 ،ةديج فورظ يف رمت تاريسضحتلا» :ةزمح يدياز

«صصبرتلا قÓطنا لبق ةمزل ةيدولا تأيرأبملا ىقبت نكل

با˘ب˘˘شش ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت ل˘˘شصاو˘˘ت
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ضضو˘خ دادزو˘ل˘˘ب
ةارابمل ا˘ب˘شسح˘ت داد˘ع˘ت˘شسلاو
داحتإا يدان دشض ربوشسلا ضسأاك
يف اهؤوارجإا ررقملا ةمشصاعلا

5 بعلمب يراجلا ربمفون12
.يبملوألا ةيليوج
يتلا ةيبيردتلا ةشصحلا تفرعو
لك ةدوع ينفلا مقاطلا اهجمرب
ط˘شسو˘لا بعل م˘نا˘غ داؤو˘ف ن˘˘م

ةفا˘شضإلا˘ب ،ي˘عا˘م˘ج˘لا نار˘م˘ل˘ل
دفاولا وبموغن يكيام جامدنإل
«ةبيقعل ءانبأا» ةليكششتل ديدجلا
يف لح يذلاو ،ةعومجملا يف
ناكو يشضاملا ءاعبرألا رئازجلا
ةيبطلا تاشصو˘ح˘ف˘لا ىر˘جأا د˘ق
اميف ،ةعومجملل مامشضنلا لبق
ل˘م˘ع˘لا رار˘ج لدا˘ع ل˘شصاو˘˘ي

ما˘م˘شضنلا ل˘ب˘ق دار˘ف˘نا ى˘ل˘ع
لÓخ ةيعامج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل

.ةلبقملا ةليلقلا مايألا
ةرادإا نأا ىلإا ةراششإلا ردجت و
يبملوألا ةيل˘يو˘ج5 بكر˘˘م
تقو يف تعدتشسا دق تناك
ريدملا ،يششيرق قيفوت قباشس
نم دادزولب بابششل يشضايرلا
تاءار˘˘جإلا ة˘˘˘ششقا˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘جأا
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
.نيقيرفلا نيب ةبقترملا

طيمز.ع

دأدزولب بابصش
«روكليب» ةليكسشت يف ديدجلا هجولا وبموغنو دوعي منأغ

ةيلأملا مهزئاوج ىلع نولسصحي9102 ةنسس يف نوقلأأتملا
تاجأردلل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا تما˘ق
اجارد91 ميلشستب تاجردلل

جئات˘ن او˘ق˘ق˘ح ن˘م˘م ا˘ير˘ئاز˘ج
،9102 م˘˘˘شسو˘˘˘م ةد˘˘˘ي˘˘˘˘ج
،دحألا ضسمأا ةيلاملا مهزئاوج
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ر˘ق˘م˘ب
هنع تنلعأا امبشسح تاجاردلل
.ةيلاردفلا ةئيهلا

ل˘ف˘ح نأا ة˘يدا˘˘ح˘˘تلا ترا˘˘ششأاو
نييشضايرلا ىلع زئاوجلا ميلشست
نا˘ك ،9102 ةنشس نيجو˘ت˘م˘لا

يشضام˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ارر˘ق˘م
عافترا نأا ر˘ي˘غ ،«ي˘لاوا˘ط˘شس»ـب

ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإلا تلا˘˘˘ح

˘˘˘˘ما˘˘˘˘يألا لÓ˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
ةئيهلا ىل˘ع م˘ت˘ح ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا
ثي˘ح ،ه˘ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا
ح˘˘ن˘˘م  ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا تل˘˘˘شضف
Óمع ،«ةنمآا» ةيلام تاكيشش
ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م  ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
نيجاردلل  يدرفلا ءاعدتشسلا
و.يشضاملا مشسوم نيجوتملا

71 ميركت جمربملا نم ناك
روكذ ف˘ن˘شص21 ، ا˘˘˘˘˘جارد
يفطل : نم لكب رمألا قلتيو
،بي˘شصخ نا˘شسا˘شس ،زا˘ب˘م˘˘ششت
نيشسايو يششول˘ع˘لا ليعا˘م˘شسإا

ى˘ل˘ع قا˘ب˘شس ضصشصخ˘ت لÓ˘شش
فشسوي ـل ةفاشضإلاب ،رامشضملا

ز˘ع ،يد˘ي˘ع˘شس م˘ي˘شسن ،ي˘ق˘ي˘˘قر
،نيشسا˘ي ةز˘م˘ح ،با˘ق˘ع˘ل ن˘يد˘لا

،نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع يرو˘˘شصن˘˘م
ة˘˘ما˘˘شسأاو د˘˘م˘˘ح˘˘˘م يد˘˘˘يزو˘˘˘ب
،قيرطلا ىلع قابشس يوÓبشش
تشسل ز˘ئاو˘ج˘لا ح˘ن˘م˘ت˘شس ا˘˘م˘˘ك
ة˘شضا˘˘ير ن˘˘شسرا˘˘م˘˘ي تاد˘˘ي˘˘شس
ن˘˘˘ير˘˘˘شسن :ن˘˘˘هو تا˘˘˘˘جارد˘˘˘˘لا

ايدي˘ل ،را˘ه˘ي˘ت ة˘ششئا˘ع ،ي˘ل˘يو˘ح
ن˘ب ما˘شسق˘˘ل˘˘ب ا˘˘ششر ،ي˘˘م˘˘ي˘˘شسق
نز˘˘نزو˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘شسا˘˘ي ،نا˘˘ن˘˘عو
،بو˘˘ق˘˘ع˘˘ي يد˘˘ي˘˘شس ن˘˘ير˘˘شسنو

ي˘ف ن˘ي˘شصت˘˘خ˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
مÓشسإا : «يت يت يف» تاجارد
لا˘˘جر˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع نا˘˘˘شضمر ن˘˘˘ب
ىد˘˘ل حاد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسا˘˘˘يو
.تاديشسلا

ةيلام˘لا ز˘ئاو˘ج˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
بابششلا ةرازو ةشسايشس نمشض
عيجششت ل˘جأا ن˘م ة˘شضا˘ير˘لاو
ي˘ف ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘لا ز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘تو
ع˘˘˘˘فرو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضح˘˘˘˘˘ت
ميدقتل مهع˘فدو م˘ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م
داد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسلاو ل˘˘˘˘˘شضفألا
.ةلبقملا ةيلودلا ديعاوملل

