
«ةيئادتبا ريدم» لتق اذكه
‘ ةثج كرتو ةسسبت ‘
بائذلا همهتلتل ءارعلا

اسصخسش8562 لتقم
رــيسس ثداؤـــح يف

ةــــعورم
50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 2441  ىلوأ’إ ىدامج8ـل قفإوملإ0202 ربمضسيد32ءاعبرأ’إ 0292ددعلإ Gdãªø: 51Oêةعضساتلإ ةنضسلإ

نداعم دوجو نع فضشكي باقرع
دÓبلإ نم قطانÃ ةردان

هدإريتضسإ متي هنم ةئاملاب07
اضسنرف نم

ةقفإومو Óجؤوم ىقبي ةيديدحلإ ةكضسلاب لقنلإ
تاي’ولإ نيب طوطخلإ حتف ةداعإ’ ةيئدبم

رئاسسخ رانيد رايلم31
ياؤمارتلا ورتملا

40صصكيرفلتلاو

تبكترإ ةÁرج ‘ ةقوبضسم Òغ ةيضشحو
ةقرضسلإ عفإدب

ةينطولإ ةحلضصملاب صساضسملإ اهنأاضش نم تإروضشنم صضرع ةمهتب ةيراجلإ ةنضسلإ نم ىلوأ’إ إرهضش11ـلإ لÓخ

50صص

ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ نإ ىلإ ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘ضشت
لودلإ بيترت ةداير ىلع تظفاح

دا˘ح˘ت’إ ن˘˘م ح˘˘م˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةدرو˘˘ت˘˘ضسم˘˘لإ
نويلم82 ي˘˘˘˘لإو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘بوروأ’إ

نويلم62 ن˘م ر˘ث˘كأإ ا˘ه˘ن˘م ،را˘ط˘ن˘˘ق
ا˘˘ضسنر˘˘ف ن˘˘م ا˘˘هدرو˘˘˘ت˘˘˘ضست را˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق
.اهدحو

رقفلا باينأا نم لظلا قطانم لاسشتنل ةمخسض قافنإا ةمزح
30 صصصصرفلإ ؤوفاكت أإدبم قيقحتب دهعتت ةموك◊إ

ظفاحت رئازجلا
نؤبز لوأاك اهتداير ىلع

يبوروألا حمقلل

لÓغتسسا خيراؤت هذه
نداعملا يقابو بهذلا

بؤنجلا يف

40صص

40 صص

تامزأإو تاعإرضص دهضشت يتلإ تاضسضسؤوŸإ ءاضصحإاب ةياضصولإ بلاطت تاباقنلإ

اسسبح ماع سسامتلا
يفحسصلا قح يف
عماج نب ىفطسصم

ةضضهانم فيوخت تايبول نم رذح
’امجإإ تاحاقلل

ؤه حيقلتلا :Êاكرب
ةرسصاÙ ديحؤلا حÓسسلا
اهيلع ءاسضقلاو «انورؤك»

30 صص

50صص

Œةيؤبرتو ةينؤناق تاقورخو تازوا
ةيرئاز÷ا ةسسردŸا حÓسصإا لطعت

  اهعقؤم ىلع اظافح ةيلوؤؤسسم ةيأا نم تاءافكلا داعبإا اهتحلسصم نم تاهج كانه:«مÓسسلا»ـل سسينغرف ليبن ^
40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
اسصÓخإاو ءافو رثكألا دلبلا

تلهذأا ،ةيؤقلاو ةفرششملا رئازجلا فقاؤم
نا˘ي˘كلا ؤ˘ه ا˘ه˘ف ،ق˘يد˘˘شصلا ل˘˘ب˘˘ق ود˘˘ع˘˘لا
د˘ع˘ب ه˘نأا ،ة˘حار˘شص ا˘ه˘ن˘ل˘ع˘ي ي˘نؤ˘ي˘˘ه˘˘شصلا
ام ةكرابمب يبرغملا ماظنلا عم هعيبطت
يكيرمألا سسيئرلا «هؤتعملا» هيلع قلطي
سضيبألا تيبلل هترداغم ىلع قبي مل يذلا
ةلودلا رئازجلا تيقب ،مايأا ةعشضب ىؤشس
ةشصاخ ،هعم عيبطتلا سضفرت يتلا ةديحؤلا

لÓتحلا نيب تلاشصتا ايلاح يرجت هنأاو
ة˘ي˘مÓ˘شسإاو ة˘ي˘˘بر˘˘ع لودو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسلا
نطنششاو اهعفدت اياز˘م ل˘با˘ق˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل
فشصنو نؤيلملا دلب ىقبتل ،لودلا هذهل
ل˘قا˘ع˘م ر˘خآا ن˘ي˘ب ن˘م د˘ي˘ه˘˘شش نؤ˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘لا
نايكلا د˘شض ي˘بر˘ع˘لا ن˘طؤ˘لا˘ب ة˘موا˘ق˘م˘لا
 .ينؤيهشصلا

«لسصح ريخلا ريدي اج»

مجحلا تاذ تانحاششلا يقئاشس دحأا دجي مل
ىلع قدشصتلل بشسانم ناكم نم ،ريبكلا
يتقطنم نيب عيرشسلا قيرطلا لا ،نيرخآلا
اذ˘ه ل˘غ˘ت˘شسا ثي˘ح ،ة˘م˘شصا˘ع˘لاو ة˘ب˘يور˘لا
تتا˘ب يذ˘لا يرور˘م˘لا قا˘ن˘ت˘خلا ،ر˘˘ي˘˘خألا
ربعملا ه˘نأاو ا˘م˘ي˘شسل ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا هد˘ه˘ششت
يف ةشصاخ ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا لؤ˘خد˘ل ي˘شسي˘ئر˘لا
ةعطقب قدشصتلاب مؤقيل ،ةيحابشصلا ةرتفلا

تداكو ،نييلاملا نيرجاهملا دحأا ىلع زبخ
رور˘م ثدا˘ح ي˘ف بب˘شست˘ت ة˘˘ع˘˘قاؤ˘˘لا هذ˘˘ه
نيقئاشسلا دحأا قلعيل ،هللا فطل لؤل ريطخ
 .«لشصح ريخلا ريدي اج»:لؤقلاب

! نكلو جارحإا

نيمألا نأا ،ةيلخاد ةيلو نم سسيشساؤج ديفت
ه˘طا˘ششن بب˘شسب ي˘لاؤ˘لا ن˘ب˘غ ة˘يلؤ˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا
قؤفو لب ،نيناؤقلاب هماملإاو هتربخو ريبكلا

نأا ردشصملا فاشضأاو ،ناديم لجر هنأا تبثا اذه
ةلقب قلعتي اميف رؤتشسملا فششك ماعلا نيمألا

تاذب تافلملا عم هيطاعت مدعو ،يلاؤلا ةءافك
اذه  ،ماعلا نيمألا اهب لماعتي يتلا ةيدجلا
ي˘لاو بشصن˘م ار˘˘خؤؤ˘˘م ل˘˘غ˘˘شش يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘خألا
دق ام ؤهو ةدششب يلاؤلا جرحأا ،ةباينلاب ةيلؤلا
.ماعلا نيمألاو يلاؤلا نيب اعازن لعششي

!لقعلا ريحت تاقرافم

ةيادرغ ةيلؤب تايدلبلا ءاشسؤور نم2 ىشضق
يتلا تايدلبلا سسأار ىلع نيتيباختنا نيتدهع
هنأا يه ةب˘ي˘ج˘ع˘لا ة˘قرا˘ف˘م˘لا ن˘كل ،ا˘هور˘ي˘شس
هتفاو يذلاو لوألا ةيدلبلا سسيئرل ةبشسنلاب
فظؤم ؤهو ةيدلبلا لخد ،ةدم لبق ةينملا
هترشسأا عم «فاكل» تيب ؤبق يف ميقي طيشسب
يف ميقي ؤهو ايندلا رداغو ةيدلبلا رداغو
ؤهو يناث˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر ا˘مأا ،ؤ˘ب˘ق˘لا تاذ
ه˘ب˘تار ىؤ˘شس كل˘م˘ي ل ا˘ف˘˘ظؤ˘˘م نا˘˘ك ر˘˘خآلا
كلمي هنكل افظؤ˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘خد ،ير˘ه˘ششلا
اشضراو ةيلؤلاب تايدلب3 يف تاراقع نآلا
لاؤؤشسلا ،ةمشصاعلا رئازج˘لا˘ب ة˘ق˘ششو ة˘ي˘حÓ˘ف
؟نيلجرلا نيب قرفلا ام ؤه
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لوؤؤسسم أاطخ يف رامثتسسا
نم2و نيطششانلا نم ددع دقع
راردأا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف لا˘م˘˘عألا لا˘˘جر
عؤشضؤم ،مايأا لبق ايرشس اعامتجا
ة˘شضير˘ع ه˘ي˘جؤ˘˘ت ؤ˘˘ه عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلل بلاطم
،يؤ˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘شضؤ˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ع˘˘شضؤ˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت ىوا˘˘˘كششو
نوؤؤششو ة˘يلؤ˘لا ي˘ف يدا˘شصت˘قلا
ثدحلا انه ىلإا ،يمؤيلا رييشستلا
ريششت امك يداعلا ريغ ،ايداع ودبي
عامتجلا نأا ؤه رداشصملا سضعب
هب˘ب˘شس نا˘ك ة˘يا˘ه˘ن˘ل˘ل ة˘ياد˘ب˘لا ن˘م
حششرتلا يف لامعألا لجر ةبغر
ةلبقملا ةيع˘ير˘ششت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
نمو ،حؤفت ا˘ه˘ت˘ح˘ئار تأاد˘ب ي˘ت˘لا
رامثتشسلا لامعألا لجر لواح ةمث
م˘ه˘مو ر˘ي˘ب˘ك لوؤؤ˘˘شسم أا˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف
.ةيبعشش قيقحتل

ةيندملا ةيامحلا حلاسصمل «ؤفارب»
ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
ذاقنإا نم نينطاؤملا نم ددع عم قيشسنتلاب
ينب ةقطنم يف لاحوألاب ةقلاع تناك ةرقب
،لجيجب يف سسواق ةيدلبب ةعقاؤلا دمحا

ع˘قؤ˘م ى˘ل˘ع ة˘لواد˘ت˘م˘لا رؤ˘˘شصلا بشسحو
ناف «كؤ˘ب˘شسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاؤ˘ت˘لا
لؤل كÓهلا كششو ىلع تناك هذه ةرقبلا
نينطاؤملا نم ددعو حلاشصملا هذه لخدت
نم اب˘ي˘حر˘ت ي˘ق˘ل ل˘ي˘م˘ج˘لا كؤ˘ل˘شسلا اذ˘ه،

داور ىتحو ةثداحلا دهاشش نم لك فرط
ناؤيحلا اذه ذاقنإل ةيامحلا حلاشصم لخدت ىلع اؤنثا نيذلا يعامتجلا لشصاؤتلا عقاؤم
. ديعب دمأا ذنم مÓشسإلا هشسرك يناشسنإا كؤلشس اشضيأا ناؤيحلاب قفرلا نأا نيربتعم

حرفت ةجاح
001 نمشض نم مؤشسق لاشضن يرئازجلا ريتخا
م˘لا˘ع ثا˘ح˘بأا ي˘ف ةر˘ثؤؤ˘م ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش
ةلاكؤلا نع رداشصلا ريرقتلا بشسحو ،ءاشضفلا
فنشص دقف ، مايأا ذنم «اشسان» ءاشضفلل ةيكيرمألا
ر˘ه˘ششأا ثي˘ح ن˘م56لا ةب˘تر˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
يذلا رمألا، ءاشضفلا ملع يف ةثحابلا ءامشسألا
لازل نيذلا نييرئازجلا نم ريثكلا باجعإا راثأا
مؤ˘ل˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف نؤ˘ق˘لأا˘ت˘ي م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا

نا امك ، رئازجلا جراخ وا لخاد ءاؤشس ثاحبألاو
نا امل˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘ف˘ير˘ششت د˘ع˘ي اذ˘ه ج˘يؤ˘ت˘ت˘لا
نيملشسملا ةيعمج سسيئر نبا ؤه «مؤشسق لاشضن»
.مؤشسق قازرلا دبع رؤتكدلا نييرئازجلا

تاءافكلا داريتسسا
ردا˘˘˘˘˘˘˘˘شصم تف˘˘˘˘˘˘˘˘ششك
ة˘˘كر˘˘شش ل˘˘˘ي˘˘˘شصا˘˘˘ف˘˘˘ت
ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف
تل˘خد ،ط˘ف˘ن˘لا لا˘ج˘م
ة˘شسشسؤؤ˘م˘˘ك ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘شصشصخ˘ت˘م ة˘ي˘شسنر˘ف
ر˘˘ي˘˘فؤ˘˘˘ت لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف
ني˘ف˘ظؤ˘م˘لاو ءار˘ب˘خ˘لا

لامعلاو
لك نم نيشصشصختملا

حلاشصل م˘لا˘ع˘لا ع˘قاؤ˘م
ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا تا˘˘كر˘˘ششلا
سساشسأا ىلع ،ةي˘ب˘ن˘جألا
،رئازجلا يف رفؤتت ل ةنيعم تاشصاشصتخا يف نيشسدنهمو ءاربخل جاتحت عيراششملا سضعب نأا
ءاربخلاو نيشصشصخ˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م˘لا ة˘لوا˘ن˘م ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م تنا˘ك ة˘كر˘ششلا نأا ى˘ن˘ع˘م˘ب
ةرازو نم سصيخرت ىلع اذهل اقبط تلشصحو ةيبنجألا طفنلا تاكرشش حلاشصل ،نيشسدنهملاو
.تاؤنشس لبق ةمهملا هذه ةلوازمب ةقاطلا
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،نؤبت سسيئرلا راششتشسم لاق
ينب ةيدلبل هترايز لÓخ سسمأا

ةيدلبلا نأاب ةزابيت ةيلؤب كليم
اعورششم42 ن˘م تدا˘ف˘˘ت˘˘شسا
تهتنا اعورششم02 اهنم ايؤمنت
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ،ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششألا

اذه لفكتت زاغلنؤشس ةشسشسؤؤم
زاغلاب ةيئان ءايحأا3 طبرب ماعلا
نيشساشسفيت يح اهنم يعيبطلا
.كليم ينب ةيدلب يلاعأاب

ميهاربا لاق ،ىرخأا ةهج نم
ؤه ميتنشس را˘ي˘ل˘م81 نإا دار˘˘˘م
ةيدلبل هجؤملا يلاملا فÓغلا
ةي˘ل˘م˘ع ن˘ي˘شسح˘ت˘ل كل˘ي˘م ي˘ن˘ب
ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا
ةشسشسؤؤم تجمرب اميف ،برششلل
طبرل ا˘عور˘ششم42 زاغل˘نؤ˘شس
ة˘ن˘شس زا˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا

لؤقي لوؤؤشسملا عباتو.1202
ر˘ط˘ق˘لا بؤ˘ج˘ن نأا ا˘ن˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م»
ى˘لإا با˘هذ˘لاو ه˘ل˘ك ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

متيشس هنأا افيشضم ،رقفلا نطاؤم
دشس ط˘بر عور˘ششم ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا

ةقيرطب تايدل˘ب˘لا˘ب ر˘يد˘لا ف˘ك
ةلودلا نأا ادكؤؤم ،«ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط لاؤ˘˘مأا سصشصخ˘˘˘ت˘˘˘شس
اهدهعي مل امك لظلا قطانمل
متي˘شس ن˘يأا ،ل˘ب˘ق ن˘م ن˘طاؤ˘م˘لا

.سصرفلا ؤؤفاكت أادبم قيقحت

صصرفلإ ؤوفاكت أإدبم قيقحتب دهعتت ةموك◊إ

رقفلا باينأا نم لظلا قطانم لاسشتنل ةمخسض قافنإا ةمزح

خ.ةميضسن

لإومأإ صصيضصخت متيضس هنأإ ،لظلإ قطانمب فلكملإ ةيروهمجلإ صسيئر راضشتضسم دإرم ميهإربإإ فضشك
.صصرفلإ ؤوفاكت أإدبم قيقحت لجأإ نم إذهو ،لبق نم نطإوملإ اهدهعي مل امك لظلإ قطانمل ةلئاط

نيعنضصملإ ميلضست ةيرابجإإ
1202 ةنضسل جاتنإ’إ جمإرب
ربمضسيد13 خيرات لبق

داريتسسا تابلط عاديإا
ةيلوألا داؤملا
ةينلديسصلا تاعانسصلل
مؤيلا نم اءدب
ةعانضصلإ ةرإزو تدكأإ
ناكمإاب هنأإ ةين’ديضصلإ
دإوملل نييلحملإ نيعنضصملإ
تإدعملإو ةين’ديضصلإ
جمإرب عإديإإ ةيبطلإ
ةيلوأ’إ دإوملإ دإريتضسإ
نم ءإدتبإ1202 ةنضسل
ربع ةرإزولإ تلاقو.مويلإ

اهباضسح ىلع اهترضشن ةركذم
لضصإوتلإ عقوم ىلع

،«كوبضسيافلإ» يعامتج’إ
نيلماعتملإ ملع يف نكيل»
نيجتنملإ نيين’ديضصلإ
دإوملل نييلحملإ
تإدعملإو ةين’ديضصلإ
موضسرملل اقبط هنأإ ،ةيبطلإ
272‐02 مقر يذيفنتلإ
ربمتبضس92 يف خرؤوملإ

ميظنتب قلعتملإ0202
ةرإزول ةيزكرملإ ةرإدإ’إ
هنأإ ةين’ديضصلإ ةعانضصلإ

جمإربلإ عإديإإ نكمي
دإوملإ دإريتضس’ ةنيحُملإ
نإونعب تÓخدملإو ةيلوأ’إ

ةعانضصلل ةهجوملإو1202
مويلإ نم ءإدتبإ ةيلحملإ
نم32 ـل قفإوملإ ءاعبرأ’إ
تفاضضأإو ،ربمضسيد رهضش
هنأإ ،اهتركذم يف ةرإزولإ

نيلماعتملإ ىلع نيعتي
جمإرب عإديإإ لÓخ

تايمكلإ ديدحت دإريتضس’إ
نم اهجاتنإ نووني يتلإ
ىلإإ ةفاضضإإ ةيلو’إ دإوملإ

صصوضصخب ّنيحُم صصخلم
نوزخملإو تإزاجن’إ
إذكو جوتنم لكب صصاخلإ
ةيحÓضصلإ ةيهتنملإ دإوملإ
.«لاحلإ ىضضتقإ إذإإ

نكمي ،ردضصملإ تإذ بضسحو
دإوملإ دإريتضسإ جمإرب عإديإإ
تÓخدملإو ةيلو’إ
نإونعب جاتنإÓل ةهجوملإ

هنإ ’إإ ،ماعلإ لإوط1202
نيعنضصملإ ىلع نيعتي
ةنضسل جاتنإ’إ جمإرب ميلضست
13 خيرات لبق1202
.0202 ربمضسيد

ز.صسواط

’امجإإ تاحاقلل ةضضهانم فيوخت تايبول نم رذح

ديحؤلا حÓسسلا ؤه حيقلتلا :Êاكرب
Ùاهيلع ءاسضقلاو «انورؤك» ةرسصا

دمحم رؤ˘شسي˘فور˘ب˘لا نأا˘م˘ط
ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘شسؤ˘˘˘ي
سسي˘ئرو ة˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا سضار˘˘مألا
نيشسرامملل ةي˘ن˘طؤ˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
ة˘˘ح˘˘شصلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘شصخألا
لؤح ني˘ن˘طاؤ˘م˘لا ،ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا
سسوريفل داشضملا حاقللا ةيلاعف
ؤه حيقلتلا نأا ادكؤؤم ،انورؤك
هنكم˘ي يذ˘لا د˘ي˘حؤ˘لا حÓ˘شسلا
يأا ىلع ةرطيشسلا وأا ءاشضقلا

.ءابو
حيرشصت ي˘ف ي˘ف˘شسؤ˘ي لا˘قو

قلق مهفتي هنإا ،سسمأا يفحشص
قلع˘ت˘ي ر˘مألا نأل ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
داجيإا مت هنأا امك ،ديدج سضرمب
نأا مغر ةنشس نم لقأا يف حاقللا
5 ى˘لإا4 نم قر˘غ˘ت˘شسي ر˘مألا
.ةداعلا يف تاؤنشس

يف حاقل˘ل ل˘شصؤ˘ت˘لا ع˘جرأاو
لدا˘˘˘ب˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘ق تقو
ءاربخ نيب ةيملعلا تامؤلعملا

تايناكمإلاو نادلب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ديدعلا اهتشصشصخ يتلا ةيلاملا

.ملاعلا ربع رباخملا نم
عورششلل اعد ةيناث ةهج نم

ي˘˘˘˘شسي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت طا˘˘˘˘˘ششن ي˘˘˘˘˘ف
ةيلمع يف ءدبلا لبق يمÓعإاو
ى˘ل˘ع در˘لا ل˘جأا ن˘م ح˘ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘لا
ةشضهانملا فيؤ˘خ˘ت˘لا تا˘ي˘بؤ˘ل
.لامجإا تاحاقلل

يتلا تائفلا نع فششك امك
اددحم ،لوأا حا˘ق˘ل˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘ت˘شس
باحشصأاو نين˘شسم˘لا ي˘ف ا˘ها˘يإا
لا˘م˘عو ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا سضار˘˘مألا
ر˘˘ث˘˘كألا م˘˘ه ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘شصلا

،سسوريفلا˘ب ة˘با˘شصإÓ˘ل ة˘شضر˘ع
ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘˘لا كÓ˘˘شسألا كلذ˘˘كو
.اهلاكششأا عيمجب

رؤشسيفوربلا دكأا ،هتهج نمو
ةنج˘ل˘لا ؤ˘شضع ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

يف انورؤك ءابو يششفت دشصرو
يذ˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا نأا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نم نؤكيشس ةلودلا ه˘ي˘ن˘ت˘ق˘ت˘شس
ا˘˘˘˘˘˘˘˘عدو ،عاؤ˘˘˘˘˘˘˘˘نألا ن˘˘˘˘˘˘˘˘شسحأا
هذخأا يف نيبغارلا نييرئازجلا
را˘˘ثآلا ن˘˘م فؤ˘˘خ˘˘ت˘˘لا مد˘˘˘ع˘˘˘ل
هذ˘خأا نأا ى˘لا ا˘ت˘فل ،ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘˘لا
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘يرا˘ي˘ت˘خا نؤ˘˘كي˘˘شس
يفناج نم ةياد˘ب ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل
  .لبقملا