طيمز.ع

ةنيطنصسق مائو

ينفلا مقأطلا
تأبعل6 يقري

عم دقأعتيو
ةنيثب ةيملاوسس

ةنيطنشسق مائو قيرف ىقر
تابعل6 ،تاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس
د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘ل ا˘ب˘شسح˘˘ت
ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
دي˘لاو˘م ن˘م ا˘ي˘نار ي˘نا˘ڤر˘ف
ن˘م ا˘ششر ةرد˘ج˘ل˘˘ب ،0002
ل˘ت˘ن˘˘ه˘˘م ،1002 د˘˘ي˘˘لاو˘˘م
،1002 د˘ي˘لاو˘م ن˘˘م ةد˘˘نر
ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘مأا نا˘˘˘˘غ˘˘˘˘طو˘˘˘˘ب
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،1002 د˘˘˘ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘م
ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘شسي˘˘˘˘م ةرو˘˘˘˘غ˘˘˘˘م
ضشو˘م˘ي˘˘ك ،1002 د˘ي˘لاو˘˘م
،1002 د˘ي˘لاو˘م ن˘م م˘ير˘˘م
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘ت ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ديلاوم نم ةنيثوب ةيملوشس
3002.
ة˘م˘ئا˘ق˘لا لو˘تر˘ف ى˘˘ع˘˘شستو
ه˘م˘ي˘˘عد˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘˘ع تاردا˘˘ق تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ب
يشضملاو ةفا˘شضإلا م˘يد˘ق˘ت
ل˘˘جأا ن˘˘م بع˘˘ل˘˘لاو ،ا˘˘مد˘˘ق
م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف با˘˘˘ق˘˘˘لألا
نأاو ا˘˘شصو˘˘شصخ ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
عرا˘شصي ا˘م ا˘م˘ئاد يدا˘˘ن˘˘لا

.ىلوألا راودألا ىلع
ب.م.يرصسيإأ
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يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت تدا˘˘˘ع
ضسمأا ينيطنشسقلا يشضايرلا
ةقلعملا روشسجلا ةنيدم ىلإا

يف دارفنلا لجأا نم كلذو
دعب ةشصاخ ،يحشصلا رجحلا

ةيباجيإلا تافوششكلا روهظ
رشصانعلا ضضعب تلاح يف
ثيح ،قلقلا ىلإا  اعد ام وهو
ةدايقب ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا بلا˘ط
ينارمع رداقلا دبع بردملا
ضصبرتلا ءاغلإا ةرورشض ىلإا
،ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا ي˘˘ف ىر˘˘ج˘˘م˘˘لا

نم ةنيطنشسق ىلإا  ةدوعلاو
تا˘˘˘فو˘˘˘ششك ط˘˘˘ب˘˘˘شض ل˘˘˘˘جأا
نم   نيباشصملا رهظت ىرخأا
رر˘˘ق ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،
ىلإا  تابيردتلا نع فقوتلا

. مهئافشش ةياغ
نوؤواتصسم «رفانصسلأ»

  «نوركام» نم
قاششع ربع هتاذ قايشسلا يف

م˘ه˘˘ب˘˘شضغ ن˘˘ع ي˘˘شسأا ي˘˘شسلا
ة˘شسب˘لألا ر˘خأا˘ت ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
لك تلع˘ج ي˘ت˘لاو ،ة˘يو˘ت˘ششلا
ى˘لإا  ن˘ي˘شضر˘ع˘م ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو ،ما˘˘˘˘كز˘˘˘˘لا

نم ديدعلا لجشست ةليكششتلا
ضسوريف نم مهبشسح تلاحلا

اذه لك نم ىهدألاو ،انوروك
نيبعÓ˘لاو ةرادإلا ءو˘ج˘ل و˘ه
ى˘لإا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو

رخآا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل ضسا˘ب˘ل ءا˘ن˘ت˘قا
ديمع ةعمشسب رشضي ام وهو
يذ˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘˘نألا
دحوم ضسابل نود نم بردتي
 ! ببشسلا كلذل نيبعÓلا نيب

ءا˘ف˘ت˘كلا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا رر˘˘قصشامر ماصشه
لقن نم افوخ اذهو ،تايدولا نع اديعب طقفو تاريشضحتلاب

ريبك ديازت يف تلاحلا نأاو ةشصاخ ،» انوروك ضسوريف » ىودع
،ةرادإلا اهتنمث يتلا ةوطخلا يهو ،ىرخألا قرفلا ىوتشسم ىلع
تلعج نهارلا تقولا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا تا˘با˘شصإلا˘ف
نم مهم ددع دجاوت مدع ءارج ريبك ضصقنب بردتت ةبيتكلا
ديرت ل ةرادإلا نأا مغر ،ضسوريفلل اوشضرعت نيذلا نيبعÓلا
. رمألا نع حاشصفإلا

اهناكم حوأرت فوصصوب ةيصضق
حوار˘ت فو˘شصو˘ب ضسرا˘ح˘لا ة˘ي˘شضق لاز˘ت ل ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
هل حامشسلل ةيرئازجلا ةيداحتÓل تأاجل ةرادإلا نأا مغر ،اهناكم
ضسراحلا ىقبيل ،ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘شسرا˘ح ة˘ق˘فر˘ب ةدو˘ع˘لا˘ب

ةيدوعشسلا نم هئÓجإا ةلحر دعوم رظتني ةيدوعشسلا يف اشسيبح
دودحلا ربع رئازجلا ىلإا  مث نمو ضسنوت ىلإا  لقنتلا دشصق
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب د˘جاو˘ت˘ي ف˘ي˘ط˘˘لو˘˘ب ضسرا˘˘ح˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ضسراحب بردتت » ماشصل » لعج يذلا رمألا وهو تاريشضحتلا

. رطشسألا هذه ةباتك ةياغل دحاو
صشامر ماصشه

ةليلم Úع ةيعمج
Ìعتت ديد÷أ مصسوملل تأÒصضحتلأ

تأيدولا نع دعتبت «مأسصل»
«أنوروك»ـب ÚبعÓلا ةبأسصإا ببسسب

ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘˘ئر عر˘˘˘˘˘شش
ةغيمد ق˘ح˘لا د˘ب˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
نيلومم نع ثحبلا ةيلمع يف
،قير˘ف˘لا ة˘ن˘يز˘خ ضشا˘ع˘نإل دد˘ج
يلاملا عشضولا لظ يف ةشصاخ
كوملا » هششيعت يذلا بعشصلا
لوؤوشسملا لعج يذلا رمألا  ،»
فثكي ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ى˘ل˘ع لوألا

ضضع˘˘˘ب ع˘˘˘م ه˘˘˘تلا˘˘˘˘شصتا ن˘˘˘˘م
ر˘ف˘˘ظ˘˘لا د˘˘شصق تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ةشصا˘خ » رو˘شسنو˘ب˘شس» دو˘ق˘ع˘ب
ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص اد˘˘ي˘˘ج كرد˘˘ي ه˘˘˘نأاو
رثكأا ةينازيم بلطت˘ي يذ˘لاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يرو˘مأا˘م˘لا
. ةيشضاملا ةنشسلا لÓخ ةكلهتشسملا  كلت نم فاعشضأا ةثÓثب

ةروصصنملأو ةيوأرعبلأ نيب ةلصصأوتم تابيردتلأ
لدعمب تابيردتلا ةنيطنشسق ةيدولوم ةليكششت لشصاوتو اذه
نيب ةريخألا ضصشصحلا نوقع ينقتلا جمرب ثيح ،ايموي نيتشصح
ىلإا ينفلا مقاطلا ىعشسيو ،ةروشصنملا بعلم اذكو ةيوارعبلا
ةرتف لوط ىلإا  رظنلاب ،ايجيردت ةيندبلا ةيزهاجلا ةبشسن نيشسحت
حيرشستبو ةمÓعل لوشصوب تلمتكا ةليكششتلا نأا املع ،فقوتلا

يف نيبعÓلا عشضو ىلع رشصي ريشسملا مقاطلا نأا ركذي ،ريهاوط
. يحشصلا لوكوتوربلا قيبطت ةيحان نم ةشصاخ ةحيرم فورظ

صشامر ماصشه

ةنيطنصسق ةيدولوم
دوعصصلأ فدهتصست ةرأدإلأ
نيلومم نع ثحبي ةغيمد

رقمل ةلماجم ةرايزب ناشسملت دادو يبعل ءامدق ةيعمج تماق
ىلع لولا لوؤوشسملاب ءاقل مهعمج نيأا ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم
لكاششملاو روملا نم ديدعلا نع هيف اوثدحت ةيلولا يف ةشضايرلا
.ةريخلا ةنولا يف ناشسملت ةنيدم لثمم اهششيعي يتلا

لجأا نم رواششتلاو تاحارتقلا ةششقانمل ةشصرف ءاقللا ناكو اذه
دعب اشصوشصخ ةهجاولل ةدوعلاو هداجما ةداعتشسا ىلع قيرفلا ةدعاشسم
ةرتف دعب رابكلا ةريظحل ةدوعلاو يشضاملا مشسوملا دوعشصلا قيقحت
يذلا ءاقللا يف نيلئافتم ةيعمجلا ءاشضعا جرخو ،ليوطلا  بايغلا

يف لولا لوؤوشسملا نأا تقولا ضسفن يف نيدكؤوم رمثملاب هوفشصو
ةنيدملل لولا قيرفلل لماكلا همعد دكأا ةشضايرلاو بابششلا ةرازو
ةراششلاب ريدجلا.مهحارأا ام وهو ماع لكششب ةشضايرلاو ضصاخ لكششب
نشسح ىلع اودكا ناشسملت دادو نيبعل ءامدق ةيعمج ءاشضعا نا
ةشصرف ناك ءاقللا نأاو ،ةشضايرلا ةيريدمل مهتداق يتلا لابقتشسلا
اذه عم راكفلا لدابتو ةيلولا يف ةشضايرلا نع لوؤوشسملا ةفرعمل
.ةيعمجلا ءاشضعل لما ةعرج ىطعاو ىوتشسملا يف ناك يذلا ريخلا

طيمز.ع

ناصسملت دأدو

ةرأيز ‘ دادولا يبعل ءأمدق ةيعمج
ةسضأيرلاو بأبسشلا ةيريدŸ ةلمأ‹
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788213ددعلأ ^2441  لوألأ عيبر32ـل قفأوملأ0202 ربمفون9نينثإلأةصضايرلا
ةصسبلألأ لومم ىلع نوطخاصس راصصنألأ

ةمسصأعلا صصبرت يهنتو «ةروسضخلا» تيب برسضت «أنوروك»

ةنيطنصسق بابصش

فيطشس قافو قاششع رظتني
نيحششرت˘م˘لا ضضع˘ب رو˘ه˘ظ
نمو يواهلا يدانلا ةشسائرل
فرط لك فادهأا ةفرعم مث
جرخ دقو اذه ،قيرفلا هاجت
ه˘ت˘م˘شص ن˘ع ي˘فل ضسي˘ئر˘لا

عشضيشس هنأا ىلع دكأا ثيح
ى˘شصقأا ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا ه˘ف˘˘ل˘˘م
ن˘م˘˘شضت˘˘ي يذ˘˘لاو ،ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ىدملا ةليوط ىؤور هبشسح
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ءا˘˘˘شسرإا ثح˘˘˘ب ع˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ءا˘ن˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
تا˘ئ˘ف˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ت˘م ةد˘عا˘ق

ريخألا نهاري امك ،ةينابششلا
ضسأار عفر فلم ثعب ىلع
. قيرفلا لام

 رظتنم فلاحت
يوابرعلأ نيب

رصصي ينينصشو ،ةرخو
حصشرتلأ ىلع

رظتنملا نم هتاذ قايشسلا يف
ةر˘خو يوا˘بر˘ع˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي نأا
د˘حاو ف˘شص ي˘ف ا˘م˘ه˘ح˘ششر˘ت

ا˘˘فاد˘˘هأا ا˘˘م˘˘ه˘˘ل نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
ضضرأا ىلع اهقي˘ق˘ح˘ت ناد˘ير˘ي
نا˘مو˘عد˘م ا˘م˘ه˘نأا ذإا ،ع˘قاو˘˘لا

نيقباشسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘ب˘ب
ي˘حÓ˘˘ف ضسرا˘˘ف ةرو˘˘شص ي˘˘ف
اششياع نيذلا يلولم ديرفو
ناشسح قباشسلا ضسيئرلا ةرتف
نم ريثكلا اب˘شست˘كاو را˘م˘ح
ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ي˘ت˘لا تار˘ب˘خ˘˘لا

ةدافإا ةرخو يوابرعلا بشسح
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،قا˘فو˘لا

ىلع مويلا هفلم عفدب دعو
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ر˘يد˘ق˘ت ى˘شصقأا

ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘جر
و˘ه ى˘ع˘شسي يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ن˘˘شش
. ةشسائرلل رخآلا

صشامر ماصشه

هلؤوافت ةرقم مجن بردم ىدبأا
اهزوحي يتلا ةبيكرتلاب ريبكلا
ةدو˘˘ع نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ةديمح ةلكاشش يف نيباشصملا
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شست˘˘˘شس
رشصأاو اذه ،ادي˘ج ضضا˘ف˘ت˘نلا˘ب
طبشض ةرورشض ىل˘ع ي˘ن˘ق˘ت˘لا
تا˘˘يدو˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ف˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لا
لك يف هنأاو ةشصاخ ،ةمداقلا

ضضع˘˘˘ب ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك ةر˘˘˘˘م
اهلكأا تؤوت مل يتلا تÓيدعتلا
ةلحرمل لشصو قيرفلا نأا امب
عشضوب حمشست  ،ةيزهاجلا نم
دشصق ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا
دوقي يذلا ماج˘شسنلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
. ةهجاولا ىلإا  قيرفلا

لجأأ نم جربلأ ةيدو
نييصساصسألأ لÓغتصسأ

ءاقل تشضاخ ةبيتكلا نأا ركذي
ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا ما˘˘˘مأا ضسمأا ا˘˘˘˘يدو
ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م لوا˘˘ح ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
نع ثح˘ب˘لا ادد˘ج˘م ضشتو˘كلا