ة˘˘لود˘˘لا نأا ،طا˘˘ق˘˘ب ح˘˘˘شضوأا
عاؤنأا نشسحأا ءان˘ت˘قا ن˘م˘شضت˘شس
سسوريفل ةدا˘شضم˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘لا

ربكأا يف اهريؤطت متو انورؤك
ا˘عدو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا
فؤختلا مدع ىلا نييرئازجلا

فا˘شضأاو  .ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا هرا˘ثآا ن˘م
ة˘˘يؤ˘˘لوألا نأا ،رؤ˘˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘˘لا
ن˘˘˘˘شسلا را˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كل نؤ˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘شس
،ةنمزملا سضار˘مألا با˘ح˘شصأاو
ي˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا

ةين˘مألا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا ع˘ي˘م˘جو
،ةلودلا ةيامح ىلع رهشست يتلا

حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ذ˘˘خأا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘يرا˘ي˘ت˘خا نؤ˘˘كي˘˘شس
ره˘شش ن˘م ءاد˘ت˘با ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل

ف˘˘ششكو .ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج
،ا˘نردؤ˘م تا˘حا˘ق˘ل نأا ي˘نا˘كر˘˘ب
نم دعت ،اكينيزارتشسأاو رزيافو
م˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا

ةنجللا ىؤتشسم ىلع اهتششقانم
ةشساردلا ىقبتشس اميف ،ةيملعلا

رباخملا فلتخم ىلع ةحؤتفم
  .بشسانملا حاقللا ءانتقل

د.م
ديدجلإ يتابضساحملإ ماظنلل ةيئاهنلإ ةغايضصلإ نأإ دكأإ

1202 يف نوكتضس
ءافسضإاو تاقفنلا ديسشرتب دهعتي ةيلاملا ريزو

ماعلا لاملا رييسست يف ةمزÓلا ةيفافسشلا
دبع نب نميأا ةيلاملا ريزو لاق

يشضمتشس ةمؤكحلا نإا ،نامحرلا
ن˘م د˘يز˘م˘لا د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف ا˘مد˘ق
،ةيلاملا لاجم يف تاحÓشصإلا

ءا˘ف˘شضإاو تا˘ق˘ف˘ن˘لا د˘ي˘ششر˘ت ع˘م
ريي˘شست ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا
بشسح كلذو ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.ايلود اهيلع فراعتملا ريياعملا

ى˘ل˘˘ع سسمأا ،ر˘˘يزؤ˘˘لا ح˘˘شضوأا
عورششم ىلع ةقداشصملا سشماه
ةنشسل ةيناز˘ي˘م˘لا ة˘يؤ˘شست نؤ˘نا˘ق
ةيبشساح˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نا ،8102
ةقلعتملا ةيلاملا نؤنا˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
يأا رثت مل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا هذ˘ه˘ب
سسل˘˘ج˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م سضار˘˘˘ت˘˘˘عا
Óعف مت هنا احشضؤم ،ةبشساحملا
ري˘غ ،تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا سضع˘ب ءاد˘بإا
نايحألا مظع˘م ي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ت ا˘ه˘نأا
م˘ت ثي˘˘ح «ة˘˘ي˘˘ئار˘˘جإا وأا ة˘˘يرادإا»
حلا˘شصم ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا

˘˘‐ ح˘˘شضوأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو
يبشساحملا ماظنلا نأا ‐ثدحتملا
ةيئاهنلا هتغيشص فرعيشس ديدجلا
ذا ،ه˘ت˘نر˘شصع ع˘˘م1202 ي˘˘ف
ةيفا˘ف˘ششلا ن˘ي˘شسح˘ت˘ب ح˘م˘شسي˘شس
ىلع ةوÓع ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘با˘قر˘لاو
نشسحأا يف تامؤلعملا عاجرتشسا
ة˘م˘كؤ˘ح˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل لا˘˘جآلا
.ةيمؤمعلا ةيلاملا

ي˘ف ر˘خأا˘ت˘˘لا سصؤ˘˘شصخ˘˘ب ا˘˘مأا

ةداعإا اذ˘كو ع˘يرا˘ششم˘لا قÓ˘ط˘نا
د˘ب˘ع ن˘ب» ف˘˘ششك ،ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت ةد˘˘ع ن˘˘ع ،«ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
هذه نم دحلل ةمؤكحلا اهتذختا
عا˘شضخإا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ،ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا
ىر˘ب˘كلا ع˘يرا˘ششم˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست

تا˘˘شسارد لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسا ءار˘˘˘جإل
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘يد˘شصت˘لاو «ج˘شضن˘˘لا»

قود˘˘ن˘˘شصلا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ق˘˘حل
ل˘جأا ن˘م ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
ريهطتلا بناج  ىلإا اذه ،ةيمنتلا
ةنودمل تاؤنشس5 لك يرودلا
بحشس لÓخ نم تارامثتشسلا
ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا

تب˘ث˘ي م˘ل ي˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ىلإا ةباقرلا عيشسؤت عم اهتمءÓم
يتلا تاقفنلل ةبشسنلاب تايدلبلا
.اهيف عورششلا مت

باؤ˘ن قدا˘شص د˘ق˘ف ةرا˘ششإÓ˘˘ل
سسما ينطؤلا يبعششلا سسلجملا
نؤناق عورششم ى˘ل˘ع عا˘م˘جإلا˘ب
8102 ةنشسل ةيناز˘ي˘م˘لا ة˘يؤ˘شست
سسيئر اهشسأارت ةينلع ةشسلج يف
رشضحو ،نينشش ناميلشس سسلجملا

ةيلاملا ر˘يزو تيؤ˘شصت˘لا ة˘شسل˘ج
ةريزوو نامحرلا دبع نب نميا
ةمشسب نا˘م˘لر˘ب˘لا ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا

ءاشضعأا بلغأا بايغ يف راوزع
.ةمؤكحلا

 ز.صسواط

يباقنلا سسين˘غر˘ف ل˘ي˘ب˘ن بلا˘ط
ةرازؤ˘˘لا ،يؤ˘˘بر˘˘ت˘˘لا ط˘˘ششا˘˘ن˘˘˘لاو
ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا ءا˘شصحإا˘ب
تا˘عار˘شص ا˘ي˘لا˘˘ح فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نيببشستملا نع فششكلل تامزأاو
كر˘ح˘ت مد˘ع ا˘˘بر˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
،ة˘ل˘كششم˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘يا˘شصؤ˘لا

ل˘م˘ع˘ت تا˘ه˘ج كا˘ن˘ه نأا فا˘˘شضأاو
يلاحلا ماظنلا ىلع ءاقبإÓل ةدهاج
ةيلخادلا تاقباشسملا ىلع ينبملا
نم عاطقلا تاءافك داعبإا فدهب
.ةيلوؤؤشسم ةيأا

ح˘ير˘شصت ي˘˘ف سسي˘˘ن˘˘غر˘˘ف د˘˘كأا
م˘˘˘ظ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م نأا ،سسمأا «مÓ˘˘˘˘شسلا»ـل
تح˘شضأا ،ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا
ل تا˘˘عاز˘˘ن ن˘˘م مؤ˘˘ي˘˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
ا˘ه˘ف˘شصو ا˘˘م بب˘˘شسب ة˘˘ي˘˘ها˘˘ن˘˘ت˘˘م
«را˘˘ع˘˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم تازار˘˘˘فإا»ـب
ا˘يؤ˘ن˘شس ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «سشغ˘˘لا»و
دح ىلع ،سصاخ عؤن نم نيريدم
.هريبعت

نإا ،يؤ˘بر˘ت˘˘لا ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا لا˘˘قو
عاطقل سصاخلا نؤناقلا يشسدنهم
نم ةقباشسملا ةيلآا اؤعشضو ،ةيبرتلا
،عاطق˘لا ي˘ف ةءادر˘لا ع˘ي˘ي˘م˘ت ل˘جأا

ل˘طا˘م˘ت˘لاو ط˘غ˘شضلا˘ب لد˘˘ت˘˘شساو
لجأا نم ،م˘ه˘فر˘ط ن˘م سسرا˘م˘م˘لا

41/662 مؤشسرملا قيبطت ةلقرع
ي˘˘˘ف هرود˘˘˘شص م˘˘˘غر ةؤ˘˘˘ق ل˘˘˘كب
 .4102 ذنم ةيمشسرلا ةديرجلا

،يؤ˘بر˘ت˘˘لا ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا بلا˘˘طو
ءاشصحإاب ،ةين˘طؤ˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
فرعت يتلا ةيؤبرتلا تاشسشسؤؤملا

ى˘ت˘ح تا˘مزأاو تا˘عار˘شص ا˘ي˘لا˘˘ح
طمنو اه˘ي˘ف بب˘شست ن˘م˘م د˘كأا˘ت˘ت
.نامز رخآا ريدم

هذ˘˘ه نإا˘˘ف ،سسي˘˘ن˘˘غر˘˘ف بشسحو
ءاقبإÓل ةدهاج لم˘ع˘ت˘شس تا˘ه˘ج˘لا

ىلع ينبملا يلاحلا ماظنلا ىلع
داعبإا لجأا نم ةيلخادلا تاقباشسملا

،ةيلوؤؤشسم ةيأا نم عاطقلا تاءافك
عاطقلا يف اهعقؤم ىلع اظافح
ىلإا راششأاو . عاطقلا ةيقرتل ايدافتو
يدر˘ت˘م˘لا ع˘شضؤ˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأا ه˘˘نأا
نم كرحتي دحأا ل ،ةيبرتلا عاطقل
يف ةءادرلا هذهل دح عشضو لجأا

ن˘م ،ر˘ي˘ي˘شست˘لا تلا˘˘ج˘˘م ى˘˘ت˘˘شش
تابايغ ،ةحراج ظافلأا ،ايجؤغاديب
تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا لا˘م˘هإا ،ة˘ل˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب
تاينقت يف مكحتلا مدع ،ةيؤبرتلا
لماششلا ءاشصحإلا دادعإاو رييشستلا

ريشسل ماعلا ر˘ير˘ق˘ت˘لا لود˘ج اذ˘كو
ل˘كششم ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ة˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘لا
ع˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ي ل يذ˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا

 ةيشسارد ةنشس لك علطم
مدع ،ردشصملا تاذ برغتشساو

ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘يا˘˘شصؤ˘˘لا كر˘˘ح˘˘ت
عدرو م˘ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘م˘˘ل ،ة˘˘ل˘˘كششم˘˘لا
ءؤ˘شسو ةءادر˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘شست˘˘م˘˘لا
.رييشستلا

ذا˘خ˘تا مد˘ع ،ا˘شضيا بر˘غ˘ت˘شساو
نم ةينؤناقلا تاءارجإلا ،ةياشصؤلا
نأا ىلا اريششم ،ءلؤؤه ةبقاعم لجأا
ن˘ي˘ناؤ˘ق ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا ة˘مؤ˘ظ˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
» :Óئاق لءاشست ثي˘ح ،ا˘هر˘ي˘ي˘شست˘ل
ةرم لك يف ةياشصؤلا لواحت اذامل

هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘˘شست˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
مهعشضو وأا مهلقن ربع لكاششملا
 .؟فرشصتلا تحت

لؤجتم˘لا نإا ،سسي˘ن˘غر˘ف لا˘قو
ىلع ةيؤبرت˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا ر˘ب˘ع
ع˘ي˘م˘ج˘˘ل ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ريبكلا قرفلا ظحÓيشس ،راؤطألا
قرفلا» نيلوؤؤشسملا نم نيليج نيب
نأا ان˘ي˘ب˘م ،«ةءادر˘لاو ةءا˘ف˘كلا ن˘ي˘ب
نم رخآاو هبلقب لمعي ليج كانه
.ةقيشضلا هحلاشصم لجأا

ةدضشب دقتني يخيضش
ةيوبرتلإ ةموظنملإ

ةيضسردملإ بتكلإ ىوتحمو
ديجملا دبع دقتنإا ،هتهج نمو

سسي˘˘˘ئر را˘˘˘ششت˘˘˘شسم ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي˘˘˘˘شش
فيششرألاب فلكملا ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا

ةمؤظنملا سسمأا ،ةينطؤلا ةركاذلاو
يف سسيردتلا بيلا˘شسأاو ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا
ىؤ˘ت˘ح˘م بب˘شسب ،ا˘ي˘لا˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا
˘مد˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا سسورد˘˘لاو بت˘˘كلا
.ذيمÓتلل

ةيفحشص ةودن يف يخيشش لاقو
ينطؤلا فيششرألا رق˘م˘ب ا˘ه˘م˘ظ˘ن
ناك ،ليمجلا مشسقلا بحي لفطلا»

،قوذ هد˘ن˘ع ق˘با˘شسلا ي˘ف م˘ل˘ع˘م˘لا
با˘ت˘كلاو ،ه˘ت˘ن˘ه˘م˘ل بح هد˘ن˘˘عو
ل˘حار˘م ي˘ف ار˘ي˘˘ب˘˘ك ارود بع˘˘ل˘˘ي
يف رظنلا ان˘ي˘ل˘ع كلذ˘ل ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
.«انئانبأل اهنقلن يتلا سصؤشصنلا

سسي˘˘ئر را˘˘˘ششت˘˘˘شسم د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ناو
دادعإا ةقيرط ةدششب ،ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
3691 ة˘ن˘شس ي˘ف» :Ó˘ئا˘ق بت˘˘كلا

امدنع ،يبؤك ؤطف باتك انلؤباج
ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘ف˘ت ن˘ل سصؤ˘شصن˘لا أار˘ق˘ت
..انعات ناشسللا رشسكت مؤيلا ..ائيشش
مهفي ل انعمشسي نم حبشصأا ثيحب
ي˘ف اؤ˘شسرد سسا˘ن˘˘لا ل˘˘ك نأا م˘˘غر
.«ةدحاو ةشسردم

ي˘خ˘ي˘شش ا˘عد ،ة˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو
ميلعتلاو ةينطؤلا ةيبرتلا يترازو
زيزعتل يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
ةيؤ˘ه˘لا يؤ˘ق˘ت ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ج˘مار˘ب
وأا ةغلل ةب˘شسن˘لا˘ب ءاؤ˘شس ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
،ةيبعششلا سصشصقلا ىتح وأا نيدلا

ا˘م˘ه ة˘غ˘ل˘لاو ن˘يد˘لا نأا ا˘ح˘شضؤ˘˘م
عمتجملا ايمح ناذل˘لا نار˘شصن˘ع˘لا
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ةيرامعتشسلا

رئازجلا نأا ثدحتملا حشضوأاو
،اهن˘ي˘ع˘ب ة˘ه˘ج وأا ة˘غ˘ل برا˘ح˘ت ل
انتفاقث زيزعت سصخت ةؤعدلا امنإاو
لابرغ يعمتجملا يعؤلا لعجو
تايؤهلا نع ةينطؤلا ةيؤهلا زيمي
قÓغنلا ةلاغم نع اديعب ىرخألا
.عييمتلا وأا

’وؤوضسم02 ماهم ءاهنإإ
 ةيبرتلإ ةرإزوب

نامؤشسرم ،ةمؤكحلا تردشصأا
ربمفؤن82 يف ناخرؤؤم نايذيفنت
ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإا نا˘ن˘م˘شضت˘ي0202
قلعتيو ،ةينطؤلا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازؤ˘ب
،ةلوؤؤ˘شسمو لوؤؤ˘شسم02ـب ر˘˘مألا
ام قفو يذيفنت مؤشسرم بجؤمب

ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف ءا˘ج
ماهم ءاهنا مت هناف ريخألا اهددع
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازؤ˘ب ن˘ي˘لوؤؤ˘شسم ةد˘ع
.ىرخا فئاظؤب مهفيلكتل
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  اهعقؤم ىلع اظافح ةيلوؤؤسسم



حيرشصت يف باقرع حشضوأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا نأا ،سسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
يفر˘ِح˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسÓ˘ل ى˘لوألا
ىلوألا ةلحرملا سصخت بهذلل
ةشسشسؤؤم871 اهب ع˘ل˘ط˘شضتو
،سضرغلل اهؤواششنإا مت ةرغشصم
قفارتتشس ةيلمعلا نأا ىلإا اريششم
با˘ب˘ششل˘˘ل ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
.لاجملا اذه يف طششانلا

ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ا˘ه˘نأا با˘قر˘ع ح˘شضوأا ،ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا
يتيلو نم Óك اقحل لمششتشس
تا˘˘حا˘˘˘شسمو راردأاو فود˘˘˘ن˘˘˘ت
بابششلل اهريفؤت متيشس ىرخأا
ة˘ل˘حر˘˘م ي˘˘ف تشسار˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ف

ةرازؤلا نأا ىلا اريششم ،ةقحل
مرا˘شص طور˘شش ر˘ت˘فد تع˘شضو
فد˘ه˘ب لÓ˘غ˘ت˘شسلا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل
ةحشصو ةئي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
مدع لÓخ نم كلذو ،ناشسنإلا
لÓخ ةيئايميك داؤم لامعتشسا
يؤتحت يتلا رؤخشصلا تيتفت

.بهذلا ىلع
نوزخم نأا ،ريزؤلا فاشضأاو

421 غلبي رئازجلا يف بهذلا
هذهل اهجاتنا نأا نيح يف ،انط
85 زواجتي لو فيعشض ةداملا

نأا ا˘ح˘شضؤ˘م ،ما˘ع˘لا اذ˘ه غ˘˘ل˘˘ك

1202 ةنشسل رطشسملا فدهلا
نأا نيح يف ،غلك042 غؤلب ؤه
طشسؤتملا ىدملا ىلع فدهلا
غلك005 جا˘ت˘نإا ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كي

دكأا هنأا لا ،3202 ةنشس لÓخ
لاقتنلا ؤه ربكألا فدهلا نأا
ي˘عا˘ن˘شصلا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسلا ى˘˘لإا
تا˘ي˘م˘كب دؤ˘جؤ˘˘م˘˘لا بهذ˘˘ل˘˘ل

تحت م004 قمع ىلع ةريبك
اذ˘˘ه نأا ى˘˘لا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم ،سضرألا
تاذ تا˘كر˘شش بل˘ط˘ت˘˘ي ر˘˘مألا
اذه جارختشسل ةيلاع تاينقت
 .سسيفنلا ندعملا

ةردا˘˘ن˘˘˘لا ندا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘عو
فششك ،رئازجلا يف ةدؤجؤملا

ىلع تارششؤؤم كانه نأا باقرع
،دÓبلاب قطان˘م ةد˘ع˘ب ا˘هدؤ˘جو
ىلع نؤكيشس زيكرتلا نأا دكأاو
ه˘نأا ى˘لا ا˘ت˘فل ،مؤ˘ي˘ث˘ي˘ل˘لا ةدا˘م
ثحبلا يف عرششيشس ةرم لوأل
اهنوزخم نأا ىلإا اريششم ،اهنع
4 كانه نأاو ،نط فلأا84 قؤفي
دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم
دكأاو .راششبو ةماعنلاو سضيبلاب
قيرط ةطخ تعشضو ةرازؤلا نأا

طاششن˘لا ثع˘ب˘ل طا˘ق˘ن4 ن˘˘م
ع˘يؤ˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف ي˘م˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا

داؤ˘م ر˘ي˘فؤ˘تو ل˘خد˘لا ردا˘شصم
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘ن˘شصل˘ل ة˘ي˘لوا

.لمع سصرف قلخو

ديدحلا يندعمب قلعتي اميفو
لوؤؤشسم˘لا زر˘بأا ،تا˘ف˘شسؤ˘ف˘لاو
متيشس هنأا ،عاطقلا ىلع لوألا
ةدع تاي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قؤ˘ت˘لا
،ىر˘ب˘ك تا˘كر˘˘شش ع˘˘م ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
ديدحلا مجنم لÓغتشسا فدهب
تافشسؤفلاو تÓيبج راغ يف
سسار˘˘هأا قؤ˘˘شسو ة˘˘شسب˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ب
يف سصاشصرلاو كنزلاو ةبانعو
ةيل˘م˘ع نأا ى˘لا ار˘ي˘ششم .ة˘يا˘ج˘ب
عيراششم˘لا هذ˘ه ي˘ف قÓ˘ط˘نلا
سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ي˘˘ف نؤ˘˘كت˘˘˘شس
 .لبقملا

ثدحلا4 0292ددعلإ ^2441  ىلوأ’إ ىدامج8ـل قفإوملإ0202 ربمضسيد32ءاعبرأ’إ
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طيحم871 ـب ابيرق قلطنتضس بهذلل يفرِحلإ لÓغتضسÓل ىلوأ’إ ةيلمعلإ نأإ ،مجانملإ ريزو باقرع دمحم فضشك
تافضسوفلإو ديدحلإ مجانم لÓغتضسإ عيراضشم لخدتضس نيح يف ،يزيلإإو تضسإرنمت نم لكب اهديدحت مت لÓغتضسإ

.ريدقت ىضصقأإ ىلع1202 صسرام يف صصاضصرلإو كنزلإو

ةيلاع دج رطاخم تإذ211 اهنم

رئازجلا يف تاناسضيفلاب ددهم عقؤم008 نم رثكأا

ةيحضصلإ ت’وكوتوÈلإ قيبطت ‘ زيكÎلإ ةدايز طإÎضشاب

ةطسشنأÓل يجيردتلا حتفلا ةداعإا ؤحن
ةباقرلل ةعسضاÿا ةيحايسسلا

اضسنرف نم هدإريتضسإ متي هنم ةئاملاب07

يبوروألا حمقلل نؤبز لوأاك اهتداير ىلع ظفاحت رئازجلا
 ةديدع ليقارعل سضرعتي يحÓفلا لاجملا يف رامثتسسلا :» مÓسسلا»ـل نييابور

،ةيئاملا دراؤملا ةرازو تفششك
ى˘لإا فد˘ه˘ي د˘يد˘ج ج˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘ع
اددهم اع˘قؤ˘م568 ـب ل˘ف˘˘كت˘˘لا
ةدكؤؤم ،رئازجلا يف تاناشضيفلاب
هيلع تقداشص يذلا عورششملا نا
،طرافلا ربمفؤن ر˘ه˘شش ة˘مؤ˘كح˘لا
هد˘ي˘شسج˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘ششلا م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
.ايجيردت

ةي˘ئا˘م˘لا دراؤ˘م˘لا ةرازو تدا˘فأا
ةريخألا تاناشضيفلا ىلع اهدر يف
تا˘يلؤ˘لا سضع˘ب ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘˘ت˘˘لا