يتلا ةقثلا مهحنمو هييشساشسأا
ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ل˘˘ع˘˘ج˘˘˘ت
برد˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،ل˘˘شضفألا
ىرخأا ةيدو ةجمرب ررق اششاب
جربلا يلهأا مامأا ادغ ىرجتشس
نأا ضشتوكلا اهيف لمأاي ثيح ،
لمعلاو ءاطخألا حيحشصت متي

ةكشسلا يف قيرفلا عشضو ىلع
لك نأاو ة˘شصا˘خ ،ة˘ح˘ي˘ح˘شصلا
طبشض لجأا نم ةريبك لامآلا
ق˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق ة˘˘ف˘˘ي˘˘لو˘˘ت
ة˘˘يد˘˘نأا ع˘˘م ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
. رابكلا ةريظح

صشامر ماصشه

يصضايرلأ هعورصشم ىلع لّوعي

ةسسأئرلا يسسرك بسسكل ىعسسي يفل

فيطصس قافو

هتبيتك زيهجتل ىعسسيو هيبعل نع صضار أسشأب
ةرڤم مجن

ةنتاب بابصش
يف مويلا فأنئتسسلا

روهظ دعب يحوفسس
«أنوروك» تأفوسشك

ةنتا˘ب با˘ب˘شش ةرادإا تل˘شصح˘ت
ل˘˘جأا ن˘˘م ضصي˘˘˘خر˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيششع تابيرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا
ثيح ،يحوفشس بعلمب مويلا
دحأا ىلإا  قيرفلا لوخد ررقت
لح راظتنا يف ةيلولا قدانف
بكر˘م ر˘˘يد˘˘م ع˘˘م لا˘˘كششإلا
نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ،ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا
ة˘ما˘قإا د˘ير˘ي ة˘ن˘ي˘غز ضسي˘ئر˘لا
ءار˘˘˘جإاو كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه ضصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ضصشصح˘˘لا

نأا امب ،يحوفشس بعلم نيبو
د˘˘ير˘˘ي ي˘˘نو˘˘م˘˘حر برد˘˘م˘˘لا
،ن˘ي˘ب˘ع˘ل˘م˘لا ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘شسلا
ضسمأا تلح ةبيتكلا نأا ركذي
تا˘˘فو˘˘ششك ءار˘˘جإا ل˘˘جأا ن˘˘˘م
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ي˘ف ي˘م˘شسر˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسلا
. مويلا تابيردتلا
فورظلأ لك تزهج ةرأدإلأ

ريدم عم قافتأ يف لمأاتو
ربمفون لوأأ بكرم

ولوؤوشسم لمأاي ىرخأا ةهج نم
لك نيشسحت يف ةنتاب بابشش
لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا بناو˘˘˘˘˘ج
فوختلا نأاو ةشصاخ ،يحشصلا

رمألا ،ىودعلا يقلت نم ريبك
ى˘ع˘شست ضسمأا ا˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا
ةريغشصو ةريبك لك طبشضل
يف دفولا لماك ءاقبإا لجأا نم
يأا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ةد˘ي˘ج ة˘ح˘˘شص
ضسوريفلا لعجت دق تاقوعم
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘˘شضب˘˘˘ق˘˘˘ب م˘˘˘كح˘˘˘ي
ةرادإلا نأا ركذي ،ةعومجملا
ي˘ف ق˘ق˘ششلا د˘˘يد˘˘ع تر˘˘ت˘˘كا
لجأا نم كلذو ،نيبعÓل ةنتاب
حمشست فورظ ي˘ف م˘ه˘ع˘شضو
. لشضفأا مشسوم ميدقتب مهل

صشامر ماصشه
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ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
نع يشضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج د˘ي˘شسلا
نيينعملا ابعل42 لا ةمئاق
ةجودزملا ةهجاوملا ضضوخب

ضسيمخلا موي يوبابميز دشض
يف0202 ر˘ب˘م˘فو˘˘ن21
ل˘ب˘ق ،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيوبابميزلا ةمشصاعلل لقنتلا

ينا˘ث˘لا ءا˘ق˘ل˘لا بع˘ل˘ل يرار˘ه
،ر˘˘ه˘˘ششلا ضسف˘˘ن  ن˘˘م61 ي˘˘ف

ة˘ث˘لا˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘شض
ضسأاك تايفشصت نم ةعبارلاو
ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مألا
.2202 نوريماكلاب

«ضشتوكلا» ةمئاق تدهششو
كراششت ةديدج ءامشسأا دجاوت

مجاهملا ةروشص يف ةرم لوأل
يف ط˘ششا˘ن˘لا ي˘ب˘ير˘ع˘ل م˘ير˘ك
م˘˘ي˘˘˘ن كي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا فو˘˘˘ف˘˘˘شص
ي˘عد˘ت˘شسا يذ˘لا ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

ةشصرف هحنم متو ةرم لوأل
،لوألا بختنملا عم دجاوتلا

ا˘ي˘ق˘ط˘ن˘م ارا˘ي˘خ نا˘˘ك يذ˘˘لاو
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف دود˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘بأل
ى˘ح˘شضأا ي˘ت˘لا تا˘يو˘ت˘˘شسم˘˘لا
مجنلل قباشسلا بعÓلا اهمدقي
ي˘˘ف ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘شسلا

يذ˘˘˘لاو ،«1 غ˘ي˘ل˘لا» ة˘شسفا˘ن˘م
فاده ضصئاشصخ ضسفنب عتمتي
،ينامي˘ل˘شس مÓ˘شسإا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ربكأا تارايخ يطعي ام وهو
ا˘م˘ك ،ي˘مو˘ج˘ه˘˘لا ق˘˘ششلا ي˘˘ف
ءامشسأا ةدو˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا تفر˘ع
ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
يذلاو ،نويل كيبملوأا عفادم

ة˘يو˘ق ة˘قÓ˘ط˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘شصب
لاح هلاح ديدجلا هيدان ةقفر
ا˘ث˘يد˘ح م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ضسا˘˘نو مدآا
يذلاو ،ي˘لا˘ط˘يإلا يرا˘ي˘لا˘كل
لثمم عم تفل لكششب قلأات

فشسوي دجاوت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘ق˘شص
نأا د˘ع˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف لا˘˘ط˘˘ع
ق˘با˘شسلا ضصبر˘ت˘˘لا ن˘˘ع با˘˘غ
ر˘بو˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘شش «ر˘˘شضخ˘˘لا»ـل
.طرافلا

بايغ ةليكششتلا تفرع امك
اهزربأا ءامشسألا نم ةعومجم
عفادم بويد˘م ل˘ي˘ل˘ج˘لا د˘ب˘ع
يذ˘˘لاو ،ي˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ودرو˘˘˘ب
يف ةرم لوأل هروشضح لجشس
،ي˘شضا˘م˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ضصبر˘˘ت
لظ يف اعقوتم ودبي يذلاو
لا˘˘˘ط˘˘˘ع ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘ع
بايغ لشصاوت امك ،يرمعلبو
ارخؤوم دئاعلا يوادوب ماششه
ضسي˘˘˘ن ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،نا˘قرز يد˘ه˘مـب ه˘شضيو˘ع˘تو

يرئازجلا ينقتلا عدتشسي ملو
فشسو˘يو نا˘فز يد˘ه˘م ا˘شضيأا
ل لوألا نأا ثي˘˘ح ،ي˘˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب
ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر ار˘ي˘ث˘ك كرا˘ششي
اميف ،يشسورلا ايليراك ارامشس
بب˘شسب ي˘نا˘ث˘لا دا˘ع˘ب˘ت˘˘شسا م˘˘ت
خشسف ذنم قيرف نود هدجاوت

يدوعشسلا ةدج داحتا عم هدقع
عقو يذلاو،طرا˘ف˘لا ف˘ي˘شصلا
ع˘م ةر˘˘ي˘˘خألا تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف
يفو.ير˘ط˘ق˘لا ر˘ط˘ق يدا˘˘ن
ةمئاق˘لا ى˘ل˘ع ة˘ع˘ير˘شس ةر˘ظ˘ن
ل˘شضفأا ع˘بار ا˘هرا˘˘ت˘˘خا ي˘˘ت˘˘لا

9102 ةنشس ملاعلا يف بردم
د˘م˘ت˘˘عا «ضشتو˘˘كلا» نأا د˘˘ج˘˘ن
ه˘ع˘˘شضو ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب
ضصبرتلاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘ل˘ل
نيمهملا نيءاقللا ليبق مداقلا

ح˘ن˘مو ة˘يز˘ها˘ج˘لا أاد˘ب˘م ى˘ل˘ع
ي˘ت˘لا ر˘شصا˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوألا
ع˘˘م تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ضضو˘˘خ˘˘ت
ةدو˘ع را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،م˘ه˘ت˘يد˘˘نأا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘قا˘˘˘ب
ضضو˘˘˘خ ن˘˘˘م تد˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
تاقاقحتشسلا يف نيتارابملا
.ةمداقلا

«انوروك» نم يناعي لاطع
ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك

ف˘شسو˘ي لا˘ط˘ع نا ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف
ي˘شسنر˘ف˘لا ضسي˘˘ن يدا˘˘ن بعل
،«انوروك» ضسوريف نم يناعي
،ضسمأا ءاقل نع بيغي هلعج ام
بونجلا يدان هيف هجاو يذلا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف وا˘˘˘كنو˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن
يرود˘لا ن˘˘م01ـلا ة˘لو˘ج˘لا
بي˘غ˘ي˘شس ه˘ي˘ل˘عو ،ي˘شسنر˘ف˘˘لا

ام رشضخلا ضصبرت نع لاطع
دمتعي ينطولا بخانلا لعجي
ن˘˘ع ي˘˘م˘˘شسر ه˘˘ب˘˘شش ل˘˘˘كششب
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ضصبر˘˘ت
ز˘كر˘م˘ب مو˘ي˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ي يذ˘لا
ىشسوم يديشس

طيمز.ع

نادوعي لأطعو يرمعلب...«رسضخلا» ديدج يبيرع
«ءارحسصلا يبرأحم» ةليكسشتل

،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا د˘˘˘كأا
ءا˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘ع مÓ˘˘˘عإلا با˘˘˘ي˘˘˘غ
يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيليوج5 بعلم ىلع يرجيشس
نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا نأاو ،ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا
ل˘ث˘م˘م˘لا نو˘كي˘شس ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
لÓخ مÓعإلا لئاشسول ديحولا

يو˘با˘ب˘م˘يزو ر˘ئاز˘ج˘لا ةارا˘ب˘م
.ربمفون نم21 يف ررقملا

مت دق هنأا نايبلا تاذ ركذ و
يمومعلا نويزفلت˘ل˘ل حا˘م˘شسلا
نود ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف

ءاوشس ىرخألا مÓعإلا لئاشسو
ةددششم ،ةشصاخلا وأا ةيمومعلا
ل˘ب˘ق ن˘م ءا˘˘ج رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه نأا
يذلا ةبعلل يقيرفإلا داحتلا
تاءارجإاو طورشش عشضو داعأا

تقو ي˘˘ف ةدد˘˘ح˘˘˘مو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
عا˘ف˘ترا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ق˘با˘˘شس
انورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإلا

تايرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م
نم ةعبارلاو ةثلاثلا نيتلوجلا
اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت
1202.

تد˘كأا ل˘شصت˘م قا˘ي˘˘شس ي˘˘ف
ة˘عاذإلا نأا ة˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘شصم
تمد˘ق˘ت د˘ق تنا˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يششطز ةئيهل يمشسر بلطب
لقنل ةقفاوملا اهحنم لجأا نم
يتلا يهو ،اهجاومأا ىلع ءاقللا
ليشصا˘ف˘ت ل˘ق˘ن ى˘ل˘ع تدا˘ت˘عا
ام ،ينطولا بختنملا تاءاقل
ةيحشصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا نأا د˘كؤو˘ي
رارغ ىلع دÓبلا اهب رمت يتلا
نم اريثك تبعشص ملاعلا لود
«ر˘˘شضخ˘˘لا» تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ءار˘˘جإا

يحشصلا لوكو˘تور˘ب˘لا بب˘شسب
لجأا نم يتأاي يذلاو ،مراشصلا

نم مقطألاو نيبعÓلا ةيامح
.ضسوريفلاب ةباشصإلا

بخانلا ىلإا ةراششإلا ردجت
ي˘شضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةياهن دعب تاحيرشصتب يلديشس
يف ،مÓعإلا ةيلخل ةهجاوملا

ةقطن˘م كا˘ن˘ه نو˘كت ن˘ل ن˘ي˘ح
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ط˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت ن˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلاو
.مراشصلا يحشصلا لوكوتوربلا

طيمز.ع

ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘شسو˘˘ي ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
بعلو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
رطق يدانب يدوعشسلا يلهألا
ةقفشص ي˘ف ،ا˘ي˘م˘شسر ير˘ط˘ق˘لا
ه˘تا˘نا˘˘ع˘˘م بق˘˘ع ر˘˘ح لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ةيشضاملا ةرت˘ف˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا

ه˘ل˘ث˘م˘ي يدا˘ن دا˘ج˘يإا مد˘ع ن˘˘م
قيرفلا عم هدقع خشسف بقع
.يدوعشسلا

ةي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن نأا ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق
اديدج اد˘ق˘ع ى˘شضمأا ي˘ن˘طو˘لا

اميف عقو امدعب ،رطق يدان عم
،اينورتكلإا د˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع ق˘ب˘شس
يرود˘لا˘ب ه˘قا˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘شسر˘˘ي˘˘ل
تلوج5 رورم دعب يرطقلا