تنلعأا نأاو اهل قبشس اهنا ،لجيجك
نم رث˘كا˘ب ل˘ف˘كت˘لا عور˘ششم ن˘ع
تاناشضيفلاب دد˘ه˘م ع˘قؤ˘م008
مت ثيح ،ينطؤلا ىؤتشسملا ىلع
ي˘ت˘لا ة˘مؤ˘كح˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘شضر˘˘ع
ر˘ب˘م˘فؤ˘ن ر˘ه˘شش ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘شص
ىلا عقاؤملا هذه مشسقنتو ،طرافلا

تاذ اعقؤم211 اهنم ،عاؤنا3
اعقؤم692و ادج ةيلاع رطاخم
اعقؤم754و ةيلاع رطاخم تاذ
،ةفيعشض ىلإا ةيبشسن رطاخم تاذ
لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘نا ،تفا˘˘˘˘˘˘شضاو
مت اهترطشس يتلا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسلا
تاءار˘جلا ن˘م ة˘عؤ˘م˘ج˘م ذا˘خ˘تا
لكل ةيلكي˘ه˘لا ر˘ي˘غو ة˘ي˘ل˘كي˘ه˘لا

عشضو نمشضتتو ،فنشصم عقؤم
ىلا تاناشضيفلا˘ب ؤؤ˘ب˘ن˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘نا

نم دحلل ةيتحت ىنب ءاششنا بناج
د˘يد˘ح˘تو تا˘نا˘شضي˘ف˘لا ةرؤ˘˘ط˘˘خ
هنع ةجتانلا تامزلا ةرادإا ةمظنأا

ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب ع˘˘˘شضو ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘شضا
ةد˘ئا˘ف˘˘ل يؤ˘˘عؤ˘˘تو ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت
ي˘ف ن˘يز˘كر˘م˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘˘م˘˘لا
.تاناشضيفلاب ةدد˘ه˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

تاذ بشسح‐ ةرازؤ˘˘˘لا تن˘˘˘ل˘˘˘عاو
ي˘˘ف عور˘˘˘ششلا ن˘˘˘ع‐ رد˘˘˘شصم˘˘˘لا
ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسإلا هذ˘˘ه د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت
رثكألا قطا˘ن˘م˘لا˘ب اءد˘ب ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
بشسح ،اديدهت لقألا مث ،اديدهت
ى˘لإا كلذو ر˘ط˘شسم˘لا ف˘ي˘ن˘شصت˘˘لا

.0302 ةياغ
ةرازؤلا تلمح ،ىرخا ةهج نم

ى˘˘لا تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘˘شسم
نا تد˘˘˘˘˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ،نا˘˘˘˘˘˘˘شسنلا
ر˘هاؤ˘ظ˘لا ن˘م د˘ع˘ت تا˘نا˘شضي˘ف˘˘لا
اديده˘ت ل˘كششت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

نادلب لك ىلع احشضاوو ارمتشسم
،ةري˘خألا تاؤ˘ن˘شسلا لÓ˘خ م˘لا˘ع˘لا

تاريغتلا ىلا اشساشسأا عجار اذهو
ببشستت يتلا ةيخانملا تابلقتلاو
عم ةشصاخ رركتملا اهثودح يف
ةر˘يز˘غ˘لا را˘ط˘مألا لؤ˘ط˘ه دا˘˘يدزا

،ريشصق دج تقو يفو ةفيثكلاو
بشسح‐ يرششبلا لماعلا دعي نكل
با˘˘˘ب˘˘˘شسألا م˘˘˘هأا ن˘˘˘م ‐نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
هذ˘˘ه ثود˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘˘شسم˘˘˘لا
يف ببشست˘ت ا˘م ا˘ب˘لا˘غو ،ةر˘ها˘ظ˘لا
ة˘يدا˘مو ة˘ير˘ششب ر˘ئا˘شسخو رار˘شضأا
.ةقئل ريغ تاشسرامم ةجيتن

ز.صسواط

ر˘يزو ،ود˘ي˘م˘ح د˘م˘ح˘م ف˘ششك
ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصلاو ة˘حا˘ي˘شسلا

ذيفنت ددشصب هنا ،يلئاعلا لمعلاو
ح˘ت˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘م ط˘˘ط˘˘خ
ةيحاي˘شسلا ة˘ط˘ششنأÓ˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
ةدايز طرششب ،ةباقرل˘ل ة˘ع˘شضا˘خ˘لا
ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىل˘ع ة˘ي˘ح˘شصلا تلؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لا

ي˘˘ح˘˘شصلا لؤ˘˘كؤ˘˘تور˘˘ب˘˘لا رار˘˘غ
.«انورؤك» سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قؤ˘ل˘ل
لÓ˘خ ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ر˘يزؤ˘لا د˘كأا

72ـلا ةرودلا لاغششأا يف هتكراششم
سسل˘ج˘م˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘ل˘˘ل
ربع ة˘حا˘ي˘شسل˘ل ي˘بر˘ع˘لا يرازؤ˘لا
،دعب نع يئرملا رشضاحتلا ةينقت
نم دحلا يف تحجن رئازجلا نا
حتف ام «انورؤك» ةحئاج تايعادت
ةيج˘يرد˘ت˘لا ةدؤ˘ع˘لا ما˘مأا لا˘ج˘م˘لا

ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل ه˘˘ن˘˘ملاو ة˘˘نر˘˘˘م˘˘˘لاو
فد˘ه˘ب ،ة˘يدا˘˘شصت˘˘قلا ة˘˘ط˘˘ششنلا
ةيداشصتقلا اهراثا نم سصي˘ل˘ق˘ت˘لا

را˘طلا اذ˘ه ي˘فو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ح˘ت˘ف˘لا ةدا˘عإا م˘ت˘ي˘˘شس
ةعشضاخ˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ة˘ط˘ششنأÓ˘ل
ىل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘با˘قر˘ل˘ل
ةيحشصلا تلؤكؤتوربلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
جئاتنلا نا ادكؤؤم ،«وديمح» لؤقي
سسيئر ةدايق تحت ايلاح ةققحملا
ةحئاج ةهجاؤم ي˘ف ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا

ى˘ل˘ع ا˘ح˘˘شضاو Ó˘˘ي˘˘لد ،ا˘˘نورؤ˘˘ك
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا
ىدتقي لاثمو ةحئاجلا تايعادت
.هب

لاغششأا داقعنا «ريزؤلا» ربتعاو
فور˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ةرود˘˘لا هذ˘˘ه
ىلع Óيلد» ،ةيئانثتشسلا ةيحشصلا
لجأا نم ةكرتششملا ةيؤقلا ةدارإلا
ةشساشسحلا ةل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ط˘خ˘ت
ةيملاعلا ةحا˘ي˘شسلا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا

نأاب ادكؤؤم «ةيبرعلا ةحايشسلا اذكو
ع˘ي˘شضاؤ˘م˘˘لا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م ى˘˘ع˘˘شسم
ةرودلا لامعأا لودج يف ةجردملا

يرازؤ˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘˘ل32 ـ˘˘˘˘˘˘لا
ليلد» ءا˘ع˘برلا مؤ˘ي˘لا كر˘ت˘ششم˘لا

ي˘قا˘ب˘ت˘شسلا ر˘ي˘شضح˘ت˘ل˘ل ح˘˘شضاو
تايدحتلاو تابؤعشصلا ةهجاؤمل
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘حا˘ي˘شسلا ه˘جاؤ˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نم ايؤشس لمعلل زفحمو ةينيبلا
ا˘ه˘نأا˘شش ن˘˘م لؤ˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ل˘˘جأا
سشاعنإلا قيق˘ح˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا
.«يبرعلا يحايشسلا

«ريزؤلا» رشصأا ىرخأا ةهج نم
نيب كرتششملا لمعلا ةيقرت ىلع
ةكار˘شش ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
ة˘ه˘جاؤ˘م˘˘ل «ة˘˘ل˘˘ما˘˘ششو ةزز˘˘ع˘˘م»
ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لاو تا˘بؤ˘˘ع˘˘شصلا
ةينيبلا ةي˘بر˘ع˘لا ة˘حا˘ي˘شسلا ه˘جاؤ˘ت

تاي˘شصؤ˘ت˘لا نأا˘ب ا˘ف˘ي˘شضم ،ا˘ي˘لا˘ح
قاف˘تلا م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لاو
لذب يعدتشست ءاقللا اذه يف اهيلع
ةبراقم قفو اهق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل دؤ˘ه˘ج˘لا
عيم˘ج ع˘م ة˘يروا˘ششتو ة˘ي˘كرا˘ششت
˘ماز˘ت˘لا ادد˘ج˘م ،ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا
دؤهجلا ميعدت ةلشصاؤمب رئازجلا
ةيحايشس ةعانشص ةيمن˘ت˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا

.ةنماو ةمادتشسمو ةدئار
ة˘ي˘نا˘كمإا لؤ˘ح ه˘ل˘خد˘˘ت ىد˘˘لو

،يبرعلا ي˘حا˘ي˘شسلا ن˘مألا ز˘يز˘ع˘ت
ىلع رئازجلا ةقفاؤم ريزؤلا نلعأا

ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسلا ة˘ق˘ي˘ثو
عم لاج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘جذؤ˘م˘ن˘لا
اهمظعم زكرت تا˘حار˘ت˘قا م˘يد˘ق˘ت

ز˘يز˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘˘كمإا ر˘˘ي˘˘فؤ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ين˘مألا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسلا
ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةينمألا ةدعاشسملا تايلآا ديحؤتو
ن˘م يوا˘كششلا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ا˘م˘˘ي˘˘شسل
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف حا˘˘ي˘˘شسلا فر˘˘ط
جمارب ميد˘ق˘ت بنا˘ج ى˘لا تا˘غ˘ل˘لا
تارود ميظنتو حايشسلا ةدعاشسمل
ةيشضارتفا وأا ةيرؤ˘شضح ة˘ي˘ب˘يرد˘ت
.يحايشسلا نمألا زيزعتل

ز.صسواط

رئازجلا نا ىلا ريراقت ريششت
بي˘تر˘˘ت ةدا˘˘ير ى˘˘ل˘˘ع تظ˘˘فا˘˘ح
نم حم˘ق˘ل˘ل ةدرؤ˘ت˘شسم˘لا لود˘لا
82 يلاؤحب يبوروألا داحتلا

62 نم رثكأا اهنم ،راطنق نؤيلم
نم اهدرؤ˘ت˘شست را˘ط˘ن˘ق نؤ˘ي˘ل˘م
.اهدحو اشسنرف

يف ني˘شصت˘خ˘م˘لا سضع˘ب د˘كا
ر˘ئاز˘ج˘لا نا ،ي˘حÓ˘ف˘لا لا˘ج˘م˘لا
ىت˘ح لود˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع تقؤ˘ف˘ت

ام درؤتشست يتلا نيشصلا ىلع
اهيلتل ،راطنق نؤيلم31 براقي

‐و ،اينؤتي˘لو ا˘ي˘ناؤ˘ت˘ي˘ل ن˘م ل˘ك
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ‐ءلؤؤ˘˘˘ه بشسح
اذا اذ˘˘ه ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا درؤ˘˘˘ت˘˘˘شست
ا˘ي˘˘نار˘˘كاو ا˘˘ي˘˘شسور ا˘˘ن˘˘ب˘˘شست˘˘حا

ادنكو اينا˘ط˘ير˘بو ن˘ي˘ت˘ن˘جرلاو
درؤ˘˘ت˘˘شسن لود ي˘˘هو ا˘˘كير˘˘مأاو
نؤيلم06 ـب ردقي ام ،اشضيأا اهنم
نيفيشضم ،طشسؤتملا يف راطنق
ل˘˘˘كششت ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تادراو نأا

قؤ˘شسلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف4.51
ام لشصأا نمو ،حمقلل ةيبوروألا
ةرا˘ق˘˘لا ن˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا هدرؤ˘˘ت˘˘شست
ة˘شصح ا˘شسنر˘ف ل˘ث˘م˘ت ،زؤ˘ج˘ع˘لا
ربتعتو ،ةئاملا يف07ـب دشسألا
ي˘شسي˘ئر نؤ˘بز ي˘نا˘ث ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
د˘ع˘ب ي˘شسنر˘ف˘˘لا لؤ˘˘شصح˘˘م˘˘ل˘˘ل
داريتشسلا لدعم رّدقيو ،رشصم
˘‐ ا˘ًيؤ˘ن˘شس ن˘ط ن˘ي˘يÓ˘م6.4ـب
ردقت ،‐ اهشسفن ريراقتلا بشسحو
ح˘م˘ق˘لا ن˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘جا˘˘ح
نط نؤيل˘م51 ؤحنب ه˘عاؤ˘نأا˘ب
تدرؤ˘ت˘شسا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ًا˘˘يؤ˘˘ن˘˘شس
،9102 يف نط نؤيلم21 ةبارق
نيدرؤتشسملا ربكأا نم اهلعج ام

.ًايملاع
تلخد رئازجلا ناف ،ةراششإÓل

ةيملاعلا تاشصقانملا قابشس يف
ةشصاخ ،حمقلا ىلع ذاؤحتشسÓل
امو «انورؤك» ةحئاج راششتنا عم
ءافتكلا مدع فواخم نم هتفلخ
دÓبلا نا املع ،ةداملا يف يتاذلا
5 براقي ام ماعلا اذه تجتنأا

جؤتنم ؤهو ايؤنشس نط نييÓم
يتلا9102 ةنشسب ةنراقم ليلق
،نط نييÓم4.6 جاتنإا تفرع
ىلا عجار˘ت˘لا اذ˘ه بب˘شس دؤ˘ع˘يو
قيقحت نود لاح يذلا فافجلا
اذه نا املع ةعقؤ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا
6 تاجايتحا د˘شسي˘شس نوز˘خ˘م˘لا
تاطلشسلاب عفد ام طقف رهششأا
.داريتشسلا ىلا ءؤجللا ىلا

ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كلا با˘˘˘˘˘عاو
ةشسايشس رارم˘ت˘شسا ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لا
ةيجيتارتشسا داؤم يف داريتشسلا

ه˘ي˘ف زؤ˘ح˘ت تقو ي˘ف ح˘م˘ق˘لا˘ك
تاناكمإاو تاقاط ىلع رئازجلا

قزأاملا نم انجرخت دق ةعشساو
يفو ،اديج اهلÓغتشسا لاح يف
سسي˘˘ئر د˘˘كؤؤ˘˘ي ،لا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
تاشسشسؤؤملل ةينطؤلا ةمظ˘ن˘م˘لا

نأاب ،نييابور ىفطشصم فرحلاو
يحÓفلا لاجملا يف رامثتشسلا
،ةر˘ي˘ب˘ك ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ؤ˘ه ر˘ي˘خلاو لولا ة˘ي˘˘ح˘˘شضلاو
‐ثدحتملا‐ ركنت˘شساو ،حÓ˘ف˘لا
«مÓشسلا» تلشصحت هل نايب يف
ع˘˘قاؤ˘˘لا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘شسن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
فيك Óئاق رئازجلا يف يحÓفلا
ىقبت اهبابششب رئازجلا لثم دلبل
،ةيبوروأا لود تاجت˘ن˘م ة˘ن˘ي˘هر

لؤحتت نأا لؤق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م˘ف
تاجؤتنملا قؤشس ى˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
تÓ˘يود˘لا سضع˘ب˘ل ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘هو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا

ةلغتشسم ريغ ةعشساو تاحاشسم
نؤ˘كت نأا ن˘كم˘م˘˘لا ن˘˘م تنا˘˘ك
لاط˘ب˘لا با˘ب˘ششل˘ل تار˘م˘ث˘ت˘شسم
نؤكتو ،تمشص يف يناعي يذلا
ءافتكلا قيقحتل ةليشسو ةحÓفلا
عور˘˘ششمو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘تاذ˘˘˘لا
ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘خدإاو ر˘˘يد˘˘شصت˘˘ل˘˘ل
ريي˘شست˘لا ءؤ˘شس ن˘كلو ة˘ب˘ع˘شصلا
متخي‐ ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ل˘ح د˘شسفأا
.‐ثدحتملا

تا˘ط˘ل˘شسلا مؤ˘ق˘ت ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل
ةدا˘عل ةؤ˘ط˘خ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ة˘حÓ˘ف˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘علا
لاجم يف رامثت˘شسلا ع˘ي˘ج˘ششت˘ب
ل˘يؤ˘˘م˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ق˘ير˘ط ن˘ع عا˘ط˘ق˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم
م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كؤ˘˘˘لا
،اقباشس» جاشسنوا» وا ةيتلواقملا

ةر˘ي˘خلا هذ˘ه ل˘ف˘كت˘ت˘˘شس ثي˘˘ح
يف نيبغارلا عيرا˘ششم ل˘يؤ˘م˘ت˘ب
نا املع ،لاجملا يف رامثتشسلا

ةمد˘خ ن˘م˘شضت˘شس ة˘لا˘كؤ˘لا هذ˘ه
نود عيراششملل يئانثلا ليؤمتلا
نودو كؤ˘ن˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع رور˘˘م˘˘لا
سضور˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘شسلا

،سضور˘ق˘˘لا د˘˘ئاؤ˘˘فو تا˘˘مد˘˘خو
نم معد ىلع لؤشصحلا نكميو
جاشسنوألا فرط نم ةدئاف نود
.يئانثلا ليؤمتلا راطإا يف ،طقف

ز.صسواط

ىقبي ةيديدحلإ ةكضسلاب لقنلإ
ةداعإ’ ةيئدبم ةقفإومو Óجؤوم
تاي’ولإ نيب طوطخلإ حتف

رانيد رايلم31
ورتملا رئاسسخ
كيرفلتلاو ياؤمارتلا

صسيئرلإ قوزر راتخم فضشك
لقن عمجمل ماعلإ ريدملإ
رئاضسخ نأاب ،نيرفاضسملإ
يإومإرتلإو ورتملإ

اهدحول تغلب كيرفلتلإو
 .رانيد رايلم31
نأإ ،صسمأإ قوزر فاضضأإو
ةيديدحلإ ةكضسلاب لقنلإ
تقو ىلإ Óجؤوم ىقبيضس

ةنجللإ نأإ فاضضأإو ،قح’
لوكوتورب تمّيق ةيملعلإ

 .ايباجيإإ امييقت هعاطق
ماعلإ ريدملإ صسيئرلإ دكأإو
يربلإ لقنلإ عمجمل
دإدعتضسإ ،نيرفاضسملل

لقنلإ فانئتضس’ هعاطق
إريضشم ،تاي’ولإ نيب يربلإ
تاطحملإ عيمج ةئيهت ىلإإ
قفو تÓفاحلل ةيربلإ
 .يحضصلإ لوكوتوربلإ

هعاطق نأإ قيزر حضضوأإو
ببضسب ةبعضص ةيعضضو صشاع
تغلب ثيح ،انوروك ةحئاج
رايلم51 ةضسضسؤوملإ رئاضسخ

 .رانيد
يعضس نع قيزر فضشكو
ةقاطب ريفوتل هعاطق
ةنمقر لÓخ نم ،ةدحوم
نولمعي مهنأإ افيضضم ،عاطقلإ

ةئبعتلإ ريفوت ىلع
تاقاطبلل ةينورتكلإ’إ
 .ةمداقلإ ةنضسلإ نم ءإدتبإ

د.م



ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘شصم تدا˘˘˘فأا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘˘شسلا»ـل
يتلا ةميرجلا يف نيطرؤتملا
ةأارما ةعيرششلا ةنيدم اهتدهشش
ةشسشسؤؤملاب تيفؤت ة˘ي˘ن˘ي˘شسم˘خ
هقيفرو رشصاقلا اهنباو ةيباقعلا
نابشش ةثÓث ىلإا ةفاشضإا ،رشصاقلا
ة˘قر˘شس م˘˘ه˘˘فد˘˘ه نا˘˘ك ن˘˘ير˘˘خآا
قاؤ˘شسأا ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘بو ةرا˘˘ي˘˘شسلا
ؤهو ،ةرواجملا تايلؤلا ىدحإا

اهبحاشص لتقم دعب لعفلاب مت ام
نيمهتملا عيمجل تهجو ثيح
ةيمارجإا ةعؤمجم نيؤكت ةمهت
ق˘ب˘شس ع˘م يد˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘لاو
ليكنت˘لاو د˘شصر˘ت˘لاو رار˘شصإلا
رتشستلاو غي˘ل˘ب˘ت˘لا مد˘عو ة˘ث˘ج˘ب
عاجرتشسا دعب كلذو ،ةقرشسلاو
فرط نم ة˘قور˘شسم˘لا ةرا˘ي˘شسلا

يتلاو ينطؤلا كردلا رشصانع
غلبمب نيمهتملا بشسح اهعيب مت
ةيئان ةقطنمب ميتنشس نؤيلم02
دكأا ثيح ،ةلششنخ ةيلؤل ةعبات
ةميرجلا يعاود نأا نؤمهتملا

لÓ˘خ ةرا˘ي˘شسلا ة˘قر˘شس ا˘˘هدر˘˘م
م˘ه˘نأا لإا ة˘ي˘لوألا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ل˘ك لوا˘ح ة˘م˘كا˘ح˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
ن˘م سصل˘خ˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م فر˘˘ط
ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تا˘بؤ˘ق˘ع˘لا تا˘ع˘ب˘˘ت
اميف ،رخآلا ىلع ةركلا يمرو
ةثجلاب ليكنتلا ببشس فرعي مل
ة˘ي˘ح˘شضلا ن˘ي˘عأا د˘حأا عÓ˘ت˘˘قاو
د˘˘˘ع˘˘˘ب ءار˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘كر˘˘˘˘تو
دار˘˘فأا فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘جارد˘˘ت˘˘˘شسا
لإا ناجيلث ةيدلب ىلإا ةباشصعلا
جرعنم ىلإا لؤشصلا دنع مهنأا
مهدحأا بلاط ،يل˘ب˘ج˘لا ة˘مادر˘لا
ءا˘شضق˘ل ف˘قؤ˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا

نا˘شصخ˘˘ششلا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘ت˘˘جا˘˘ح
يفلخلا دعقم˘لا ي˘ف نا˘شسلا˘ج˘لا
كل˘شسب ة˘ي˘ح˘شضلا ق˘ن˘خ˘ب ا˘˘ما˘˘ق
هتثج نم اؤشصلخ˘تو ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
اهب ليكنتلا دعب ةباغلا طشسو
ة˘ع˘ئا˘ج˘لا با˘ئذ˘لا ا˘ه˘م˘ه˘ت˘ل˘˘ت˘˘ل
د˘ع˘˘بو ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