.ديدجلا مشسوملا نم
ءارحشصلا براح˘م˘ل نا˘كو

لÓخ  ةيمشسر ضضورع  ةدع
،يهتنملا يفيشصلا وتاكر˘ي˘م˘لا

يجرتلاو يرشصملا يلهألا نم
ضضورع ىلإا ةفاشضإا ،يشضايرلا
،ايكرتو اينا˘ب˘شسإا ي˘ف ة˘ي˘بوروأا
ا˘ه˘ع˘فر يذ˘لا ىو˘كششلا ن˘˘كل

ا˘ف˘ي˘ف˘ل˘ل يدو˘ع˘شسلا ق˘ير˘ف˘لا
هذه دحأا ىلإا هلاقتنا ترخأا
.قرفلا

نبا نم ةوطخلا هذه دعبو
لاؤوشسلا ىقبي نارهو ةنيدم
ر˘ط˘ق ح˘ت˘ف˘ي ل˘ه ،ا˘حور˘˘ط˘˘م
ةباترملا لتحي يذلا يرطقلا
يرطقلا يرودلا يف ةريخألا
قÓطنا نم تلوج5 دعب
ىلإا ةدوعلا باوبأا ،ةشسفانملا
ةشصاخ ،ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
  .ةمحر نب ديعشس يزيلجنإلا˘˘ما˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شساو م˘˘˘ج˘˘˘ن دو˘˘˘جو˘˘˘ب

جاحلب اصضر

ءاقللا يطغي ديحولا يمومعلا نويزفلتلا

يوبأبÁز مأمأا رئاز÷ا ةهجاوم نع مÓعإلا بأيغ دكؤوت «فأفلا»

قلطني رصضخلل ةدوعلا قابصس

يرطقلا رطق يدأنب أيمسسر قحتلي يليÓب

ىلع زوفلا ىلإا يرايلاك دوقي «ءارحصصلا براحم»ةجودزملا يوبابميز ةهجاومب ةينعملا ابعل42ـلا ةمئاق  طبصضي يصضاملب
1ـ2 ـب ايرودبماصس

نسسحتأا يننأا ىرأا » : صسأنو
«ىرخأل ةارأبم نم

زوفلاب ةريبكلا هتداعشس نع يرئازجلا يلودلا ضسانو مدآا ربع
ةلوجلا باشسحل1 ـ2 ةجيتنب ايرودبماشس ىلع يرايلاك ةقفرب
يرودلا يف يشساشسأاك هل ءاقل لوأا وهو .ويششتلاكلا نم ةعباشسلا
.مشسوملا اذه يلاطيإلا

ةارابملا ةياهن بقع ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا لاقو
اهب بعل يتلا ةقيرطلاب ديعشس انأا» :قيرفلل يمشسرلا عقوملل
،اهانققح يتلا ثÓثلا طاقنلاب ديعشس يننأا امك ،مويلا قيرفلا

فادهأا ةفاشضإا لجأا نم اديج ضصرفلا لغتشسن مل اننأا حيحشص
.«ىوتشسملا يف ةارابم ن اننكل ،ىرخأا

عم رخآل موي نم روطتأا يننأاب لوقي يشساشسحإا» :فاشضأا و
تقو دعب ائيششف ائيشش ياوتشسم ديعتشسأا انأاو ،ديدجلا يقيرف

ددجلا هئÓمز عم ةديجلا ةقÓعلا نأا احشضوم ،بعل نود ليوط
يف لوألا دعاشسملا يه هجراخ وأا ناديملا لخاد تناك ءاوشس
.هروطت

يرايلاك يدان ىلإا ءاج قباشسلا ضسين حانج نإاف ةراششإÓل و
مشسومل دتمي دقعب ،يلوبان قيرف نم امداق ةراعإا لكشش ىلع
طبتري يذلا يبونجلا قيرفلا فوفشص ىلإا اهدعب دوعيل ،دحاو
.2202 ةياغ ىلإا هعم

جاحلب اصضر
زوفلا ىلإا هقيرف دوقيو لجصسي رصضخلا مجاهملا

ةفيظن ةيئانثب

لجسس روليد يدنأا »:هيلبنوم بردم
«بأسصعأا ةدورب لكب ينأثلا فدهلا

زوفلا ىلإا هيلبنوم هقيرف يرئازجلا يلودلا روليد يدنأا داق
نم ةرششاعلا ةلوجلا باشسحل ةفيظن ةيئانثب ودروب يدان ىلع
.نايركاز راد لاششيم هبردم نم ةداششإلا ىقليل ،1 غيللا

76 ةقيقدلا يف هقيرفل يناثلا فدهلا رشضخلا مجاهم لجشسو
فدهب همشصخ ىلع اقوفتم قيرفلا ناك امدعب ،ةارابملا نمز نم
.94 ةقيقدلا يف تيلوم نارولف هليمز عيقوت نم در نود

هقيرف دئاقب ةداششإلا نع «نايركاز راد» بردملا ناوتي مل و
»:Óئاق ةارابملا ةياهن بقع يمشسرلا عقوملل هتاحيرشصت لÓخ
ناكشسإا يف ددرتي ملو ائداه ناك يدنآا يناثلا فدهلا ةطقل يف
لكب ههجاو دقل «ليتشسوك اونوب» ضسراحلا  كابشش يف  ةركلا
.«اكحاشض ةئيشسلا ىرشسيلا همدقب اهلجشسو باشصعأا ةدورب

جاحلب اصضر
ةيلاع تايونعمب شصبرتلا لخدي رصضخلا حانج

يرئازجلا مجنلأب ديسشي صسيوم
ةمحر نب ديعسس

ماه تشسيو يدانل يدنلتكشسلا بردملا ضسيروم ديفاد داششأا
قلأات يذلا ،يرئازجلا بعÓلا  ةمحر نب ديعشســب يزيلجنلا

ق˘ير˘ف ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا تب˘شسلا ةارا˘ب˘م ي˘ف د˘يد˘ج˘لا ه˘يدا˘ن ة˘ق˘˘فر
. يبملوألا ندنل داتشسإا بعلم ىلع ماهلوف مامأا «زرماهلا»

يف Óيدب لخد يذلا  يرئازجلا ناديملا طشسو ءاقفر زافو
ضسا˘˘مو˘˘ت بعÓ˘˘لا ءا˘˘شضمإا ن˘˘م در نود فد˘˘˘ه˘˘˘ب ،27 ةقي˘قد˘لا
.09 ةقيقدلا يف كيشسوشس

مشصبلا يف حجن ثيح اديج ىوتشسم «ةمحر نب» مدقو اذه
Óتاق امشس ناكو ،«غيلريميربلا» يف هل ةمشساح ةريرمت لوأا ىلع
فدهلا» ضساموت» بعÓ˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ل˘ج˘شس ما˘ه˘لو˘ف عا˘فد˘ل
مكحلا اهنع نلعأا ءازج ةلكر يف ببشست امك ،ءاقللا يف ديحولا
مشصخلا بعل اهعيشض يتلاو49 ةقيقدلا يف «زنوج تريبور»
.اهلاح ىلع ةجيتنلا ىقبتل