،ةثÓثلا نيمه˘ت˘م˘لا باؤ˘ج˘ت˘شسا
قح˘لا ل˘ث˘م˘م تا˘ع˘فار˘م د˘ع˘بو
هذه عئاقو درشس داعأا يذلا ماعلا
ا˘شسم˘ت˘ل˘م ،ءا˘ع˘ن˘ششلا ة˘م˘ير˘ج˘˘لا
لاحتل  مادعإلا ةبؤقع عيقؤت
دعبو عافدلا تاعفارمل ةملكلا

ةعاق نم ةمكحملا ةئيه ةدؤع
م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘نادإا م˘˘ت تلواد˘˘م˘˘لا
مت اميف مادعإلا مكحب يشسيئرلا
نيمهتمل تاؤ˘ن˘شس01 عي˘قؤ˘ت
ىلإا21 ةبؤقع سسامتلاو ،نيرخآا

نم نيرشصاقلا قح يف ةنشس51
.ثادحألا ةمكحم فرط

يف طروتم فيقوت
ر’ود0004 ةزايح

ةروزم
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘˘ششلا تن˘˘كم˘˘ت

،ةشسبت ةيلؤب يرشضحلا نمأÓل
ي˘ف ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت ن˘˘م
ةيبنجأا ةلمع˘ل ج˘يور˘ت˘لا ة˘ي˘شضق
.ةدلقمو ةروزم

نمأاب مÓعإلا ةيلخل نايب دافأا
را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘نأا ،ة˘˘شسب˘˘˘ت ة˘˘˘يلو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
قيقحتلا دعبو ،اهعاؤنأا ىتششب
دا˘شصت˘قلا˘ب ةر˘شضم ع˘ئا˘قو ي˘ف
ة˘طر˘ششلا فر˘ط ن˘م ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

يناثلا يرشضحلا نمأÓل ةعباتلا
يف تايرحتلا فيثكت رثإا ىلع
ج˘يور˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق ف˘ل˘م
ةدلقمو ةروز˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘ل˘م˘ع
مت نيأا ،ينطؤلا بارتلا لخاد
رمعلا نم غلبي سصخشش فيقؤت
غلبم هتزؤحب طبشضو ةنشس83
ةيبنجألا ةلمعلا نم ربتعم يلام
.ةروزم رلود0004ـب ردقم

ر˘فؤ˘ت د˘ع˘ب ثا˘ح˘بألا ي˘تأا˘تو
ةحلشصملا تاذ ىلإا تامؤلعم
ةهؤبششم تاكرحت دؤجؤب ديفت
ةلمع ج˘يور˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي
اقÓطنا ةدلقمو ةروزم ةيبنجأا

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا د˘حأا ن˘م
،ةشسبت ةنيدم طشسؤب ةدؤجؤملا
قيشسنتلابو كلذ ىلع ءانب متيل
ىلإا لقنتلا ةشصتخملا ةباينلا عم
لحملا سشيت˘ف˘تو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
غ˘ل˘ب˘م˘لا ه˘ل˘˘خاد ط˘˘ب˘˘شض يذ˘˘لا
بحا˘شصل ع˘م˘شسي˘ل ،رؤ˘˘كذ˘˘م˘˘لا
ةيطبشضلا ىؤتشسم ىلع لحملا
ةردا˘˘˘˘شصمو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘شضق˘˘˘˘˘لا
ىلإا اه˘ل˘يؤ˘ح˘تو تازؤ˘ج˘ح˘م˘لا

د˘ع˘بو .ير˘شضح˘لا ن˘مألا ر˘˘ق˘˘م
تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا
ل˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

ةشسبت ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا
يشضق˘ي ر˘مأا ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘شصي˘ل
.ةيئاشضقلا ةباقرلا نهر عشضؤلاب
.ةمكاحملا ةشسلج راظتنا يف

watan@essalamonline.com
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ةقرضسلإ عفإدب تبكترإ ةÁرج ‘ ةقوبضسم Òغ ةيضشحو

بائذلا همهتلتل ءارعلا ‘ ةثج كرتو ةسسبت ‘ «ةيئادتبا ريدم» لتق اذكه

تإديبع بيطلإ

يف يضسيئرلإ مهتملإ قح يف مإدعإ’إ ةبوقع طيلضست ،ةضسبت ءاضضق صسلجم تايانجل فانئتضس’إ ةمكحم تضسمتلإ
يف ةثج هكرتو ،ناجيلث ةيدلبب ةيئانلإ قطانملإ ىدحإإ ىلإإ هليوحتو دعاقتم ةيئإدتبإ ريدم فاطتخإ ةيضضق
اميف ،إذفان انجضس تإونضس01 ـب نيرخآإ نيمهتم ةنإدإإو ،بائذلإ هتمهتلإ ثيح هترايضس ةقرضس تمت نأإ دعب ءإرعلإ

.نيرضصاقلإ قح يف ةنضس51 ىلإإ21 نم ةبوقع طيلضست ثإدحأ’إ ةمكحم تضسمتلإ

ىلع عقو حلشسم راجشش رفشسأا
ةيلؤب ي˘ششمر˘لا ةر˘ئاد ىؤ˘ت˘شسم
سصخ˘شش ل˘ت˘ق˘م ن˘ع ،نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت
.ةتوافتم حورجب رخآا ةباشصإاو

،«مÓ˘شسلا»ـل ردا˘شصم تف˘ششك
نيتباشصع نيب عقو ثداحلا نأا
،دمحا يديشس ةيرق نم ناردحنت
يف يدلبلا بعلملا نم برقلاب
ة˘˘ي˘˘ف˘˘شصت ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘˘ششمر˘˘˘لا

تدعاشصت نيأا ،امهنيب تاباشسح
فارطأل دتمتل اهنيب تافÓخلا
ىلإا رمألا لؤحتي نأا لبق ،ىرخأا

نع تر˘ف˘شسأا ،ة˘ح˘ل˘شسم ة˘كر˘ع˘م
ا˘م˘هد˘˘حأا ،ن˘˘ي˘˘ح˘˘ير˘˘ج طؤ˘˘ق˘˘شس
نيأا ،ةريطخ˘لا˘ب ه˘حار˘ج تف˘شصو
ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘ت ع˘˘شضؤ˘˘لا ى˘˘عد˘˘ت˘˘˘شسا
ى˘˘لإا ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثلا ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لا
ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم تلا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
ةرؤ˘ط˘خ˘ل ار˘˘ظ˘˘نو ،«ي˘˘ششمر˘˘لا»
ىلإا هليؤحت مت ،امهدحأا ةباشصإا
ناشسملت ىفششتشسم تلاجعتشسا
ه˘شسا˘ف˘نأا ظ˘ف˘ل ن˘يأا ،ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
تا˘ف˘عا˘شضم˘ب ار˘ثأا˘˘ت˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا
سضرعت يتلا ةريط˘خ˘لا حور˘ج˘لا
.اهل

نأا ،ردا˘˘شصم˘˘˘لا تاذ تدا˘˘˘فأاو
4 هيف كرا˘شش تي˘م˘م˘لا را˘ج˘ششلا
حلاشصم ترششاب نيأا ،سصاخششأا
تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘مألا

ن˘ي˘ح˘ل ه˘تا˘شسبÓ˘م ي˘ف ة˘ق˘م˘ع˘˘م
ةميرجلا يف نيطرؤتملا فيقؤت
.ةلادعلا مامأا مهميدقتو

يذلا تقؤلا يف اذه ثدحي
ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘˘مأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم تنا˘˘˘˘ك
ا˘شصخ˘شش ترّر˘˘ح د˘˘ق ي˘˘ششمر˘˘لا
تا˘با˘شصع ه˘ت˘ف˘˘ط˘˘ت˘˘خا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ىلإا هليؤحت مت يذلاو ،تاءادتعا

ةيلو يف «فاشص ينب» ةيحاشض
تر˘ه˘ظأاو ،تن˘˘ششؤ˘˘م˘˘ي˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
ةيلمع نأاب ،ةينمألا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تم˘ت زا˘ج˘˘ت˘˘حلاو فا˘˘ط˘˘ت˘˘خلا
ا˘ه˘ف˘ي˘ل˘˘كت م˘˘ت ةا˘˘ت˘˘ف ة˘˘ط˘˘شساؤ˘˘ب
لامعتشساب ةي˘ح˘شضلا جارد˘ت˘شسا˘ب
هب اهئاقل لÓخو ،«كؤبشسيافلا»
ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ن˘˘كا˘˘مألا د˘˘حأا ي˘˘ف
دارفأا يقاب هرشصاح ،«يششمرلا»
هؤ˘لؤ˘ح ،ة˘˘م˘˘ث ن˘˘مو ة˘˘با˘˘شصع˘˘لا
.تنششؤميت نيع ةيلو هاجتاب

ناشسملت ةيلو نأا هركذ ريدجلا
ةر˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘نوآلا ي˘˘˘ف فر˘˘˘ع˘˘˘ت
لا˘م˘عألا ي˘ف ا˘ت˘ف˘˘ل˘˘م اد˘˘عا˘˘شصت
لثم عدر بلطتي ام ةيمارجإلا

ة˘ن˘ي˘ششم˘˘لا تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘خد˘˘لاو
.ةماع ةفشصب يرئازجلا

تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
نمأاب ةيرماعلا ةرئاد نمأا رشصانع
ن˘˘م تن˘˘ششؤ˘˘م˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘يلو
ةنؤكتم ءايحأا ةباشصعب ةحاطإلا

ز˘ج˘حو ،سصا˘خ˘˘ششأا ة˘˘ع˘˘شست ن˘˘م
.ءاشضيب ةحلشسأا

ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثإا تءا˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم˘ل ة˘ح˘ل˘شصم˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ب را˘˘ج˘˘شش عؤ˘˘قو ا˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م
ط˘شسو با˘ب˘ششلا ن˘م ة˘عؤ˘م˘ج˘م
ةحلشسأا لامعتشساب ماعلا قيرطلا
ىلع لخدتلا مت هيلعو ،ءاشضيب
ةفاك لام˘ع˘ت˘شسا˘ب ة˘عر˘شسلا ه˘جو
ةرخشسم˘لا ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا

نمأÓل ةماعلا ةيريدملا فرط نم
فار˘طأا ف˘ي˘قؤ˘ت م˘ت˘ي˘ل ي˘ن˘طؤ˘˘لا
نمأا رقم ىلإا مهليؤحتو راجششلا
نيأا قيقحتلا لامكتشسل ةرئادلا
.ايئاشضق نيقؤبشسم مهنأا نيبت

زجحو نيضصخضش فيقوت

صصرق ف’آإ5 نم ديزأإ
فلضشلإ يف صسولهم

ثحبلا ةقرف رشصانع تنكمت
نم سسمأا ،فلششلا نمأاب لخدتلاو
82 امهرامعأا نيشصخشش فيقؤت
ن˘م˘شض نا˘ط˘ششن˘ي ة˘˘ن˘˘شس23و
ل˘ق˘ن˘ب مؤ˘ق˘ت ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘شش
نم تايلو ةدع ربع تارثؤؤملا
اهجيورتو اهعيب سضرغل ،نطؤلا
م˘ت ن˘˘يأا .با˘˘ب˘˘ششلا طا˘˘شسوأا ي˘˘ف
زجح ،ةيعؤنلا ةيلمعلا هذه لÓخ
.سسؤلهم سصرق0015

فيقؤتلا ةي˘ل˘م˘ع تءا˘جو اذ˘ه
تامؤلعم˘ل لÓ˘غ˘ت˘شسا ز˘ج˘ح˘لاو
د˘ي˘ف˘ت ،ة˘قر˘ف˘لا تاذ ى˘˘لإا تدرو
˘مؤ˘ق˘ت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘شش دؤ˘جؤ˘˘ب
ربع ةيلقعلا تارثؤؤ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب

ذا˘خ˘تا د˘ع˘بو .تا˘يلؤ˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك
ىلع ةيلمعلا ترفشسأا ،ةينمألاو
ىدحإاب امهيف هبت˘ششم˘لا ف˘ي˘قؤ˘ت
،دÓ˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘˘شسو تا˘˘˘˘˘˘يلو
سصرق0015 م˘˘ه˘˘تزؤ˘˘ح˘˘بو
ف˘ل˘م˘لا زا˘ج˘نإا م˘ت˘ي˘ل ،سسؤ˘ل˘˘ه˘˘م
ةيشضق نع نيفؤقؤملل يئازجلا
ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ را˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تلا
راطإا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤؤ˘م˘لا˘ب

متتل ،ةم˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج
ليكو مامأا ،امهيف هبتششملا ةلاحإا
ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
.فلششلا

تإرثؤوملإ جورمب ةحاطإ’إ
ريغ ةقيرطب ةيلقعلإ

ةياجبب ةعورضشم
تن˘˘كم˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو

ةيئاشضقلا ةطرششلا ةقرف رشصانع
نمأل نماث˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مألا˘ب
سصخشش فيقؤت نم ،ةياجب ةيلو
نهتمي ةنشس23 رمعلا نم غلبي
ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤؤ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت
ةنيدمب ةعورششم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
.ةياجب

دعب تءاج ةيلمعلا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
تايرودب ةطرششلا رشصانع مايق
ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ل ة˘ب˘˘قار˘˘م
يداو ر˘˘شسج قر˘˘ط˘˘لا قر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م
م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ن˘يأا ،ما˘مؤ˘˘شصلا
تيقؤتلا اؤقرتخا سصاخششأا ةثÓث
ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل دد˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ماق مهيلإا برقتلا دعبو ،يلزنملا
نم سصلخ˘ت˘لا˘ب سصا˘خ˘ششألا د˘حأا

اهيمرب هتزؤحب تناك ءاود ةبلع
رشصانع نطف˘ت˘ي˘ل ،سضرألا ى˘ل˘ع
ةبلعلا عاجرتشسا متو هل ةطرششلا

اشصرق23 ىلع يؤتحت يتلاو
عؤن نم ةيلقعلا تارثؤؤملا نم
ا˘ه˘ج˘يور˘ت دد˘شصب نا˘ك ،ل˘ي˘ت˘ي˘ك
مت هيلعو ،ةعورششم ريغ ةقيرطب
ةطرششلا زكرم ىلإا ينعملا دايتقا

يئازج فلم زجنأاو هيقفارم ةقفر
ةيشضق لجأل مهيف هبتششملا دشض
دشصق ةيلقعلا تارثؤؤ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح
ر˘ي˘غ ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب ةدا˘˘عإا

ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ،ة˘عور˘ششم
ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا ليكو
دعبو ،اهميلقإا سصتخ˘م˘لا ة˘يا˘ج˘ب

يف ردشص يرؤفلا لؤثملا ةشسلج
ي˘شسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ق˘˘ح
ةمارغو اشسبح ن˘ير˘ه˘شش ة˘بؤ˘ق˘ع
يف ،جد00002 ـب ردقت ةيلام
.هيقفارم ليبشس يلخأا نيح

نولضسإرم :اهعمج

تنضشومت نيعب نينطإوملإ بيهرت يف ةضصتخم ءايحأإ ةباضصع طاقضسإإ

يعامج راجسش يف رخآا ةباسصإاو سصخسش لتقم
ناسسملتب حلسسم

ةديعضسب صسإوقأ’إ دإوب اقرغ Úلفط يتثج لاضشتنإ

يقاؤبلا مأا ‘ بآارم لخاد زاغلاب اقانتخا Úباسش عرسصم

نم تإروضشنم صضرع ةمهتب
ةحلضصملاب صساضسملإ اهنأاضش
ةينطولإ

اسسبح ماع سسامتلا
يفحسصلا قح يف
عماج نب ىفطسصم
ىدل ةماعلإ ةباينلإ تضسمتلإ
اماع صسمأإ ،ةبانع ةمكحم

ةيلام ةمإرغو إذفان اضسبح
رانيد فلأإ001 اهردق

يفحضصلإ قح يف يرئإزج
.عماج نب ىفطضصم
نم ةينطولإ ةنجللإ تدافأإو
،نيلقتعملإ نع جإرفإ’إ لجأإ
عافدلإ ةئيه ةعفإرم دعب هنأإ

رظنلإ يف ةيضضقلإ تعضضو
.لبقملإ يفناج5 ةضسلجل
ريرحت صسيئر عباتي ،ةراضشإÓل

«لايضسنوفوربول» ةفيحضص
نم تإروضشنم صضرع ةمهتب
ةحلضصملاب صساضسملإ اهنأاضش
.ةينطولإ

م.ةزمح
نم ىلوأ’إ إرهضش11ـلإ لÓخ

ةيراجلإ ةنضسلإ

يف اسصخسش8562 لتقم
ةعورم ريسس ثداؤح

ةينطولإ ةيبودنملإ تفضشك
ليجضست نع ،قرطلإ يف نمأÓل
لÓخ رورم ثداح887.71
ةنضسلإ نم ىلوأ’إ إرهضش11ـلإ
ةافو يف ةببضستم ،ةيراجلإ

81242 ةباضصإإو اضصخضش8562
ةيبودنملإ تحضضوأإو.نيرخآإ

تقلطأإ اهنأإ ،صسمأإ اهل نايب يف
ةديلبلإ ةي’و نم صسمأإ لوأإ

نم ةياقولل ةيضسيضسحت ةلمح
لÓخ ةضصاخ ،رورملإ ثدإوح
ةئف ةفدهتضسم ،ءاتضشلإ لضصف
تحت ليقثلإ نزولإ يقئاضس
إوفعاضض ‐ءاتضشلإ يف» راعضش
.«رذحلإو ةطيحلإ

ةيرودلإ اهتليضصح نإإ تلاقو
ماعلإ يأإرلإ عÓطإ’ فدهت
رورملإ ثدإوح ةرهاظ روطتب

نيتقطنملإ ىوتضسم ىلع
ىلع ةيفيرلإو ةيرضضحلإ
.ينطولإ ىوتضسملإ

ط.ةراضس

ا˘م˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ح ن˘˘ي˘˘با˘˘شش ي˘˘ق˘˘ل
زاغب اقا˘ن˘ت˘خا ،سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص
نؤ˘˘˘بر˘˘˘كلا د˘˘˘ي˘˘˘شسكأا يدا˘˘˘حأا
ل˘خاد ،ةأا˘فد˘م ن˘م ثع˘ب˘ن˘˘م˘˘لا

˘مأا˘ب نور˘كف ن˘ي˘ع ي˘ف بآار˘˘م
.يقاؤبلا

سصاخششأا40 بي˘شصأا ا˘م˘ك
،ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘˘ع ن˘˘م
نؤبركلا يداحأا زاغل قانتخاب
ءار˘˘ج ن˘˘كشسم006 ي˘˘ح˘˘ب
ثعبنملا زاغ˘ل˘ل م˘ه˘قا˘ششن˘ت˘شسا

ةرورا˘ق˘ب طؤ˘بر˘م د˘قؤ˘م ن˘˘م
نيذلا اياحشضلا ،ةششرمب زاغلا
84و31 نيب مهرامعأا حوارتت
ي˘ف ق˘ي˘شضب اؤ˘˘ب˘˘ي˘˘شصأا ة˘˘ن˘˘شس
نم مهليؤ˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،سسف˘ن˘ت˘لا
ةيندملا ةيامحلا حلاشصم لبق
د˘˘م˘˘ح˘˘م ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ؤ˘˘˘ح˘˘˘ن
.فايشضؤب

ةيلمعلا نأا ،ركذلاب ريدجلا
لقا يف اهعؤن نم ةيناثلا دعت
قانتخا ةثداح دعب عؤبشسأا نم
ةدحاو ةلئاع نم دارفأا ةثÓث

نم ةثع˘ب˘ن˘م˘لا تازا˘غ˘لا ءار˘ج
ى˘˘ل˘˘ع اذ˘˘هو ءا˘˘م˘˘لا نا˘˘˘خ˘˘˘شس
نكشسم004 ي˘ح ىؤ˘˘ت˘˘شسم
دواد ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب لا˘ط˘ي˘ما˘˘ي˘˘شس
ءÓ˘˘˘جإاو فا˘˘˘ع˘˘˘شسإا م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
قيشضب ني˘با˘شصم˘لا ا˘يا˘ح˘شضلا
نم ةنشس85و62 سسفنتلا يف
نم ة˘ن˘شس33و ى˘ث˘˘نأا سسن˘˘ج
ى˘ف˘ششت˘˘شسم ى˘˘لإا ر˘˘كذ سسن˘˘ج
.نازيلغ

ةيامحلا ناؤعأا لششتنا امك
نيقيرغ نيلفط يتثج ةيندملا
ةدحاو ةلئاع نم (ىثنأاو ركذ)
ة˘ير˘ق˘ب ع˘قاؤ˘لا سساؤ˘قألا داؤ˘˘ب

امبشسح ،ةديعشس يف ةفششيرخ

ةيامحلا ةيريدم ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسا
نأا ردشصملا حشضوأاو.ةيندملا
نييفؤتم امهيلع رثع نيلفطلا
ةشسما˘خ˘لا ة˘عا˘شسلا دود˘ح ي˘ف
داؤ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب سسمأا لوأا ءا˘˘˘شسم
مايألا هذه اطاششن دهششي يذلا
ة˘يؤ˘ج˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
دقو.ة˘يلؤ˘لا˘ب ة˘ل˘شصا˘ح˘˘لا
ةيندملا ةيامحلا ناؤعأا لششتنا

6و3) ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘شضلا ي˘ت˘ث˘ج
ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘˘ح (تاؤ˘˘ن˘˘شس
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘ل
ةحشصلل ةيمؤمعلا ةشسشسؤؤملاب
ة˘عا˘م˘ج˘لا سسف˘ن˘ب ة˘يراؤ˘˘ج˘˘لا
ح˘لا˘شصم تح˘ت˘فو .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
اذه يف اقيقحت ينطؤلا كردلا
.ثداحلا

بويأإ.صس
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( م0202‐ م9991) داؤع ناهرؤن ةحيرجلا ةريسسألا

ة˘ق˘شسا˘ب˘لا تا˘ما˘˘ق˘˘لا ةر˘˘شضح ي˘˘ف
خؤ˘˘˘م˘˘˘ششلاو سسف˘˘˘ن˘˘˘لا تاز˘˘˘يز˘˘˘ع
تار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسألا ءا˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘كلاو
تاد˘˘جا˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘لا

دؤ˘˘م˘˘شصلاو ر˘˘˘ب˘˘˘شصلا تلار˘˘˘ن˘˘˘ج
دؤ˘˘شسألا ن˘˘ير˘˘ع ي˘˘ف تا˘˘ع˘˘با˘˘ق˘˘لا
سسوؤورلا أاطأاطتو تاماهلا ينحنت
نهدؤم˘شصل ًارا˘ب˘كإاو ًلÓ˘جإا ن˘ه˘ل
عورأا نورطشسي نهو يرؤطشسلا
دؤمشصلا يف ةي˘لؤ˘ط˘ب˘لا م˘حÓ˘م˘لا

يف مادقإلاو ءادفلاو ةيحشضتلاو
ر˘˘ششلاو ي˘˘غ˘˘ب˘˘لا ىؤ˘˘ق ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘م
ةهجاؤملا تاحاشس يف ناودعلاو
,رشسألا عÓقب
تادجاملا يتاؤخأا دجامألا يتؤخإا
لشضا˘فألا ي˘ت˘ب˘حأا ءار˘ق˘لا ي˘ئاز˘عأا
طيلشست ؤه مؤيلا هددشصب انأا امف
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ءؤ˘˘˘˘شضلا
زاربإا يف ةلشصاؤ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإلا

تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسألا ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
تاد˘˘جا˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘لا
بهايغ يف تايشسنملاو تابذعملا
ي˘˘تاؤ˘˘ل˘˘لاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا نؤ˘˘˘ج˘˘˘شس
ةؤ˘شسقو م˘لألاو رار˘م˘لا ن˘عر˘ج˘ت˘ي
نا˘˘˘ج˘˘˘شسلا تور˘˘˘ب˘˘˘جو ن˘˘˘ج˘˘˘شسلا

ا˘ه˘˘تدور˘˘بو ن˘˘يزا˘˘نز˘˘لا ة˘˘بؤ˘˘طرو
نهماظ˘ع ر˘خ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ل˘ظ˘م˘لا

نم لكأات يتلا ديدحلا نابشضقو
تاؤ˘ن˘شسو ة˘ف˘ي˘ع˘شضلا ن˘˘هدا˘˘شسجأا
نهبابشش ةرهز ىنفت يتلا رمعلا

ن˘˘ه˘˘لا˘˘مآاو ن˘˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘عأا بوذ˘˘˘تو
نؤجشسلا نابشضق فلخ نهمÓحأاو
نهنمف ةيليئارشسإلا تÓقت˘ع˘م˘لاو
يه نَمو ةحيرجلاو تخألاو مُألا
,ةلؤفطلا نشس نم رؤهزلا رمع يف
«يئرملا مÓعإلا ىلع هافشسأا او
» عؤمشسملا مÓعإلا «نؤيز˘ف˘ل˘ت˘لا
ل يذلا ءورقملا مÓعإلا «ةعاذلا
ن˘م ة˘ع˘شساو ة˘حا˘شسم ن˘ه˘ل در˘˘ف˘˘ي
نهركذتي لو ةيمÓعإلا ةيطغتلا

جار˘فإلا وأا ن˘ه˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا د˘˘ن˘˘ع لإا
دنع نهلاقتعا نؤكي دقو ،نهنع
كّرحي ل رباع ربخ درجم سضعبلا
هتلؤجر ةؤخنو مئانلا هريمشض هيف
عاؤ˘˘نأا ع˘˘˘ششبأل ن˘˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م
ة˘نا˘هإلاو ل˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘لاو بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا

د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو زاز˘˘ت˘˘بلاو لز˘˘ع˘˘˘لاو
سشر˘ح˘ت˘لاو ي˘ششحؤ˘لا ءاد˘˘ت˘˘عإلاو
تحت لذملا سشيتفتلاو يشسنجلا

ةاعارم نود ,نيدÓجلا طايشس عقو
,ةشصاخلا نهتاجايتحاو نهتثؤنأل
فط˘ت˘خ˘ي لÓ˘ت˘حلا لاز˘ي ل ثي˘ح
يف نع˘ب˘ق˘ي ن˘لز˘ي ا˘م ةر˘ي˘شسأا14
فورظ لظ يف لÓتحلا نؤجشس
32 نهنيب ًامأا21 ّنهنم ,ةيشساق
ةتوافتم ًاما˘كحأا ن˘ي˘شضق˘ي ةر˘ي˘شسأا
ق˘˘ح˘˘ب رد˘˘شص ا˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ُح ن˘˘˘هÓ˘˘˘عا
،تا˘˘˘يود قور˘˘˘شش ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘شسلا

نيتمؤكحملا دا˘ي˘ع ؤ˘بأا Ó˘ي˘تا˘ششو
،اماع61 ةدمل نجّشسلاب
˘مÓ˘عإلا با˘ح˘شصأا ًا˘˘يؤ˘˘شسو ًا˘˘ع˘˘م
تؤشص ءÓعإا يف ةرحلا مÓقألاو
تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘˘لا تار˘˘˘ي˘˘˘شسألا
لك يف نهئامشسأا عفرو تادجاملا

ن˘˘˘ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘شصن ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كم
ى˘˘لإا فؤ˘˘قؤ˘˘لاو ن˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘نا˘˘˘شسمو
لÓ˘ت˘حلا ة˘ه˘جاؤ˘م ي˘ف ن˘ه˘ب˘نا˘˘ج
«ةيزانلا نؤجشسلا ةحلشصم ةرادإا»
ن˘˘ع ما˘˘˘ث˘˘˘ل˘˘˘لا ة˘˘˘لازإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘مو
ح˘˘شضفو ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘هؤ˘˘˘جو
نؤ˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسلا ةرادإا تا˘˘˘˘شسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
.نهقحب
ةح˘ير˘ج˘لا ة˘ي˘شسد˘ق˘م˘لا ةر˘ي˘شسألاو
د˘˘حاؤ˘˘لا ة˘˘ن˘˘بأا » داؤ˘˘˘ع نا˘˘˘هرؤ˘˘˘ن
تعرب˘ت ي˘ت˘لا ًا˘ع˘ي˘بر ن˘ير˘ششع˘لاو
نا˘طر˘شسلا ي˘شضر˘م˘ل ا˘ه˘ت˘ل˘يد˘˘ج˘˘ب
اهميخمو اهتلئا˘ع˘ل ًار˘خ˘ف نؤ˘كت˘ل
تاينيطشسلفلا تاريشسألا دحأا يه
ملألا نعرجتي يتاؤللا تادجاملا
لÓ˘ت˘˘حلا نؤ˘˘ج˘˘شس بها˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف

نيب ام ًادج ريرم عقاو نششيعيو
دد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لا سضر˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ط˘˘˘م
لÓتحلا لهاجت نادنشسو نهتايح
ًايلاح ةعباقلاو ةيمؤيلا نهتاناعمل
تهنأا يتلاو «نؤمادلا» نجشس يف
اهماع ءار˘شسإا ة˘ح˘ير˘ج˘لا ةر˘ي˘شسألا
سسداشسلا اهماع تلخدو سسماخلا

نؤ˘˘ج˘˘˘شس ي˘˘˘ف ي˘˘˘لاؤ˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ًا˘م˘كح ي˘شضق˘ت ي˘ه˘˘ف ،لÓ˘˘ت˘˘حلا
تي˘شضمأاو ماؤ˘عأا ر˘ششع ن˘ج˘شسلا˘ب
نم ماؤعأا ةشسمخ نآلا ىتح مهنم
 ,ءيطبلا لتقلا
‐:ةحيرجلا ةيشسدقملا ةريشسألا ‐
داؤع رشضخ ميهاربإا ناهرؤن
 م91/1/9991 ‐:دÓيملا خيرات ‐
عَؤششإا ةيرق ‐:ةيلشصلا ةدلبلا ‐
يتلاو ،8491 ةبكن يف ةرمدملا
ةرمعت˘شسم ا˘ه˘ي˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا ما˘قأا
سسدقلا برغ «سشميشش تيب»
ايدنلق ميخم ‐: ةماقإلا ناكم ‐
 سسدقلا لامشش نيئجÓل
 ءابزع ‐:ةيعامتجلا ةلاحلا ‐
ةلئاع نؤكتت  ‐:ةلشضافلا ةلئاعلا
ن˘م نا˘هرؤ˘ن ة˘ح˘ير˘ج˘لا ةر˘ي˘˘شسألا
تاق˘ي˘ق˘شش ع˘برأا ا˘ه˘لو مألاو بألا
ة˘ج˘ير˘ج˘لا ةر˘ي˘˘شسألا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
ي˘تأا˘تو ءا˘ق˘ششأا ة˘˘ثÓ˘˘ثو نا˘˘هرؤ˘˘ن
نم يناث˘لا بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف نا˘هرؤ˘ن
  اهتاؤخأاو اهتؤخإا نيب
تق˘˘ل˘˘ت ‐:ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ل˘˘هؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا ‐
ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت نا˘˘هرؤ˘˘ن ةر˘˘˘ي˘˘˘شسألا
ة˘˘لا˘˘كو سسراد˘˘م ي˘˘ف ي˘˘شسارد˘˘˘لا
نيئجÓل ايدنلق ميخم يف ثؤغلا

ف˘شصلا ى˘ت˘ح ة˘ما˘ع˘لا ة˘يؤ˘نا˘ث˘˘لاو
نا˘˘ح˘˘ت˘˘مل تمد˘˘ق˘˘˘تو ر˘˘˘ششا˘˘˘ع˘˘˘لا
ققحتل «يهيجؤت» ةماعلا ةيؤناثلا
فور˘ظو ة˘با˘شصإلا م˘غر حا˘ج˘˘ن˘˘لا
.%49  لدعم ىلع لشصحتل رشسألا

.لاقتعلا نابشضق فلخ يهو
˘˘˘˘˘˘‐:لا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘علا خ˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ت ‐

م32/11/5102
نؤمادلا ‐:لاقتعلا ناكم ‐
˘˘‐:ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ه˘˘جؤ˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا ‐
يف نعط ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا
سسدقلا يف افاي عراشش
م˘تو ا˘ما˘ع ر˘ششع ة˘ثÓ˘ث ‐:م˘كح˘˘لا
نم فشصنو ماؤعأا ةثÓث سضيفخت
ماؤعأا رششع حبشصتل ،مكحلا ةدم
فلأا03 ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
رلود0058 براقي ام ) لكيشش
. (ىكيرمأا
ن˘ع˘م˘ي ‐ :م˘لا˘ظو ي˘ف˘شسع˘ت ءار˘جإا
ةلشصاؤم يف ينؤيهشصلا لÓتحلا
ةحير˘ج˘لا ةر˘ي˘شسألا ق˘ح˘ب ه˘مار˘جإا
نم لÓتحلا اهمرح دقو ناهرؤن
ى˘لوألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘يوذ ةرا˘يز
ةجحب  اهت˘با˘شصإا م˘غر لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل
لÓتحلا لازامو «ينمألا عنملا»
ن˘ي˘˘ب ا˘˘م ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي تار˘˘ت˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
حيرشصت ءاطعاب سضفرلاو حامشسلا
نا˘هرؤ˘ن ةر˘ي˘شسألا د˘لاو ةرا˘يز˘لا˘˘ب
.. اهتيؤور نم هنكمت
‐:ةحير÷إ ةÒضسأ’إ لاقتعإ

دإوع ناهرون
لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا تاؤ˘˘˘˘ق تل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا
ةر˘شصا˘ق˘لا ة˘ل˘ف˘ط˘لا ي˘نؤ˘ي˘˘ه˘˘شصلا
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب نا˘˘هرؤ˘˘˘ن ة˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا

غلبت تناك يتلاو م32/11/5102
بقع نير˘ه˘ششو61 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
تا˘شصا˘شصر ة˘ثÓ˘ث ـب ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا
ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘جرو ا˘˘˘هر˘˘˘ه˘˘˘ظ تقر˘˘˘ت˘˘˘˘خا

ا˘ه˘ن˘ط˘˘ب ي˘˘ف ةد˘˘حاو تّر˘˘ق˘˘ت˘˘شساو
داؤع ليده اه˘ت˘ب˘ير˘ق دا˘ه˘ششت˘شساو
افا˘ي عرا˘شش ي˘ف ا˘م˘هد˘جاؤ˘ت ءا˘ن˘ثأا
ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا سسد˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
,نعط ةيلمع ذيفنت امهتلواحم
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو ا˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا م˘˘˘تو
تاعاشس عبرأا تقبو ىفششتشسملا
ةلازإا ىرجو تايلمعلا ةفرغ يف

ة˘لازإا م˘ت˘ي م˘ل ا˘م˘ي˘ف ن˘ي˘ت˘شصا˘شصر
زاهجلا يف ةدؤجؤملا ةشصاشصرلا
«نطب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف» ي˘م˘شضه˘لا

نع ةشصا˘شصر˘لا كر˘ح˘ت ن˘م ا˘فؤ˘خ
تافعاشضم اهل ببشستو اهعشضؤم
متو ،لÓتحلا معز بشسح ةيحشص
ريدختلا تحت يهو اهعم قيقحتلا
ةرؤطخل ةاعارم نود ىفششملا يف
ىفاعتت نأا لبقو يحشصلا اهعشضو
نورا˘ششه ن˘ج˘شس ى˘لإا ا˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت
,ءاشسنلل
نا˘هرؤ˘ن ه˘م˘كا˘ح˘م ل˘ي˘جأا˘ت د˘ع˘بو
ترد˘˘˘˘شصأا تار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘˘ششع
سسدقلا يف ةيزكر˘م˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
نجشسلاب ًامكح اه˘ق˘ح˘ب ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
ف˘شصنو ًا˘ما˘ع ر˘ششع ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل
فانئتشساب ةريشسألا يماحم مدقتو
ماؤعأا ةثÓث دعب ايلعلا ةمكحملل
ة˘ثÓ˘ث سضي˘ف˘خ˘ت ن˘م م˘كح˘لا ن˘˘م
،مكحلا ةدم نم فشصنو تاؤنشس
تلقنتو ،تاؤ˘ن˘شس ر˘ششع ح˘ب˘شصت˘ل
يف ايلاح عبقتو نؤجشس ةدع يف
.نؤمادلا نجشس

ةÒضسأÓل ةيحضصلإ ةلا◊إ ‐
دإوع ناهرون ‐:ةحير÷إ

ناهرؤن ةحيرجلا ةريشسألا لازت ل
ةميدقلا تاباشصإلا راثآا نم يناعت
رشسيألا ذخفلاب اهل تشضرعت يتلا

سشيعتو ىرشسيلا ا˘هد˘يو ن˘ط˘ب˘لاو
ل˘ع˘ف˘ب ة˘ب˘ع˘شص ة˘ي˘ح˘شص ًا˘عا˘شضوأا
لÓخ اهباتنت يتلا ةحربملا ملآلا
لو ما˘ع ل˘ك ن˘˘م ءا˘˘ت˘˘ششلا ل˘˘شصف
يت˘لا تا˘ن˘كشسم˘لا يؤ˘شس ى˘ق˘ل˘ت˘ت
ةدايع نم اهي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت دا˘كلا˘ب
.هيف ع˘ب˘ق˘ت يذ˘لا نؤ˘ماد˘لا ن˘ج˘شس
ا˘نار˘شسأل ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا
‐تادجاملا ان˘تار˘ي˘شسأاو ل˘شساؤ˘ب˘لا

ى˘˘شضر˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ف˘˘ششلاو
.ةفلتخم سضارمأاب نيباشصملا

ةضشتنلإ لÓب ءإوللإ عم كرتضشملإ نواعتلإ لبضس ثحبي جاحلإ وبأإ دهف روتكدلإ

نينج ‐ يدومضس يلع :ريرقت

د˘˘ششأا ّد˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م»
ي˘˘ت˘˘لا تاؤ˘˘ن˘˘شسلا ن˘˘˘م بع˘˘˘شصأاو
،نابشضقلا فلخ يق˘ي˘ق˘شش ا˘ها˘شضق
رتؤت انباشصعا ىلع سشيعن نحنف
ا˘ن˘ع˘م˘شس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ بعرو
لزعو قÓ˘غاو تا˘با˘شصلا را˘ب˘خأا
لاق ،» نؤجشس ةدع يف ىرشسألا
ي˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن ؤ˘˘بأا را˘˘م˘˘˘ع با˘˘˘ششلا

نع ،«سسد˘ق˘ل»ـل ه˘ث˘يد˘ح ل˘ه˘ت˘شسم
حلاف مÓشسلا دبع ريشسألا هقيقشش
مل يذلا ًاماع34 رشصان ؤبأا دعشس
ىلع هترايز نم ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘كم˘ت˘ت
سسوريف راششتنا لبق نيماع رادم
بر˘˘غ˘˘ت˘˘شسن» :فا˘˘شضأاو .ا˘˘نورؤ˘˘ك
تاشسشسؤؤمو ملاعلا لامهاو تمشص
ا˘˘˘م ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف نا˘˘˘شسنلا قؤ˘˘˘ق˘˘˘˘ح
ي˘ت˘˘لا نؤ˘˘ج˘˘شسلا ةرادإا ه˘˘شسرا˘˘م˘˘ت
ةبعشص فورظ يف انارشسأا زجتحت
تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ب م˘هد˘يوز˘˘ت سضفر˘˘تو
ىلع ظافحلاو ةياقؤلاو ةيامحلا

نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن» :ل˘م˘ك˘ُيو.«م˘ه˘تا˘˘ي˘˘ح
قÓ˘غاو قار˘ف˘لا ة˘ل˘˘حر ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
Óً˘شصأا ا˘هر˘ب˘ت˘ع˘ن ي˘ت˘لا نؤ˘˘ج˘˘شسلا

سضر˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شصخ ة˘ئ˘ي˘بو ًا˘ع˘˘تر˘˘م
سسور˘˘ي˘˘ف ل˘˘ظ ي˘˘˘فو ،باذ˘˘˘ع˘˘˘لاو
،ةرؤطخ عاشضوألا دادزت انورؤك
ءا˘بؤ˘لا اذ˘ه ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي نأا ا˘˘ن˘˘ل˘˘مأاو

رر˘˘ح˘˘ت˘˘يو لÓ˘˘ت˘˘حلا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘يو
ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘ه˘لز˘ن˘˘م ي˘˘ف.«ىر˘˘شسألا

ةدلاؤلا ناشسل فقؤتي ل ،سسابؤط
نع رشصان ؤ˘بأا ى˘ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شسلا
ّد˘م˘ي˘ل ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا بر˘ل عر˘شضت˘˘لا
نم ه˘ي˘نا˘ع˘ت ا˘م ل˘ظ ي˘ف ا˘هر˘م˘ع˘ب
ا˘ه˘ي˘ن˘ي˘ع ل˘ح˘كت˘ت ى˘ت˘˘ح سضار˘˘مأا
دقف ،اهناشضحأا نيب اهلجن ةيؤورب

،هترايزو هتيؤور سضر˘م˘لا ا˘ه˘مر˘ح
لبق رامع ؤبأا اهجوز لحر امك
هتيرحب حرفلا ىنمتي ؤهو نيماع
د˘ب˘ع ر˘ي˘˘شسألا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي .ه˘˘فا˘˘فزو
ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ي˘˘ف ع˘˘با˘˘شسلا ،مÓ˘˘˘شسلا
لؤقيو ،ًار˘ف˘ن21 ن˘م ة˘نؤ˘كم˘˘لا
سسابؤط يف سشاعو أاششن» :هقيقشش
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ط˘˘˘شسو
نم ددع سضرعت دقف ،ةلشضانملاو
هميلعت ىقلت ،لاقتعÓ˘ل ي˘ئا˘ق˘ششأا
رششاعلا فشصلا ىتح اهشسرادم يف
ا˘مد˘ن˘ع حور˘ج˘ب ه˘ت˘با˘شصإا بب˘˘شسب
.«ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإا ة˘˘يرود ه˘˘˘ت˘˘˘شسهد
ةيلا˘شضن حور˘ب ع˘ت˘م˘ت» :ف˘ي˘شضيو
،ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح فؤ˘ف˘شصل ى˘˘م˘˘ت˘˘ناو
تار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘˘شش
لÓتحلا تاؤق عم تاهجاؤملاو
لÓخ دمعتم لكششب هتمدشص يتلا
ى˘لإا ىدأا ا˘م ،ر˘ج˘ح˘لا ة˘˘شضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا

،ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘ب˘كر˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا
دعبو ،رهششأا ةدع جÓعلل عشضخو
هميلعت فنأات˘شسا،ءا˘ف˘ششل˘ل ه˘ل˘ثا˘م˘ت
ةيؤناثلا ىهنأا ىتح هتشسارد عباتو
يف ًافظؤم لمع مث ،حاجنب ةماعلا
تعلدنا ا˘مد˘ن˘ع.«ي˘ند˘م˘لا عا˘فد˘لا
،ءادن˘لا ى˘ب˘ل ،ى˘شصقألا ة˘شضا˘ف˘ت˘نا

لÓ˘ت˘حلا ة˘موا˘˘ق˘˘م ي˘˘ف كرا˘˘ششو
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘شض ه˘م˘شسا جردأا يذ˘لا
زيمت» :رامع لؤقيو ،نيبؤلطملا
مل ،مادقإلاو ةعاجششلا˘ب ي˘ق˘ي˘ق˘شش
˘˘مد˘˘ق˘˘ت ،لÓ˘˘ت˘˘حلا با˘˘ه˘˘ي ن˘˘˘كي
تاه˘جاؤ˘م˘لا ي˘ف ًا˘مود فؤ˘ف˘شصلا

سضفرو ًا˘بؤ˘ل˘˘ط˘˘م ح˘˘ب˘˘شصأا ى˘˘ت˘˘ح
لشصاو» :فيشضيو.«هشسفن ميلشست
انلزنم م˘هدو ه˘تدرا˘ط˘م لÓ˘ت˘حلا

رشصؤح ىتح هلايت˘غا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لاو
اهقف نزام لشضا˘ن˘م˘لا ه˘ل˘ي˘مز ع˘م
/8 /5/ خيراتب لزانملا دحأا يف
د˘˘˘ب˘˘˘ع نأا را˘˘˘م˘˘˘ع يور˘˘˘ي.«2002
مÓشستشسلا اشضفر نزامو مÓشسلا

ى˘ت˘ح ة˘موا˘ق˘م˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘˘شساو
«اجرينألا» فئاذق لÓتحلا قلطأا
تؤملا نم اي˘ج˘ن˘ف ،لز˘ن˘م˘لا ؤ˘ح˘ن
،امهلاقتعا نم نكمتو ،ةبؤجعُأاب

ررح˘ت نزا˘م ل˘شضا˘ن˘م˘لا نأا ًا˘م˘ل˘ع
،«رارحألا ءافو» ةقفشص يف ًاقحل

كانه دهششتشساو ،ةزغ ىلإا دعبُأاو
هزاجتحا لÓخ .لايتغا ةيلمع يف
نيزانز ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘قأا ي˘ف
ةلاحلا ترؤهدت ،ة˘م˘ل˘ج˘لا ن˘ج˘شس
د˘˘قو ،مÓ˘˘شسلا د˘˘ب˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
رثكأا رادم ىلع هرابخأا تعطقنا