» : ادرطتشسم ءاقللا بقع هتاحيرشصت يف ضسيروم لاقو اذه
انحنم يف حجن دقف ،ايلاثم ةارابملا يف ةمحر نب لوخد ناك
.ةفاشضإلا كلت

،ءاز˘ج ة˘ل˘كر ي˘ف بب˘شست ه˘نأا ع˘م اد˘˘ي˘˘ج ءادأا مد˘˘ق» :فا˘˘شضأاو
ةيقبتملا قئاقدلا لاوط عفادن انك ذإا ،ادبأا همولأا نل يننكلو
.«أاطخ اذهو

ريثملا زوفلا دعب  قيرفلا يف هئاقفرب رشضخلا مجن داششأا امك
«ضسيروم» لابششأا هنع نابأا يذلا ىوتشسملاو «ماهلوف» ىلع
هباشسح ىلع ةديرغت «ديعشس«رششنو اذه ،ةارابملا راوطأا لاوط
. «قــيرف نم هـل اـــي »: Óئاق كوب ضسيف يمشسرلا

هتناكم ديكأاتل دعوم ىلع ةمحر نب نوكيشس قلأاتلا اذه دعب
ايقيرفإا ممأا تايفشصت نم ةمداقلا تايرابملا يف رشضخلا عم
.يوبابميزلا دشض رئازجلا ةارابم اهلوأاو

ب.أا
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

...اريخأاو
6Ñلا ءوÜمزل ي}لا علا
FÿرMÿم <ÿرMÿgلا يÓ<ب
يرÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا يÿÿÿلودÿÿÿلا
م©I يداI ىل)ا مÉÑ°ملا
،ى§Ikا ار©1&ا يIÄÑرíلا
+ÿÿåÿÿدHÿÿو ا/ÿÿلا هÿ°ÿب1ا
نMدÿلا ùاÿمÿ/ يÿ°ÿ:وÿلا
+ÿõÿمÿ9اÑىل)ا ةو>دلا ،ي

ي0õاÄÑلا مq°لا ب>ل
ر©Ó&1ل 6Ñgñو ،ñ+اÄÑلا
ةÿمÿ(اEÿÿ يDÿÿ دÿÿ/اوÿÿkÿÿلا
+ÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿمÿÿÿÿ9اÑÿÿÿÿن&ا ل)ا ي
Dÿÿÿÿ©ÿÿÿ6ورÖ Fÿÿÿو4وIÿÿÿا»
يù Dو1دلا نH هHر0
.ÇÖ+رkلا

يتأف ةبأسصإا يف ببسستي يدنأم
كÿõ- ةر1ÿÜÿ©ÿ ةÿ+ا8Ñÿÿ)ا
اDÿÿ©ÿÿ§ÿÿ بÄÑÿÿg- يÿÿkÿÿلا

<ÿÿÿÿÿ©ÄÑÿÿÿÿÿى HÿÿÿÿاIÿÿÿÿيد
يÿÿÿÿÿلودÿÿÿÿÿلا ب>ÿÿÿÿÿÓلا
يداI مIq ،يرÿ(ا~ÿqÿلا

4Mÿاù +ÿ©ÿk©ÄÖ، لÓ<ب
+ÿ7رÑÿõÿوIا ة&IÄÑو Dي-ا

<ÿÿõÿÿى JÿÿاHÅÖ لاÿõÿïÿءا
،ن©Mïرíلا عÿمÿ/ ي}ÿلا
Mلا موÄÑg9املا تÑي.
ر4Mÿÿÿاÿÿÿïÿÿÿ- تFÅÑÿÿÿÿíو
ةÿ+رÉÑÿلا ن&ا ةÿÓHÿ©ÿ>)ا
يدIاHÿ اÿ§ÿ§ÿ/و يÿkÿلا
ب©Mè هÿqÿåÿõ- يÿ-اÿíÿل

<ÿن IÿداMÿو ،هHÿ°ÿkÿwب
ىل)ا ر§7Ñ نH ا©Iا6Ñg)ا

.ر§7Ñ&ا3

يركز أسضر

يرFز ن©0ÄÑ ةMواÅÑلا داt-ا 4iدH دا7Ñ&ا
+ÿÿلاÿâÿورî لاÄÑÿا)ÿلا ةدÿkÿي Mÿkÿ4دi وDÿïÿ§ÿا

ىل)ا تدم> ي0اM ة4اد)ا ن&ا ادF'وH ،هوg>ل
حمÄÑ- ةد©/ ة©9Ñÿåÿو يDÿ ةòÿkÿ©ÿgÿلا ع9Ñÿو
+ÿkÿtÿïÿ©ÿñ لÿ©ÿاEÿة <ÿلاÿ©ÿة -ÿqÿåملا لqة>وم
-tïñ ا د°> دارملاIÜÓلا قgÜةلو، J{و اEد
ةMÿوÿïÿ- ةÿ>اÿÿïÿÿ+ ارÿÿ©ÿÿثFÿÿ يÿÿkÿÿïÿÿ°ÿÿلا بÿÿq>&ا
ثد0ÿ&ا ىÿõÿ> رDÿÿوÿÿkÿÿ- يÿÿkÿÿلاو تÿÿåÉÑÿÿÓلا
هg/او ءاد&ا ىõ> ه-د>ا6Ñ يkلا تا~©§kqلا
ت©ÿïÿل ةÿ>وÿمÿqÿمÿلا ن&او اÿم6Ñÿ©ÿل يÿ§ÿ°ÿمÿلا
-ÄÑ§©Ó Fg©ار Hن HدMلا رïة>ا.

دوسست ةيبأبسضلا
ةينفلا ةسضرأعلا

«ةيبوبلا»ـل

Hلا تلاز اå49اÑلا ةí°©ل ةíرMñ HدولوMة
+ÿا-ÿ°ÿة -ÿåÿ©ÅÖ 0ÿلاÿة Hÿلا نÉÑÿgة©+ا Dل; ي
ن©+ ،نMر©ÄÑملا 6Ñáو L'ورلا ي1kÓî Dلا

Hÿن MÿÜÿبلا +ÿلاÿõÿqÿل)ا ءوÿى Hÿ4دi 1%اÿر Dي
8Ñ8)او دود=ز ة4وÑلا 4ارgåÉÖ ر1%لا <õى
نH ،تEولا ÉÑ©ñل 4ار6Ñkïلا ىã <õاtíلا

1ÿÓù 0لاÿkÿíÿاã +ÿلاÿمÿ4دi ا&Hÿ©ÿن =ÿ©زوم
قاÿÿíÿÿ-ا ىÿÿل)ا هHÿÿåÿÿ ل8Ñÿÿوÿÿkÿÿلا ةÿÿلواHÿÿtÿÿو
+ÿÿwÇÑÿÿ8وÖ 7Ñÿÿور:ÿÿلا هÿÿkÿÿي -ÿÿkÿÿïÿÿدHÿÿ§ÿÿا
HÄÑktïلا ة©لاملا ه-اåلاï6)لاو ،ةÑارé Dي
. تا4Mgدkلا قIÜÓا