اه˘لÓ˘خ سضر˘ع˘ت ،مؤ˘ي001 ن˘˘م
بيذ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘كششأا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘كل
ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘ي ؤ˘˘هو ،طؤ˘˘غ˘˘شضلاو
فؤخ طشسو ةملجلاو ةيبؤكشسملا

جرخ» :رامع لؤقيو .هتلئاع قلقو
يف ةبيهر عاجوأا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م
امدعب تمقافت نيمد˘ق˘لاو ر˘ه˘ظ˘لا

رمتشساو ،هجÓع لÓتحلا سضفر
˘ما˘ع راد˘م ى˘ل˘ع ه˘ف˘ي˘قؤ˘ت د˘يد˘م˘ت
م˘˘كؤ˘˘˘ح ى˘˘˘ت˘˘˘ح ما˘˘˘ع˘˘˘لا ف˘˘˘شصنو
02 ةد˘˘م˘˘ل ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ن˘˘ج˘˘˘شسلا˘˘˘ب

،ربشصو د˘م˘شص» :ف˘ي˘شضيو.«ًا˘ما˘ع
ه˘ب˘قا˘ع يذ˘لا لÓ˘ت˘˘حلا ىد˘˘ح˘˘تو
رقتشسا ىتح نؤجشسلا نيب لقنلاب
بق˘˘ن˘˘لا ن˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘˘م
ه˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح م˘˘˘˘غر.«يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
د˘ب˘ع ر˘ي˘شسألا ىد˘ح˘ت ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
نا˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسلاو ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسلا مÓ˘˘˘˘شسلا

،ميلعتلاب هلاقتعا ةرت˘ف ًار˘م˘ث˘ت˘شسم
ة˘ما˘ع˘لا ة˘يؤ˘نا˘ث˘لا ة˘شسارد ل˘˘م˘˘كأا
ى˘˘لإا بشست˘˘ناو ،نؤ˘˘ج˘˘˘شسلا ل˘˘˘خاد

ة˘˘حؤ˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا سسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
لشصحو ةيشسايشس مؤلع سصشصخت

،سسؤ˘يرؤ˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘ل˘˘شصاؤ˘˘م˘˘ل ًا˘˘ي˘˘لا˘˘ح د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسيو
ةجردل رشضحيو ايلعلا تاشساردلا
:ه˘ق˘ي˘ق˘شش لؤ˘ق˘يو .ر˘ي˘ت˘شسجا˘م˘لا˘˘ب
ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘ك ،قار˘ف˘لا م˘لأا م˘غر»
ه˘˘˘تدؤ˘˘˘م˘˘˘شصب ز˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو ر˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘ي
اندلاو ةشصاخو ةيلاعلا هتايؤنعمو
ةد˘ي˘طو ة˘قÓ˘ع˘ب ه˘ب ط˘ب˘ترا يذ˘لا

هنع ثدحتيو ،ًاريثك هبحي ناكو
:فيشضيو.«هتيرح مؤي نعو ًامود
مل ،نشسلا ربكو سضرملا ببشسب»
ةدعل ه˘ترا˘يز ن˘م ا˘ند˘لاو ن˘كم˘ت˘ي
،9102 ماع يف يفؤتو تاؤنشس
.«هب انيشصؤي ؤهو
سضارمأا نم اهتا˘نا˘ع˘م ن˘م م˘غر˘لا˘بو
ير˘˘˘كشسلاو ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘شضلاو بل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

مأا تبظاو ،ددغ ةيلمعل اهعؤشضخو
:لؤقتو ،ا˘ه˘ل˘ج˘ن ةرا˘يز ى˘ل˘ع را˘م˘ع
،رمجلا نم رحأا ىلع هتيرح رظتنن»
ةشصاخ يعؤمد فجت لو يكبأا ًامود
دعأا ملو ،سضارمألا ينم تلان امدعب
:ف˘˘ي˘˘شضتو.«ه˘˘ترا˘˘يز ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘˘ق
نم رمت ةيناثو ةقيقد لك يشصحن»
نأا ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا بر˘ب ا˘ن˘ل˘مأاو ،ه˘م˘كح
.«ًابيرق ةيرحلا باحر يف انعمجي

انورؤك ءابو ءاهتناو هررحت لمأات هتلئاع ..ًاماع02 مؤكحملا رسصان ؤبأا مÓسسلا دبع ريسسألا
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ةريخأ’إ مايأ’إ لÓخ ةطقاضستملإ راطمأ’إ ةيمك نم مغرلاب
«ةسضفخنم» ىقبت دÓبلا برغب دودسسلا ءÓتما ةبسسن
دودشسلا ءÓ˘ت˘ما ة˘ب˘شسن ى˘ق˘ب˘ت
دج» دÓبلل ةي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘لا˘ب
ةيمك نم مغرلاب «ةشضفخنم
لÓ˘خ ة˘ط˘قا˘شست˘م˘لا را˘ط˘مألا
هب دافأا امبشسح ،ةريخألا مايألا

ةيلؤل ةيئاملا دراؤ˘م˘لا ر˘يد˘م
ن˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘شس زر˘˘˘بأاو.نار˘˘˘هو
ى˘ل˘˘ع ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا نأا ن˘˘يد˘˘مؤ˘˘ب
لد˘ح˘ب ي˘ن˘ب دود˘شس ىؤ˘ت˘شسم
(ناشسملت) ةرارغؤبو كاكشسو
ف˘ي˘ل˘ششو (ناز˘ي˘ل˘غ) را˘˘قر˘˘قو
لاز˘ي ل (م˘نا˘غ˘ت˘˘شسم) ةدار˘˘كو
ل ءÓ˘ت˘ما ة˘ب˘شسن ع˘م ،ا˘م˘˘ه˘˘م
ةيبلاغل ةئام˘لا˘ب05 زواج˘ت˘ت
نأا ىلإا اًريششم ،تآاششنملا هذه
يأا ىلع رفؤتت ل نارهو ةيلو
اهديوزت متيو اهميلقإا ربع دشس
ةيلحت ةطحم نم مات لكششب
08) ع˘ط˘ق˘م˘لا˘ب ر˘ح˘ب˘لا ها˘˘ي˘˘م
نم ةيحطشسلا هايملاو (ةئاملاب
.ةرواجملا تايلؤلاب دودشسلا

نأا ىلإا ردشصملا سسفن راششأاو
لدحب ينب دشس ءÓتما ةبشسن
4ر6 ب ىندألا دعت ناشسملتب
يلاحلا مجحلا ردقيو ةئاملاب
د˘˘˘˘شسلا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
بع˘كم ر˘ت˘˘م000.273.2
45 ه˘ت˘ع˘شس زوا˘ج˘ت˘ت ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ز˘ج˘ع˘ب بع˘كم ر˘ت˘م نؤ˘ي˘˘ل˘˘م
.ةئاملاب59 زواجتي
فيلششو كاكشس ادشس لجشسو
05 برا˘˘ق˘˘ت ءÓ˘˘ت˘˘ما ة˘˘ب˘˘˘شسن
ىلع ةئاملاب05و64) ةئاملاب
م˘ج˘ح رد˘ق˘ي ثي˘ح (ي˘لاؤ˘˘ت˘˘لا

11ر5 كا˘˘كشس د˘˘شسب ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةعشس نم) بعكم رتم نؤيلم
مجحو (بعكم رتم نؤيلم52
رتم نؤيلم52 ب فيلشش دشس
نؤيلم05 يلامجإا نم بعكم
د˘شس ل˘ج˘شسيو .بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م
ب ءÓتما ةبشسن ىلعأا ةرارغؤب
نؤيلم001 مجحب ةئاملاب26
061 يلامجإا نم بعكم رتم
.بعكم رتم نؤيلم
ةيبلاغ يف اًريبك زجعلا ىقبيو
نأل ةيبرغلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب دود˘شسلا

يتلا ةريخألا را˘ط˘مألا ة˘ي˘م˘ك
و ف˘لأا06 ن˘ي˘ب ا˘م تحوار˘ت
د˘ع˘ت بع˘كم ر˘ت˘م ف˘لأا007
نيمأاتب حمشست لو «ةطشسؤتم»
ةح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب ن˘يؤ˘م˘ت˘لا
،ةر˘ي˘شصق ةر˘ت˘ف˘ل لإا بر˘˘ششل˘˘ل
نأا اد˘كؤؤ˘م ،ن˘يد˘˘مؤ˘˘ب ر˘˘ي˘˘ششي
تارتفلا يف راطمألا طقاشست
ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘ت د˘˘˘ق ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
.دودشسلا تايطايتحا

تب˘شسلا مؤ˘ي ه˘ل˘خد˘ت ىد˘˘لو
ةنجل ءاشضعأا مامأا يشضاملا
سسلجملل ةينازيملاو ةيلاملا
ريزو دكأا ،ينطؤلا يبعششلا
ي˘قزرأا ،ة˘ي˘ئا˘˘م˘˘لا دراؤ˘˘م˘˘لا
ءÓ˘˘ت˘˘ما ة˘˘ب˘˘شسن نأا ،ي˘˘قار˘˘ب
ىؤ˘ت˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دود˘˘شسلا
ىندأا ى˘لإا تل˘شصو ي˘ن˘طؤ˘لا

براقي ام ذنم اهل ىؤتشسم
نم ةئاملاب83 ـب اًماع04
.نيزختلا تاردق

م.ق

 مامته’إ صصقنو تايناكمإ’إ مإدعنإ ببضسب
نيؤكتلا عاطق يجيرخو يسصبرتمل جامدإلاو ةقفارملا راد

رؤنلا ري مل عورسشم ةلسشنخب نيينهملا ميلعتلاو
ةق˘فار˘م˘لا راد عور˘ششم ر˘ي م˘ل
ي˘˘˘˘شصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ل جا˘˘˘˘مدإلاو
نيؤكتلا تاشسشسؤؤم يجيرخو
دعب رؤنلا ،نيينهملا ميلعتلاو
رؤ˘ششن˘م˘ب ه˘ئا˘ششنإا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘شس
ر˘˘˘ه˘˘˘شش ي˘˘˘ف خرؤؤ˘˘˘˘م يرازو
 .ةيشضاملا ةنشسلا ربمشسيد
لمعي نأا هنأاشش نم عورششملا

ىلع بابششلا ةدعاشسم ىلع
جامدإلاو م˘ه˘تا˘شسشسؤؤ˘م ءا˘ششنإا
ةبراحمو ،لغششلا قؤشس يف
طشسو تششفت ي˘ت˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا

م˘هأا ن˘م ،تادا˘ه˘ششلا ي˘ل˘ما˘˘ح
قيشسنتلا ديدجلا لكيهلا ماهم
ىلع ل˘ي˘غ˘ششت˘لا تلا˘كو ع˘م
ةلثمملا ي˘ل˘ح˘م˘لا ىؤ˘ت˘شسم˘لا
تارا˘˘˘طإلا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت ي˘˘˘ف
،ة˘ق˘فار˘˘م˘˘لا راد˘˘ل ةر˘˘ي˘˘شسم˘˘لا
ةي˘تلوا˘ق˘م˘لا ة˘فا˘ق˘ث خ˘ي˘شسر˘ت
،ن˘˘˘ي˘˘˘شصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘شسو
جامدإلا ليهشست ،نيجرختملاو
ع˘˘م˘˘ج ،ل˘˘غ˘˘ششلا م˘˘لا˘˘˘ع ي˘˘˘ف
د˘˘يوز˘˘ت ،ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا سضور˘˘˘ع
ة˘يدا˘˘شصت˘˘قلا تا˘˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘لا
ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
كن˘ب ءا˘ششنإا ،ن˘ي˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
قؤشس تاجايتحل تامؤ˘ل˘ع˘م
ن˘ي˘كم˘ت ،ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ل˘˘غ˘˘ششلا
ي˘نا˘ج˘م˘لا جؤ˘لؤ˘ل˘ل با˘ب˘˘ششلا
ل˘ي˘ه˘شست˘ل تنر˘ت˘نلا ة˘كب˘ششل
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ل˘˘شصاؤ˘˘˘ت˘˘˘لا
ءلؤؤ˘ه ذا˘ق˘نإل ،ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا
ةلاطبلا حبشش نم نيجرختملا
ي˘ل˘ما˘ح ط˘شسو تششف˘ت ي˘ت˘لا
اهمهأا لماؤع ةدعل تاداهششلا

سصقن ،ةيرادإلا ةيطارقوريبلا
ناديم ي˘ف ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ةر˘ب˘خ˘لا
طام˘نأا ة˘فر˘ع˘م مد˘ع ،ل˘غ˘ششلا
تاد˘˘˘˘˘حؤ˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شست
،ة˘ي˘جا˘˘ت˘˘نلا تا˘˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘لاو
ايÓخ3 دد˘˘ح رؤ˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لا
نيجرخت˘م˘لا ءلؤؤ˘ه ة˘ق˘فار˘م˘ل

،ةشسشسؤؤم ءاششنإا ةقفارم ةيلخ
ملاع يف جامدإÓل ةقفارم ةيلخ
˘˘مÓ˘˘عإلا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ،ل˘˘˘غ˘˘˘ششلا

بابشسألا نمكتو ،لاشصتلاو
ةافو ىلإا تدأا يتلا ةيقيقحلا
سصقن د˘ه˘م˘لا ي˘ف عور˘ششم˘لا
˘ما˘م˘ت˘ها مد˘˘ع ،تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا
،عورششملا حاجنب نيلوؤؤشسملا
با˘ع˘ي˘ت˘شسل ق˘فر˘م˘لا ماد˘ع˘نا
˘ماد˘ع˘نا ،ن˘ير˘طؤؤ˘˘م˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت
لئاشسوو تازيهجتلا سصقنو
لاشصتلا لئا˘شسوو ،ر˘ي˘ي˘شست˘لا
رظتنيو ،رؤششنملا اهددح يتلا
تاشسشسؤؤم نم نؤ˘جر˘خ˘ت˘م˘لا
نيينهملا ميلع˘ت˘لاو ن˘يؤ˘كت˘لا

ىلع مهلشصحت دعب ماعلا اذه
قÓطناو ،جر˘خ˘ت˘لا تادا˘ه˘شش
دعب ةديدجلا ةينيؤكتلا ةنشسلا

معدلا فقؤتلا نم رهششأا01
ي˘˘ف جا˘˘مدإÓ˘˘ل ة˘˘ق˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لاو
ءا˘˘˘ششنإاو ل˘˘˘غ˘˘˘شش بشصا˘˘˘ن˘˘˘˘م
تاد˘˘˘˘˘˘حوو تا˘˘˘˘˘˘شسشسؤؤ˘˘˘˘˘˘˘م
ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘لذ˘˘تو ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قا
يف مههجاؤت يتلا تابؤعشصلا
لكيهلا اذه فرط نم ناديملا
حور هيف ثعب ةداعإاو ديدجلا
.ديدج نم ةايحلا

        يداعضس يون

لظلإ قطانمل ةجردملإ كلت ةضصاخ

ةديلبلا يف ةيؤمنتلا جماربلا لامكتسسل رييÓم30 ـب ةيفاسضإا ةينازيم
لامكتضس’ رانيد نويلم578و نيرايلمب تردق ةديدجلإ ةنضسلل ةيفاضضإإ ةينإزيم ،ةديلبلاب ةيئ’ولإ تاطلضسلإ تضصsضصخ

.لظلإ قطانمل ةجردملإ كلت ةضصاخ ،ةي’ولإ بإرت قوف ةجمربملإ عيراضشملإ

يبعششلا سسلجملا سسيئر فششك
نأا ،يملاؤشس نامحرلا دبع يئلؤلا
مغر هريرمت مت يفاشضإلا غلبملا
اهششيعت يتلا ةيئانثتشسلا فورظلا
لÓ˘خ ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لاو دÓ˘ب˘لا
ة˘ه˘جؤ˘م˘لاو ،سسل˘ج˘م˘لا عا˘م˘˘ت˘˘جإا

ةيؤمنت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا لا˘م˘كت˘شسل
قطانم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ة˘شصا˘خ
سسيئر اهيلع سصرح يتلاو ،لظلا
يف ةيؤلوأا اهئاطعإاو ةيرؤهمجلا
تاذ فاشضأاو ،ةيؤم˘ن˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا
تفر˘ع ع˘يرا˘ششم˘لا نأا لوؤؤ˘شسم˘˘لا
،انوركةحئاج ببشسب فقؤتو ارخأات
ايجيردت ةا˘ي˘ح˘لا ةدؤ˘ع د˘ع˘ب ن˘كل
م˘ت ة˘ط˘ششنألا سضع˘ب فا˘ن˘ت˘ئ˘˘شساو
ه˘تا˘ه˘ل ر˘˘شضخألا ءؤ˘˘شضلا ءا˘˘ط˘˘عإا
اهلامكتشسا ةرور˘شضو ع˘يرا˘ششم˘لا
سشما˘ه ى˘ل˘˘عو ؛ةز˘˘ها˘˘ج نؤ˘˘كت˘˘ل
سسي˘˘ئر ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
،ةيلؤلا يلاوو يئلؤلا سسلجملا

ف˘ل˘م ة˘شسارد˘˘ل ر˘˘شصيؤ˘˘ن لا˘˘م˘˘ك
ىطعأا ،ةيبرتلاو ةحشصلاو نكشسلا

ةلشصاؤمب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ر˘ي˘خألا اذ˘ه
ع˘يرا˘ششم˘لا لا˘م˘كت˘شسل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.لظلا قطانمب ةطبترملا ةيؤمنتلا

ةيضسيضسحت ةلمح قÓطإإ
نزولإ يقئاضس ةدئافل

 ليقثلإ
نمأÓل ةينطؤلا ةيبودنملا تقلطأا
اهتلم˘ح ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ن˘م قر˘ط˘لا ي˘ف
ثداؤح نم ةياقؤلل ةيشسيشسحتلا
ل˘˘شصف لÓ˘˘خ ة˘˘شصا˘˘خ ،رور˘˘م˘˘لا
ةرملا هذه فدهتشست يتلاو ءاتششلا
ملع امبشسح ،ليقثلا نزؤلا يقئاشس
.اهيلع نيمئاقلا نم
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘بود˘ن˘م˘لا تق˘˘ل˘˘طأاو
عم نواعتلابو قرطلا يف نمأÓل
ن˘˘م دد˘˘عو لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن ة˘˘˘شسشسؤؤ˘˘˘م
لاجم يف ةط˘ششا˘ن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
تحت ‐‐ قرطلا نمأاو ةمÓشسلا
اؤ˘ف˘عا˘شض ...ءا˘ت˘ششلا ي˘ف» را˘˘ع˘˘شش
ة˘ل˘م˘˘ح ‐‐ «رذ˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ثداؤح نم ةياقؤ˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت
نزؤلا يقئاشس تفدهتشسا رورملا
تف˘˘˘˘ششك ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ةبشسنب مهببشست نع تايئاشصحإلا
ثداؤح لمجم ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب8لا
تدافأا ام قفو ،ةلجشسملا رورملا
ى˘ل˘˘ع مÓ˘˘عإلا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ه˘˘ب
،ةي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه ىؤ˘ت˘شسم
.فÓخ ةمطاف
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘˘م تل˘˘˘كششو
ىشصقأا) حاتفمب «ري˘ب˘كل يد˘ي˘شس»
هذه تاطحم ىلوأا (ةيلؤلا قرشش
لشصاؤتتشس يتلا ةيؤعؤتلا ةلمحلا

طحت نأا ىلع ءاتششلا لشصف ةليط
تاءا˘شضف ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘˘ب لا˘˘حر˘˘لا
لؤ˘ط ى˘ل˘ع ةد˘جاؤ˘ت˘م˘لا ة˘مد˘خ˘لا
،بر˘غ‐قر˘شش را˘ي˘˘شسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
.فÓخ ةديشسلا لؤقت
ر˘˘يد˘˘م ه˘˘ب حر˘˘شص ا˘˘˘م بشسح˘˘˘بو
ةئي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو ن˘مألاو ة˘ح˘شصلا
،يكيرب ميكح ،لاطفن ةشسشسؤؤمب
ةيشسيشسحتلا ةردابملا هذه سسمتشس
ةدجاؤتم تامدخ تا˘ط˘ح˘م ة˘ت˘شس
را˘ي˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ةطحم نم لك يهو برغ‐قرشش
«ناب˘ي˘ب˘لا»و ف˘ي˘ط˘شسب «رؤ˘با˘ب˘لا»

«اتريشس» ةطحمو جيريرعؤب جربب
ة˘ي˘قر˘ششلا ة˘ه˘ج˘لا) ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
تاطحملا نم لك اذكو (نطؤلل
ةلثمتملا ةيبرغلا ةهجلاب ةعقاؤلا
«للي»و «ةندامحلا» يتطحم يف
ةيلؤب «ن˘ي˘نا˘كر˘ب˘ي˘ت»و ناز˘ي˘ل˘غ˘ب

.ىلفدلا نيع
باب˘شسأا فÓ˘خ ةد˘ي˘شسلا تع˘جرأاو
ةعقاؤلا تامدخلا تاطحم رايتخا

را˘ي˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ةلمحلا هذه ميظنتل برغ‐قرشش
ايمؤي اهلابقتشسا ىلإا ةيشسيشسحتلا
ي˘˘ق˘˘ئا˘˘شس ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م اداد˘˘عأا

اذ˘كو ل˘ي˘ق˘ث˘لا نزؤ˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
يف اعافترا قيرطلا اذه ليجشست
ة˘نرا˘ق˘م رور˘م˘لا ثداؤ˘ح لد˘ع˘˘م
.ةينطؤلا تاقرطلاب
تاذ تف˘ششك ،دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
لÓ˘خ ل˘ي˘ج˘شست ن˘ع ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا
ةنشسلا نم ىلوألا رهششأا ةرششعلا
يرورم ثدا˘ح003.1 ةيراج˘لا
،ليقثلا نزؤلا يقئاشس اهيف ببشست
ىلإا ة˘ي˘بود˘ن˘م˘لا ع˘فد يذ˘لا ر˘مألا
.ةيشسيشسحتلا ةلمحلا هذه ميظنت
ةيؤعؤتلا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ز˘كتر˘تو
فيشضت ،نييشساشسأا نيرؤحم ىلع
سسي˘شسح˘ت ا˘م˘هو ،فÓ˘خ ةد˘ي˘شسلا
ن˘˘˘م ف˘˘˘ن˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘شس
نؤناق مارتحا بؤجؤب تابكرملا
با˘˘˘˘كترا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تو رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘ع رد˘شصت ي˘˘ت˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
يتلاو نيرؤهتملا قاؤشسلا سضعب

ثداؤح عؤقو يف ببشستت ام ابلاغ
ةعرشسلا اهنم ةشصاخ ةتيمم رورم
.ةطرفملا

هذ˘ه ى˘ل˘ع نؤ˘م˘ئا˘ق˘لا ز˘كر˘ي ا˘م˘ك
اذه يقئاشس ةيعؤت ىلع ةلمحلا
ةرورشضب تابكرملا نم فنشصلا
ي˘ت˘لا ةد˘ئاز˘لا ة˘لؤ˘م˘ح˘˘لا يدا˘˘ف˘˘ت
لوألا لماعلا اهنؤك نع Óشضف
نم اشضيأا دعت ،تاقرطلا ءارتها يف
.رورملا ثداؤح عؤقو بابشسأا مهأا

نؤفرششملا ماق ،راطإلا اذه يفو
ةيشسيشسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
ن˘م ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت م˘ئا˘عد ع˘يزؤ˘ت˘˘ب
ل˘ي˘لدو تا˘يؤ˘ط˘˘مو تا˘˘ق˘˘شصل˘˘م
ةز˘ج˘ن˘م˘˘لا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ئا˘˘شسلا

ليقثلا نزؤلا يقئاشسل اشصيشصخ
تا˘شضمو سضر˘ع ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب
تارا˘ع˘شش ر˘ير˘م˘تو ة˘ي˘شسي˘˘شسح˘˘ت

تادا˘ششرإاو ح˘˘ئا˘˘شصنو ة˘˘يؤ˘˘عؤ˘˘ت
ىلإا اهلم˘ج˘م ي˘ف ؤ˘عد˘ت ة˘يرور˘م
رذحلاو ةطيحلاب يلحتلا ةرورشض
لÓ˘خ ا˘م˘ي˘شسل ،ة˘قا˘˘ي˘˘شسلا ءا˘˘ن˘˘ثأا
.ةئيشسلا ةيؤجلا لاؤحألا
هذه سشماه ىلع مت دقف ،ةراششإÓل
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘˘ح˘˘لا

ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسؤ˘˘˘˘لا م˘˘˘˘هأل سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
نم ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو
نمأÓل ةينطؤلا ةيبود˘ن˘م˘لا فر˘ط
ةي˘عؤ˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف قر˘ط˘لا ي˘ف
ثداؤ˘ح ر˘طا˘خ˘م˘ب سسي˘شسح˘˘ت˘˘لاو
ةز˘ه˘جأل سضر˘ع اذ˘كو تا˘قر˘ط˘لا

.ةقايشسلا ةاكاحم
ةعضسإو ريجضشت ةلمح

 ةي’ولإ صسرإدمب
تح˘ت ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م تم˘ظ˘˘ن
ة˘يلؤ˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةر˘˘يد˘˘م فار˘˘ششإا
ة˘يلؤ˘لا ى˘لاو ة˘يا˘عر˘بو ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا
ىربكلا ةينطؤلا ةلمحلا جمانرب
تاشسشسؤؤم˘لا ل˘ك ي˘ف ر˘ي˘ج˘ششت˘ل˘ل
ىلإا ةدتم˘م˘لا ة˘يلؤ˘لا˘ب ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا

ترطشس1202 سسرام ةياهن ةياغ
ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ششت˘˘ف˘˘م
ةلمحلا جمانرب ةيازؤم ةعطاقمل
ىلإا ربمشسيد ر˘ي˘ج˘ششت˘ل˘ل ىر˘ب˘كلا
ةيلمعلا لشصاؤتلل ير˘ف˘ي˘ف ة˘يا˘ه˘ن
ةظفاحم ةكراششمب ة˘ل˘ط˘ع˘لا د˘ع˘ب
نورفعلا ةيدلب ةعطا˘ق˘م تا˘با˘غ˘لا

ةيرئازجلا ةي˘مÓ˘شسإلا ة˘فا˘ششكلاو
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ة˘˘يازؤ˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
رد˘˘يؤ˘˘ق دا˘˘ي˘˘ع د˘˘م˘˘حأا ة˘˘شسرد˘˘˘م
تدهشش ىرخأا ةهج نمو ،ةيازؤمب
يف ةي˘ئاد˘ت˘با ة˘يؤ˘بر˘ت تا˘شسشسؤؤ˘م
داؤمل عيزؤت ةيلمع ربكأا ،ةديلبلا
تامامكلاو ريه˘ط˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا

يفكت ،لئا˘شسلا نؤ˘با˘شصلا ى˘ت˘حو
ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘شش لؤ˘ل˘ح ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
.1202 ةديدجلا ةنشسلا نم مداقلا

عؤ˘ب˘شسألا ة˘يا˘˘ه˘˘ن تفر˘˘ششأا ثي˘˘ح
˘مÓ˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م
داؤ˘م ن˘م ة˘ما˘ه ة˘ي˘م˘ك ،ع˘يزؤ˘˘تو
ةيمكو ،نؤباشصلاو ميقعتو ريهطت
ة˘ه˘جؤ˘م ،تا˘ما˘م˘كلا ن˘˘م ىر˘˘خأا
يتلاو ،ةيئادتبلا سسرادملا ةدئافل

ريبادت رارمتشسا راطإا يف تءاج
ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لاو ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا
يهو ،91 ديفؤك سسوريف راششتنا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تاد˘˘عا˘˘شسم˘˘˘لا

ةيرامثتشسا ةيداشصت˘قا تا˘شسشسؤؤ˘م
ل ام ديفتشستشس ثيح ،ةيلؤلا يف
ربع ةعزؤم ةي˘ئاد˘ت˘با214 لق˘ي

نم ،52 ـلا ةيلؤلا تايدلب لماك
دعب اشصؤشصخ ،تادعاشسملا هذه
هذ˘ه ي˘ف دا˘ف˘نو سصق˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
هذه يف تايئادتبلا سضعبب داؤملا
ةنشسلا لؤل˘ح ق˘ب˘شست ي˘ت˘لا ،ما˘يألا
.ةديدجلا ةيدÓيملا

بوبق داعضس

ةينقتب دقعنإ
 دعب نع رضضاحتلإ

لؤح يلودلا رمتؤؤملا حاجن
يناسسنإلا يلودلا لخدتلا
عقاؤلاو نؤناقلا ءؤسض ىلع

راردأاب نييلودلا
يلودلا رمتؤؤملا لاغششأا تللك
يناشسنإلا يلودلا لخدتلا لؤح
عقاؤلاو نؤناقلا ءؤشض ىلع
يمؤي دقعنا يذلا نييلودلا

ةينقتب راردأا ةعماجب02و91
حاجنلاب دعب نع رشضاحتلا
كلذ ىلع دهششو ،رهابلا
هتايراجمل نيعبتتملا

نم هتايلاعف يف نيكراششملاو
نيثحابلاو ةرتاكدلا  نيلخدتملا

نم مهريغو نييمÓعإلاو
ءارثإلا يف نيكراششملا

لÓخ نم مت دقو ،ةششقانملاو
ام ءاقلإا رمتؤؤملا تايلاعف
اهنم ةلخادم371 ىلإا لشصي
جراخ نم ةلخادم31 نم رثكأا
،ةلود41 ةكراششمب  ،نطؤلا

نم تÓخادملا ددع ردقو
كراششو ،84 ـب راردأا ةعماج
ةشسشسؤؤم نؤعبرأا رمتؤؤملا يف
عمجاو ،نطؤلا نم ةيعماج
ةرورشض ىلع نؤلخدتملا
ةئيهو نمألا سسلجم حÓشصإا
نيناؤق نشسو ،ةدحتملا ممألا

يناشسنإلا لخدتلل ةحشضاو
ةلودلا ةدايشسب سساشسملا نود
يف ناشسنإلا قؤقح ةاعارم عم
سساشسملا مدعو تÓخدتلا لك
تحتو فورظلا عيمج يف اهب
.ناك ءاطغ يأا

نمحرلإدبع يفإولب
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ودبسسب عيراسشملا سضعب ىلع فقي ناسسملت يلاو
ةنكاسسلل يسشيعملا راطإلا نيسسحت ىلإا ؤعديو

،نا˘شسم˘ل˘ت ي˘˘لاو  ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
ةيدلب ىلإا هتداق يتلا ةرايزلا
حا˘ت˘ت˘فإلا را˘طإا ي˘ف ود˘˘ب˘˘شس
ينهملا لؤ˘خد˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا
مايقلل ،0202/1202 ةنشسل
ة˘ير˘ق ى˘لإا ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز˘ب
ىلإا ايميلقإا ةع˘با˘ت˘لا سشر˘ف˘لا
سسيئر ةيعمب ود˘ب˘شس ة˘يد˘ل˘ب
،يئلؤلا يبعششلا سسلجملا

ثيح ،نييذيفنت˘لا ءارد˘م˘لاو
ة˘˘˘شصر˘˘˘ف˘˘˘لا ه˘˘˘˘ل تح˘˘˘˘ي˘˘˘˘تأا
تاحيشضؤت ىلإا عامتشسÓل

ةكبشش زاجنإا عورششم لؤح
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘˘شصلا

ى˘شسؤ˘م يد˘ي˘˘شس ىؤ˘˘ت˘˘شسم
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا عور˘˘ششم اذ˘˘كو
ة˘˘˘ي˘˘˘شسكتو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا
ن˘˘ب يد˘˘ي˘˘شسب تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا

ة˘˘ير˘˘ق ة˘˘ششا˘˘˘كع ى˘˘˘شسي˘˘˘ع
يلاؤلا  ىدشسأا ثيح ،سشرفلا
تاميلعت ناكملا نيع يف
ةر˘ي˘تو ي˘ف عار˘˘شسإلا د˘˘شصق
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ع˘˘˘جو لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششألا
لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

د˘شصق ،ة˘ير˘˘ق˘˘لا ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م
.يششيعملا مهراطإا نيشسحت
ىلإا يلاؤلا  ع˘م˘ت˘شسا ا˘هد˘ع˘ب

ة˘˘شسارد لؤ˘˘ح لا˘˘ح سضر˘˘ع
قير˘ط˘لا ة˘ي˘شسكت ة˘ع˘با˘ت˘مو
ىشسؤم يديشس نيب طبارلا

،ةتفزملا ةناشسرخلاب9wcو
قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘ف اد˘˘كؤؤ˘˘م
لا˘غ˘ششألا ة˘ير˘يد˘م نأا ى˘ل˘ع
ل˘ف˘كت˘ت فؤ˘شس ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا
اذهب ةشصا˘خ˘لا تا˘شسارد˘لا˘ب
.عورششملا
عمت˘شسا ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه د˘ع˘ب
ى˘˘˘˘˘لإا لوألا لوؤؤ˘˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘لا

ةقورم ةيرق طبر عورششم
برششلل ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب
ةقطنم˘لا هذ˘ه د˘يوز˘ت د˘شصق
.ةيؤيحلا ةداملا هذهب

ةشصرفلا يلاؤلل تناك امك
ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘شسÓ˘˘˘ل كلذ˘˘˘ك
ثيح ،نينطاؤملا تلاغششنا
:عؤشضؤم لؤح ثيدحلا راد
ةرانإلا ‐ يحشصلا فرشصلا
˘‐ ة˘لز˘ع˘˘لا كف ‐ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
بع˘ل˘م ‐ ي˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘كشسلا

˘‐ ا˘ي˘عا˘ن˘ط˘شصإا بششؤ˘ششع˘م
هيلعو خلا... ةربقملا ةئيهت
ن˘ي˘ع ي˘ف ي˘لاؤ˘لا د˘كأا د˘ق˘ف
لذب متيشس هنأا ىلع ناكملا
ن˘م ة˘مزÓ˘لا تادؤ˘ه˘ج˘م˘لا
را˘طإلا اذ˘ه ن˘ي˘˘شسح˘˘ت ل˘˘جأا

ة˘ل˘شصاؤ˘م ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
.ةيلحملا ةيمنتلا

رؤقلا ةيدلب ىؤتشسم ىلع
ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ب ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘شضلا˘˘˘˘بو
ةشصرفلا تناك ،ة˘ترا˘ب˘كلا

عامتشسÓل يلاؤلل ةيتاؤم
سصخ˘ت تا˘ح˘ي˘شضؤ˘ت ى˘˘لإا
فر˘شصلا ة˘كب˘شش ع˘ي˘شسؤ˘˘ت
امك ،ةيرقلا هذهل يحشصلا

ةيتاؤم ةشصرفلا هل تناك
تلا˘غ˘ششنل عا˘م˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
تلاجم يف ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا

اهلمجم ي˘ف تق˘ّل˘ع˘ت ةّد˘ع
،ي˘ح˘شصلا فر˘˘شصلا لؤ˘˘ح
زاغ˘لا ،ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ن˘˘˘˘كشسلا ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘˘لا
دكأا ن˘يأا ،خ˘لا..... ،ي˘ف˘ير˘لا
اه˘ب ل˘ّف˘كت˘لا ي˘لاؤ˘لا م˘ه˘ل

 .تايؤلوألا بشسح
صشاتيلتوب ع

ايعامتجإ نوناعي اهباحضصأإ
 اهسشورع ىلع ةيلاخ ةياجبب تنÎنلا يهاقم

ؤل˘ح˘ت ا˘م˘ك رؤ˘مألا د˘ع˘ت م˘ل
تنرتنلا يهاقم باحشصأل
انورؤك ةحئاج تطح نأا ذنم
هذه تشضر˘ف ثي˘ح ،ا˘ندÓ˘ب˘ب
ا˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘م ا˘˘ع˘˘شضو ةر˘˘ي˘˘خألا
راجتلا مه˘ي˘ف ا˘م˘ب ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘˘شصأاو
تايعادت ببشسبف ،ةيراجتلا
،ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت
ة˘يا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘تو
ن˘م ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مÓ˘˘شسلاو
يحشصلا لؤكؤتوربلا لÓخ
لجأل ةلودلا هتعشضو يذلا

اذ˘ه ي˘˘ششف˘˘ت حا˘˘م˘˘ج ح˘˘ب˘˘ك
يهاق˘م تح˘شضأا ،سسور˘ي˘ف˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘خ تنر˘˘˘ت˘˘˘نألا

ا˘هردا˘˘غ ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ششور˘˘ع
ة˘˘كب˘˘ششلا ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسم
مهشسأار ىلعو ةي˘تؤ˘ب˘كن˘ع˘لا

ذ˘ي˘مÓ˘تو ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘˘ط
طشسؤتملا ميلعتلا يت˘ل˘حر˘م
ةيعشضؤ˘لا هذ˘هو ،يؤ˘نا˘ث˘لاو
اهباحشصأا ىل˘ع ا˘ب˘ل˘شس تر˘ثأا

ةاناعملا ةقتؤب يف مهتلخدأاو
تلؤح ةهج نم ،ةيعامتجلا
ةلاطب ىلإا اهيل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
تا˘˘˘قوأا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت بب˘˘˘˘شسب
ليخاد˘م ع˘جار˘تو ،ا˘ه˘طا˘ششن
ا˘مؤ˘ي نا˘ك يذ˘لا م˘ه˘طا˘˘ششن
تايجاح ةيبلت ىلع مهنيعي

ىلإا فشض ،ةيمؤيلا مهتÓئاع

‐ تناك يتلا ةيكرحلا كلذ
تنا˘ك  ‐ تنر˘ت˘نألا ي˘ها˘ق˘م
أاجلي ثيح ،ايمؤ˘ي ا˘ه˘ع˘ن˘شصت
تا˘كب˘شش ؤ˘ع˘ب˘ت˘ت˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘شصاؤ˘˘ت˘˘لا

،ةبلطلا عيراششم جارختشساو
عيشضاؤم نع ثحبلاب مايقلا
يفرعملا لاجملاب ةقÓع اهل
رؤمأا نم اهريغو ،يؤبرتلاو
حاتفنلاو هيفرتلا˘ب ة˘ل˘شصت˘م
،ي˘جرا˘خ˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةلشضعملا هذه مامأاو مؤيلاو
ريبك لكششب رثؤؤت تأادب يتلا

تشصغ˘نو ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ى˘˘ل˘˘ع
و ءÓغلا ةرهاظ مامأا مهتايح
،ة˘ي˘ئار˘ششلا ةرد˘ق˘˘لا رؤ˘˘هد˘˘ت
ثيح ،ةلاطبلا تا˘ع˘ب˘ت ن˘مو
اشصاخ اعشضو مهيلع تشضرف
يفو .ركذي طاششن يأا نودب
ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ل˘مأا˘ي قا˘ي˘شسلا اذ˘˘ه
تنرت˘نألا ي˘ها˘ق˘م با˘ح˘شصأا
نأا ةلودلا نم ةياجب ةيلؤب
ىلع لمع˘تو م˘ه˘ي˘لإا تف˘ت˘ل˘ت
هذ˘ه ءا˘ب˘عأا ن˘م ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا
ى˘˘˘˘شسعو ل˘˘˘˘ّع˘˘˘˘ل ،ة˘˘˘˘˘مزألا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ م˘˘˘˘هد˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسي
مه˘شسف˘نأا˘ب ة˘ق˘ث˘لا عا˘جر˘ت˘شسا

داتعملا مهطاششن فانئتشسل
م˘ه˘ي˘لإا د˘ي˘ع˘يو ة˘ي˘ح˘يرأا ي˘ف
 .مههؤجو ىلإا ةمشسبلا

Ëرك .ت

 بونجلإ يف تايئاملإ ةيبرت راطإإ يف
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اذه يف عاطقلا ريدم حشضوأاو
ىلإا فدهي عورششملا نأا ددشصلا
يف ةبعششلا هذه ريؤطتو زيزعت
ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئاذ˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا سصئا˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘لا
هذه اهب زيمتت يتلا ةيئانثتشسلا
ةفور˘ع˘م˘لا ءا˘قرز˘لا ا˘ير˘ي˘ت˘كب˘لا
يف امب ةيلود تائيه ةدع ىدل
.«ةدحتملا ممألا كلذ
نأا ،م˘يا˘شصخ˘لؤ˘ب لا˘م˘ج را˘˘ششأاو
ةقفارمو معدب لفكتيشس عاطقلا

هديشسجتو عورششملا اذه يلماح
ه˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘نإا ه˘˘˘جؤ˘˘˘ي˘˘˘˘شس يذ˘˘˘˘لاو
دمتعا هنأا ىلإا اًريششم ،ريدشصتلل

ة˘لÓ˘شس عور˘ششم˘لا اذ˘ه ن˘م˘˘شض
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ي˘˘لور˘˘ي˘˘ب˘˘شسلا
نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘˘ل˘˘ع ،تشسار˘˘ن˘˘م˘˘ت
فورظلا عم فيكتي اهعارزتشسا
ةيوارحشصلا قطانملل ةيخانملا

.راششب ةيلو رارغ ىلع
ناتيع˘ما˘ج˘لا نا˘ت˘ث˘حا˘ب˘لا ىر˘تو
دمحم نب نشسؤشسو دباع ءامشسأا
ءايحألا ملع يف ناتشصشصختملا
نأا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست˘˘˘لاو ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘˘لا

هعؤن نم د˘ير˘ف‘‘ ا˘م˘ه˘عور˘ششم
ه˘˘˘جؤ˘˘˘ي˘˘˘˘شس ه˘˘˘˘جؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م نأل
. ‘‘ريدشصتلل
ةميق ىلع انيلوريبشسلا رفؤتتو
ىلع يؤتحت ثيح ةيلاع ةيئاذغ
29 ىلإا ةئاملاب56 نم) نيتورب
(مشضهلل لباق نيتور˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ن˘˘ي˘˘تورا˘˘˘ك ا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘بو د˘˘˘يد˘˘˘حو
اماج سضمحو21 ب نيماتيفو
ةديفملا داؤملا يهو ،كينيلؤنيل
رخآا ماعط يأا يف رفؤتت ل يتلا

ىرج املثم ،يتابن وأا يناؤيح
.هحرشش
ةدع ى˘ل˘ع ا˘شضيأا يؤ˘ت˘ح˘ت ا˘م˘ك
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ىر˘خأا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع
˘مؤ˘ي˘شسي˘ن˘غ˘م˘˘لاو مؤ˘˘ي˘˘شسلا˘˘كلا

ل˘ي˘فورؤ˘ل˘كلاو مؤ˘ي˘شسا˘تؤ˘ب˘لاو
همادختشساو ،نينا˘ي˘شسؤ˘كي˘ف˘لاو
،ملاعلا ربع رؤطت يف ءاذغلا يف
ماخ ةدام هنؤك ىلإا ةفاشضإلاب
تار˘شضح˘ت˘˘شسم ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص ي˘˘ف
سسفن بشسح ،ةيودألاو ليمجتلا
.ردشصملا

ةمظنملا ةششرؤلا هذه فدهتو

يرحبلا ديشصلا عاطق فرط نم
داجيإا ىلإا ة˘يد˘ي˘شصلا دراؤ˘م˘لاو
د˘ي˘شسج˘˘ت˘˘ل مزÓ˘˘لا ل˘˘يؤ˘˘م˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ها˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ب عور˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا
اميشس ةيمؤ˘م˘ع˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا
ةيمنتو معدل ةينطؤلا ةلاكؤلا
ةينطؤلا ةلاكؤلاو ةي˘تلوا˘ق˘م˘لا
امك ،رغشصملا سضرقلا رييشستل
.عورششملا يلماح راششأا

يذ˘˘لا ة˘˘ششرؤ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تنا˘˘˘كو
تاشسشسؤؤم ةدع اهيف تكراشش
ةشصرف ةينعم ةيمؤمع تائيهو
لؤ˘ح ز˘ي˘كر˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘˘ل˘˘ل

را˘م˘ث˘ت˘شسلا ع˘ي˘ج˘ششت ةرور˘˘شض
دراؤ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل
يتلا راششب ةقط˘ن˘م˘ب ة˘يد˘ي˘شصلا
سصئا˘شصخ ةد˘ع ى˘ل˘˘ع ر˘˘فؤ˘˘ت˘˘ت
ةي˘ع˘ي˘ب˘ط  تÓ˘هؤؤ˘مو ة˘ي˘خا˘ن˘م
اذه ريؤطت ىلع دعاشست يتلا
طا˘ششن˘لا ي˘˘ف ما˘˘ه˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
.يداشصتقلا

ءا˘ششنإا م˘ت˘ي˘شس را˘طإلا اذ˘ه ي˘فو
ةيبرت ةيمنتل تاطاششن ةقطنم
ةيدودحلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب تا˘ي˘ئا˘م˘لا
لامشش م˘ل˘ك011) ف˘ي˘نو ي˘ن˘ب
ا˘ه˘ماؤ˘ق ة˘حا˘شسم ى˘ل˘ع ،(را˘˘ششب
ريد˘م ر˘كذ ا˘م˘ك ،را˘ت˘كه001
ىلإا اشضيأا راششأا يذلا عاطقلا
يف ةلثامم ةقط˘ن˘م ثاد˘ح˘ت˘شسا

ىلع راردأا ةيلؤب قباشس تقو

.راتكه643 ةحاشسم
ر˘˘يؤ˘˘ط˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ئادو
دق˘ف ،عا˘ط˘ق˘لا˘ب تارا˘م˘ث˘ت˘شسلا
ةيبرت ةعرزم ليهأات ارخؤؤم ديعأا
سسيا˘قؤ˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
برغ لامشش ملك05) ةيدودحلا
جا˘ت˘نإا ر˘يؤ˘ط˘ت ل˘جأا ن˘م (را˘ششب
هايملا يف كامشسألا نم عاؤنأا
ي˘ط˘ل˘ب˘لا كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ة˘بذ˘ع˘لا
عم ةكارششلاب يرؤبلاو يلينلا
دراؤملاو يرحبلا ديشصلا عاطق
فا˘˘˘شضأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا
.مياشصخلؤب
دÓبلا بؤنج˘ب ا˘ي˘لا˘ح ل˘ج˘شسيو
يف  ةينامث اهنم اًعورششم21
دحاوو ،راششب يف نانثاو راردأا
د˘حاو عور˘ششمو ،تشسار˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب ،فود˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ب
د˘ي˘ق ن˘يرا˘م˘ث˘ت˘شسا ن˘ي˘عور˘˘ششم
.عاطقلا ريدم بشسح ،زاجنإلا

ةيا˘غ ى˘لإاو ر˘يا˘ن˘ي ر˘ه˘شش ذ˘ن˘مو
دقف0202 ربمفؤن رهشش ةياهن
نم نط5ر6 جاتنإا قيقحت مت
هايملا كامشسأا نم ةفلتخم عاؤنأا
بؤ˘ن˘ج تا˘يلو ر˘ب˘ع ة˘˘بذ˘˘ع˘˘لا

يف ىرخأا اًنط88و دÓبلا برغ
يرا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ششنأا

ةبرتلا فرج دشسب ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
.(سضيبلا) ةنيزيرب دشسو (راششب)
ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح لؤ˘خد ر˘ظ˘ت˘ن˘˘يو

ة˘ي˘بر˘ت ي˘ف ن˘ير˘خآا ن˘ي˘عور˘ششم
ةيجاتنإا ةردقب راششبب تايئاملا
/نط02و5 ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘ت
،ةبذعلا هايملا كامشسأا نم ايؤنشس
.لوؤؤشسملا تاذ بشسح

صس.نيريضس

تانإويحلإ ةمئاق نمضض فنضصم
ةيمحملإ ةفيلأ’إ ريغ

 نينثا ىلع رؤثعلا
«يدرزلا» ناؤيح نم

ةباغب نيقفان
نارهؤب لاتسسانك

ناؤيح نم نينثا ىلع رؤثعلا مت
ةباغب نيقفان ردانلا «يدرزلا»
امبشسح ،(نارهو) لاتشسانك
ةيعمجلا سسيئر ىدل ديفتشسأا
ةيامح و رؤيطلا ةيبرتل ةيلحملا
.» هللا عيفشش «ناؤيحلاو ةئيبلا

نيناؤيحلا دحأا لؤط غلبيو
ةيعمجلا امهيلع ترثع نيذللا
اميف رتميتنشس05 ةرؤكذملا
رتميتنشس04 يناثلا لؤط لشصي
،ةنفعتم ةلاح يف دجؤيو
هللا عيفشش حشضوأا امبشسح
ردشصملا سسفن فاشضأاو.رمعم
عؤنلا اذه نم دحأا نأا نيبت هنأا

،سضارقنلاب ددهملا ناؤيحلا نم
ىدأا امم برشضلل سضرعت دق
يناثلا ناك اميف هلتقم ىلإا

يدرزلا ناؤيح ربتعيو.امؤمشسم
فنشصمو ةردانلا تاناؤيحلا نم
ريغ تاناؤيحلا ةمئاق نمشض
مؤشسرملل اقبط ةيمحملا ةفيلألا
خرؤؤملا532 ‐21 يذيفنتلا
فاشضأا امك2102 يام42 يف
تاذ تماق  ،ريكذتلل.رمعم
ربؤتكأا رهشش لÓخ ةيعمجلا
ناؤيح دشصرب يشضاملا
ىلع ةرم لوأل «يدرزلا»
«يتخب يديشس» ةباغ ىؤتشسم
ةيلو برغ) سسيليلتؤبب
نم «يدرزلا» ربتعيو.(نارهو
،ةلؤجخلا ةيليللا تاناؤيحلا
ةيدامر طؤطخ عم دؤشسأا هنؤل
همجح يواشسي ليؤط هليذو
ةفاثكلا طشسؤتم رعشش هؤشسكيو
.ام اعؤن طقلاب هيبشش ؤهو

ب.ناميإ

mahali@essalamonline.com

ةحول81 ىلإإ ددعلإ عفتريل ةيليكضشت ةحول11 ىلإإ فاضضت

نارهؤب رسصاعملاو ثيدحلا نفلل ينطؤلا يمؤمعلا فحتملل ةينف تاحؤل ءادهإا
نؤيليكششت نؤنانف ةعبشس رداب
ة˘ب˘ه˘ك ة˘ي˘ن˘ف تا˘حؤ˘ل م˘يد˘ق˘ت˘˘ب
ينطؤ˘لا ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ف˘ح˘ت˘م˘ل˘ل
ر˘شصا˘ع˘م˘˘لاو ثيد˘˘ح˘˘لا ن˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ديفتشسا امبشسح ،«ؤمام» نارهؤب
.ةيفحتملا ةشسشسؤؤملا هذه ىدل
ةادهملا تاحؤللا هذه سصختو
باهؤلا دبع ةكلشس نيماشسرلا

دمحم ةزؤلقو رماع يمششاهو
ةميلحو ناميلشس فيرششو نيمأا
ةليلد كر˘ي˘م˘ششو د˘م˘ح˘م م˘لا˘شس
ا˘م˘ب˘شسح ،د˘م˘حأا د˘ي˘شس ر˘شصي˘قو
ىلع ثارت˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ه˘تزر˘بأا

ة˘˘˘شسشسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ىؤ˘˘˘ت˘˘˘شسم
طشسؤب اهرقم نئاكلا ةيفاقثلا

.نارهو ةنيدم

11 ىلإا لامعألا هذه فاشضتو
عي˘قؤ˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘كششت ة˘حؤ˘ل
ن˘ي˘ما˘شسر˘لا ن˘˘م ة˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م
دد˘ع˘لا ل˘شصي˘ل تا˘˘ما˘˘شسر˘˘لاو
ةحؤل81 ى˘˘لإا ي˘˘لا˘˘م˘˘˘جإلا
«ؤمام» فحتم اهيلع لشصحت

،ةج˘يد˘خ ىؤ˘ح تفا˘شضأا ا˘م˘ك
تا˘حؤ˘ل˘لا دد˘ع˘لا نأا » ة˘˘ت˘˘فل
رث˘كأا نؤ˘كي˘شس نا˘ك ةاد˘ه˘م˘لا

سسوريف ةحئاج لؤل كلذ نم
يذ˘˘لا د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ا˘˘نورؤ˘˘ك
ة˘ط˘˘ششنألا ف˘˘قو ي˘˘ف بب˘˘شست
.» ةيفاقثلا

يتلاو تاحؤ˘ل˘لا هذ˘ه لوا˘ن˘ت˘تو
ن˘م ن˘ي˘نا˘ن˘ف ع˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ن˘طؤ˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘˘يلو

ةرؤثلا ءاده˘شش لؤ˘ح ع˘ي˘شضاؤ˘م
بحو ةر˘ف˘ظ˘م˘لا ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لاو ن˘˘طؤ˘˘لا

ثارتلاو ةيخ˘يرا˘ت˘لا م˘لا˘ع˘م˘لاو
يمتنتو اهريغو يبرعلا طخلاو
ةينفلا سسراد˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا

تا˘ي˘ن˘ق˘تو بي˘لا˘˘شسأا ل˘˘م˘˘ح˘˘تو
ة˘ي˘ن˘ف ة˘يؤور ن˘ع م˘ن˘ت ة˘عؤ˘ن˘ت˘م
قفو ،رخأل ماشسر نم فلتخت
.ردشصملا سسفن
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ع˘م بق˘تر˘˘يو
لؤح يشضارتفا سضرعم ةجمرب
م˘ير˘كت ع˘م ةاد˘ه˘م˘لا تا˘حؤ˘ل˘لا
ا˘م˘ب˘شسح تاد˘ها˘ششب ا˘ه˘با˘ح˘شصأا
. هيلإا ريششأا

صس.صس
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يلابيلؤك فقؤم ديدحت
يلاطيإلا ربؤسسلا ةعقؤم نم

ىلع ةلهشس ةيشضاملا مايألا نكت مل
يف قيرفلا مِزُه ذإا يلؤبان يف قÓطإلا

ايلاؤت يرودلا يف نيتريخألا هيتارابم
.ؤيزلو رتنإا دشض
اذه دنع يلؤبان رئاشسخ فقؤتت ملو
،31 ةلؤجلا يف ؤيزل ءاقل رج ذإا ،دحلا

يف لثمتت ىرخأا بئاشصم يلؤبان ىلع
ودي˘لا˘ك ي˘لا˘غ˘ن˘شسلا ع˘فاد˘م˘لا ة˘با˘شصإا

ؤيششتلاك «عقؤم فششكو .ي˘لا˘ب˘ي˘لؤ˘ك
فقؤم نع ،سسمأا ،يلاطيإلا «ؤتاكريم
د˘شض ة˘كرا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘م ،ي˘˘لا˘˘ب˘˘ي˘˘لؤ˘˘ك
ةررقملا ،ربؤشسلا سسأاك يف سسؤتنفؤج
تارابتخلا نأا نيبو .لبقملا رهششلا
يلاب˘ي˘لؤ˘ك ا˘ه˘ل ع˘شضخ ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ن˘م دا˘ه˘˘جإا˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا ن˘˘ع تف˘˘ششك
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘جرد˘˘˘˘لا
راششأاو .رشسيألا ذخفل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ق˘ت˘شسم˘لا
ءارجإا جاتحي يلاغنشسلا عفادملا نأا ىلإا
،مايأا01 دعب ةديدج ةيبط تارابتخا
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ل˘˘ل دؤ˘˘ع˘˘ي ن˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل
نم هنأا ح˘شضوأاو .ا˘ع˘ير˘شس تا˘يرا˘ب˘م˘لا
تايرابم نع يلابيلؤك بايغ رظتنملا
يرا˘ي˘لا˘كو ؤ˘˘ن˘˘يرؤ˘˘ت د˘˘شض ي˘˘لؤ˘˘با˘˘ن
.يرودلا يف يزينيدوأاو ايزيبشسو
حبشصي نأا عقؤتملا نم هنأا عقؤملا دكأاو
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘˘ل˘˘ل از˘˘ها˘˘ج ي˘˘لا˘˘ب˘˘ي˘˘لؤ˘˘ك
يف سسؤتنفؤج ءاقل نم ةيادب تايرابملا
.لبقملا يفناج02 مؤي يلاطيإلا ربؤشسلا

ىؤنج دؤقي ينيدرلاب
ةعبار ةيلو يف

يرود ي˘ف ر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا ىؤ˘ن˘˘ج د˘˘قا˘˘ع˘˘ت
مدقلا ةركل يلاطيإلا ىلوألا ةجردلا

دؤقيل ينيدرلاب يديفاد بردملا عم
د˘ع˘ب سسمأا لوأا ة˘ع˘بار ةر˘ت˘ف˘ل ق˘ير˘ف˘لا
تامدخ نع ءا˘ن˘غ˘ت˘شسلا ن˘م تا˘عا˘شس
:نايب يف يدانلا لاقو .نارام ودنلور
قلعتي اميف مؤ˘ي˘غ˘لا˘ب د˘ب˘ل˘م مؤ˘ي ي˘ف»
ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘شضوو ؤ˘˘ج˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘ب
هتمهم ينيدرلاب يديفاد أادبي بيترتلا

ديعي خيراتلا .ايلاطيإا ةيدنأا مدقأا عم
هعم دقاعت يذلا ،نارام ليقأاو .«هشسفن
31 دعب ،مشسؤملا قÓطنا لبق يدانلا

ىؤنج لتحي ثيح يرودلا يف ةارابم
.طاقن عبشسب ريخألا لبق زكرملا

نيبردملا نم (اماع65) ينيدرلابو
ءؤشسل نكل اي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ن˘ي˘فور˘ع˘م˘لا
دحاو ماع نم رثكأل رمتشسي مل ظحلا
ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘هلؤ˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘م يأا ي˘˘ف
هترتف ترمتشساو .4002 يف هتريشسم
0102 ربمفؤن نم ىؤنج عم ىلوألا
ي˘ف دا˘عو .م˘شسؤ˘م˘لا كلذ ة˘يا˘ه˘ن ى˘˘لإا
ذقنيل3102 ي˘نا˘ث˘لا نؤ˘نا˘ك /ر˘يا˘ن˘˘ي
يدا˘ن˘لا ن˘كل طؤ˘ب˘ه˘˘لا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.مشسؤملا كلذ ةياهن يف هنع ىنغتشسا

يف هتاذ برد˘م˘لا˘ب ىؤ˘ن˘ج نا˘ع˘ت˘شساو
ةدم لؤطأل رم˘ت˘شسي˘ل7102 ربمفؤ˘ن
ىشضق ثيح يدانلا عم هتريشسم يف
بيردت هل قبشس امك .ارهشش21 ؤحن
.اينؤلؤبو ؤيزلو يرايلاكو ؤمريلاب
يف نيبردملا نيب ةيحشض يناث ؤهو
نأا دعب مشسؤملا اذه يلاطيإلا يرودلا
يليدنارب يرازيشش عم انيتنرؤيف دقاعت
ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شسلا بق˘ع ر˘ب˘م˘˘فؤ˘˘ن ي˘˘ف
.ينيكايإا يبيشسؤج

دقاعتلا بلطي ناديز
طقف دحاو بعل عم

نيد˘لا ن˘يز ي˘شسنر˘ف˘لا نأا ود˘ب˘ي
لا˘ير˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ناد˘˘يز
قباشسلا هرار˘ق ر˘ي˘غ˘ي˘شس ،د˘يرد˘م
اذه ةديدج تاقفشص ماربإا نأاششب
 .مشسؤملا

ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا تنا˘˘كو
ل ،ناديز نيدلا نيز نأا تمعز
اذ˘ه تا˘˘ق˘˘ف˘˘شص ءار˘˘جإا ل˘˘شضف˘˘ي
ءا˘˘˘ه˘˘˘˘نإا د˘˘˘˘ير˘˘˘˘يو ،م˘˘˘˘شسؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يتلا ةمئاقلا سسفنب تاشسفانملا
.اهب أادب
«ؤتيغنريششلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ًق˘فوو
نم بلط ناديز نإاف ،ينابشسإلا
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘يرد˘م لا˘ير ةرادإا

ؤتاكريملا يف طقف دحاو بعل
.يؤتششلا

نيبعÓ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ط˘ب˘تراو
يف د˘يرد˘م لا˘ير ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا˘ب
ا˘كؤ˘˘لو ؤ˘˘كشسيإا ل˘˘ث˘˘م ءا˘˘ت˘˘ششلا
د˘قو ،زا˘يد ؤ˘نا˘يرا˘مو سشت˘ي˘فؤ˘ي
مهدحأا سضيؤعت ىلإا ناديز أاجلي
.ةديدج ةقفشصب
مشضي مل ديردم لاير نأا ركذي
ؤتاكريملا يف ديدج بعل يأا
ىلع ءا˘ن˘ب ،ي˘شضا˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا
ؤنيتنرؤ˘ل˘فو ناد˘يز ن˘ي˘ب قا˘ف˘تا
.يكلملا يدانلا سسيئر زيريب
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«ثوغربلا»و يزيلجن’ا يدانلا نيب تاضضوافمل دوجو ’

يسسيم ةقفسص نأاسشب لؤيدراؤغل احارتقا مدقي يتيسس رتسسسشنام

يئانثتسسا مقرب ابيك قعسصي يدنيم

،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ةرادإا تع˘˘شضو
بي˘˘˘ب ة˘˘˘لوا˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ًحار˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا

نأاششب ،قير˘ف˘لا برد˘م ،لؤ˘يدراؤ˘غ
فاد˘ه ،ي˘شسي˘م ل˘ي˘نؤ˘˘ي˘˘ل ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص
را˘ث˘ُت يذ˘لا ،ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘نؤ˘ل˘ششر˘ب
ع˘˘م ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم لؤ˘˘ح كؤ˘˘˘كششلا
.لبقملا مشسؤملا ،«انارغؤلبلا»
،ةنؤلششرب عم يشسيم دقع يهتنيو
ىتح دجؤت لو ،لبقملا فيشصلا يف
نيفرطلا نيب تاشضوافم يأا نآلا
.ديدجتلا نأاششب
«ؤ˘ت˘˘ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘ششلا» ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب لا˘˘قو
كÓم sنإا ،ءاثÓثلا مؤيلا ينابشسإلا

ىلع اؤ˘حر˘ت˘قا ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ي˘شسي˘م ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا لؤ˘˘يدراؤ˘˘غ
3 ما˘م˘شضنا وأا ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘شصلا

.قيرفلل ىرخأا تاقفشص
عم ةيؤق ة˘قÓ˘ع˘ب ي˘شسي˘م ط˘ب˘تراو
قيرفلا هبيردت ةرتف ذنم ،لؤيدراؤغ
نأاب تاديكأات طشسو ،«ينؤلاتكلا»
ق˘ير˘ف˘لا ن˘م ا˘˘ًب˘˘ير˘˘ق نا˘˘ك بعÓ˘˘لا
نكل ،يشضاملا فيشصلا يزيلجنإلا
سضفر بب˘˘شسب م˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا

.يخيراتلا هفاده كرت ،ةنؤلششرب
ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ُي
sنأا ى˘˘لإا ترا˘˘ششأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شصلا عم بعل˘لا ن˘ي˘ب ل˘شضا˘ف˘ي ي˘شسي˘م

ناشس سسيراب وأا ،يتيشس رتشسششنام
،لبقملا مشسؤ˘م˘لا لÓ˘خ نا˘مر˘ي˘ج
ناؤ˘˘˘خ ن˘˘˘م تاد˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت ط˘˘˘شسو
،يدانلا ةشسائرل حششرملا ،اترؤبل

م˘˘ج˘˘ن˘˘لا عا˘˘ن˘˘قإا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق˘˘ب
بماكلا يف ءاقبلاب ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا
يف ةيوركلا هتريشسم ءاهنإاو ،ؤن
.يدانلا

دراودإا يلا˘غ˘ن˘شسلا سسرا˘ح˘لا ظ˘فا˘ح
ي˘ف ،ه˘كا˘ب˘شش ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع يد˘˘ن˘˘ي˘˘م
ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ي˘ف بل˘غ˘ت ي˘ت˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
˘ما˘ه تشسو ه˘ف˘ي˘شض ى˘ل˘ع ي˘شسل˘ي˘˘ششت
ةلؤجلا ماتخب ،سسمأا لوأا (0‐3) دتيانؤي
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا نم41
ن˘م ي˘شسل˘ي˘ششت ن˘كم˘ت ،زؤ˘ف˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
52 ديشصرب ،سسماخلا زكرملل ءاقترلا
،ماهنتؤت مامأا فادهألا قرافب ،ةطقن
رد˘شصت˘م˘لا ن˘ع طا˘ق˘˘ن6 قرا˘ف˘˘بو

يف مهاشسي مل يدنيم نكل .لؤبرفيل
مقي مل ثيح ،ةليللا ةارابمب هقيرف زؤف
ل˘ف˘˘كتو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ ٍد˘˘شصت يأا˘˘ب
.ىمرملا ةيامحب نيعفادملا هؤوÓمز
قيقحت نم يدنيم عنمي مل اذه نأا لإا
عم لوألا همشسؤم يف ديدج زيمم مقر
ةرتف يف هيلإا لقتنا يذلا ،يشسليششت
امداق ،ةيشضاملا ةيفيشصلا تلاقتنلا

.يشسنرفلا نير نم
يب) ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه تركذو

ةفاظن ىلع ظفاح يدنيم نأا ،(يشس يب
61 لشصأا نم ةرششاعلا ةارابملل هكابشش
ةدا˘ي˘ق تح˘ت ي˘شسل˘ي˘ششت ع˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل
ة˘˘فا˘˘كب درا˘˘ب˘˘مل كنار˘˘˘ف برد˘˘˘م˘˘˘لا
.تاقباشسملا

سسرا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘ن˘˘ي˘˘م قؤ˘˘ف˘˘˘تو
يذلا اغلابازيرأا ابيك ليدبلا ينابشسإلا

01 يف هكا˘ب˘شش ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح
تحت اهبعل54 لشصأا نم تايرابم
.درابمل ءاؤل

دتيانؤيو لؤبرفيل نيب عارسصلا لعسشت «اغيلسسدنؤبلا» نم ةقفسص
عارشص يف ،دتيانؤي رتشسششنام لخد
ةقفشص عم دقاع˘ت˘ل˘ل ،لؤ˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘م
ذنم «زديرلا» ا˘ه˘فد˘ه˘ت˘شسي ة˘ي˘عا˘فد
ة˘يد˘نأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا تع˘˘شس ا˘˘م˘˘ك ،ةر˘˘ت˘˘ف
.ةريخألا ةرتفلا يف ىربك ةيبوروأا

ىلع سسرششلا عارشصلا لشصاؤتيشسو
يؤتششلا ؤتاكريملا لÓخ ،ةقفشصلا
ة˘يا˘ه˘ن˘ل را˘ظ˘˘ت˘˘نلا نود ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.مشسؤملا

ترؤ˘ب˘شس يا˘كشس» ة˘كب˘ششل ا˘ق˘فوو
نيقير˘ع˘لا ن˘ي˘يدا˘ن˘لا نإا˘ف ،«ا˘ي˘نا