«ةيبأبلا» بيردتل يسسنوت

ي7ÑاورF ةمåõلا ةMدولوÄÖ H©(4 لMÇÑ مل
يلوkل دود=ز ر©°4i Hدملا عH قاí-ا ىل)ا

H§ةم E©لا ةداå49اÑلا ةí°©و ،ةJو Hا /åل
تا4ا:)لا د0&ا وIt ة§/ولا ùوÄÖ Mt©(رلا
دF&ا Mñ، 0©oرíلا ةدا©E ل/&ا نH ن©©IÄÑوkلا

<ÿÿõÿى Eÿرi ا-ÿíÿاEÿه Hÿåÿه، Jÿ{و اEÿ0 دÿتلوا
+ÿåÉÖ لا&:ÿارî -ÿtÿ{Mÿلا رÿر)ÿ©ÄÖ Hÿن Hègة
-ò4ار Hثد0 ا Hلا عkوIÄÑيد/و ر1%لا ي
بلاù MÜا~M ل ة>اÄÑلا دtل ي}لاو ،د©ÇÑلا
+ÿمÄÑÿkÿtÿïÿا-ÿه Dÿلا يÿíÿ©íا +åلا دkqلا ة+رkي

. ة©+اgلا عH ا§9Ñا1
نأطروي يدعسسو لفيرد

«صسأمسسأيجلا» ةرادإا

يD ا§IíÄÑ ةد6Ñò©ò ة7Ñg©g ة4اد)ا تد/و
ه-اÄÑktïم+ نMدM ي}لا ي(ا°ثلا ماH&ا ة:4و
-qلا هاíرMñ، 0©o 0وÄÑملا بåõوHلا تاkي
ب>لو ل4Mÿíÿد مÿ/اÿ§ÿمÿلا ن)اDÿ اJÿا6Ñÿÿkÿïÿ©ÿ°ÿا
ة4ور9Ñÿ ىÿÿõÿ> نارMÇÑÿÿ يد6Ñÿÿá 6Ñÿÿåÿÿوÿÿلا

0ÇÑÿلوÿ§ÿمÿا <ÿõÿى HÄÑÿkÿtïام§-ا FاHõة Hن
ي}لا ل©ÄÑgلا وJو ،م©6Ñ°k ي&ا 8ÖاIï)ا نود
تIاFÿÿ اIÿÿ§ÿÿ&ا اÿÿمÿÿ+ ة4اد)لا هDÿÿÿ©ÿÿ ب=رÿÿÿ- مÿÿÿل
-ÄÑåمل ىí9واÑل ي(ا°ثلا ةkïõ©ل HÜلاg§م
قاí-ا tï©ñ- ىõ> لمåلا م. نHو ،ة©لاملا
+ÿqÿلودÿلا ةÿمÿÜÿلا بلاÿمÿلاÿ©ÿل ةkÄÑدMدJا Dي
Dkتار EداHة .

qarsana@essalamonline.com
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ومحري يبر
Dÿÿïÿلو دÿ©ÿد <ÿر/ÿي

داÿtÿ-ا MÿñرDÿ ب>ل
هدÿلاو ،ةÿم8Ñÿÿاÿÿåÿÿلا
Dÿÿÿÿÿلا يÄÑÿÿÿÿÿا<ÿÿÿÿتا
،ة©9Ñامÿلا ةÿïÿõÿ©ÿõÿلا

ة6Ñÿgÿاÿ°ÿمÿلا ه}ÿÿ§ÿ+و
Mÿÿÿkÿÿÿïÿÿÿمد Hÿÿqÿÿمÿÿع
هMزاÿkÿåÿ+ «مÄÑÿÓلا^
ب>ÿÓل ةÇÑÿلاÿÿwÿÿلا
ل/و ~> هõلا ن©>اد
دÿíÿïÿ©ÿلا دÿمMÿkÿèÿ ن&ا
+ÿ0رÿمÿkÿلا هÿ6اوÑÿåة
حDÄÑÿÿ©ÿÿ هMÄÑòÿÿ°ÿÿو
/ÿ°ÿا-ÿا ه(Iÿل اÿõÿاو ه(Iÿا
.نوå/ا4 ه©ل)ا

15

تآأجأفم نود
<ÿÿÿÿõÿÿÿى JÿÿÿاHÅÖ لاÿÿÿة4ود
يÿkÿلا ةMÿÿورòÿÿلا ةMÿÿدوÿÿلا
Iÿâÿمÿ§ÿا DÿرMÿñ HÿدولوMة
ر©1ÿ&لا نòÿمÿ- ،رÿ(ا~ÿqÿلا

Hÿلا نÿâÿíÿر +ÿلاÿõïب، Dي
ة4ود نH ىلو&لا ةÜgåلا
^1gلا «و:اkتر/ ي Dي
ةÿÿÿïÿÿÿõÿÿ©ÿÿõÿÿلا تاÿÿÿ>اÄÑÿÿÿلا
زا0ÿÿ©o Dÿÿ ،ة9Ñÿÿ©ÿÿاÿÿمÿÿÿلا
دÿåÿ+ ،بÿõÿïلاÿ+ دÿÿ©ÿمÿÿåÿÿلا
-qزوا <ïgلا ةq4ا IÇÑر

0ÄÑÿÿÿ©ÿÿÿياد ن +ÿÿرFÿÿÓت
ي}لا ي(ا§°لا يD ءا~qلا
دÿم0ÿ&ا بHÿõÿå ه0ÿÿkÉÑÿ°ÿا
Dلاñ +t©ة4د.
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ةÓسصلا تيقاوم

«بأسصعأا ةدورب لكب ينأثلا فدهلا لجسس روليد يدنأا» :هييلبنوم بردم^
ةمحر نب ديعسس يرئازجلا مجنلأب ديسشي صسيوم^

 Ìعتت ديد÷أ مصسوملل تأÒصضحتلأ

نع دعتبت «مأسصل »
ةبأسصإا ببسسب تأيدولا

«أنوروك»ـب ÚبعÓلا

قحتلي يليÓب
يدأنب أيمسسر
 يرطقلا رطق

 ةصسبلألأ لومم ىلع نوطخاصس راصصنألأ

تيب برسضت » أنوروك »
يهنتو «ةروسضخلا»

ةمسصأعلا صصبرت

 يصضايرلأ هعورصشم ىلع لوعي

بسسكل ىعسسي يفل
ةسسأئرلا يسسرك

                قلطني رصضخلل ةدوعلأ قابصس
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 ةجودزملأ يوبابميز ةهجأومب ةينعملأ ابعل42ـلأ ةمئاق  طبصضي يصضاملب

لأـطعو يرمعلب...«رسضخلا» ديدج يبيرع
«ءارــحسصلا يــبرأحم» ةــليكسشتل نادوعي

رسضخلا ةليكسشت نع نوبيغي بويدمو نأفزو تأحرف^
«أنوروك» نم ينأعي لأطع ^

 ةنيطنصسق بابصش ةليلم Úع ةيعمج فيطصس قافو


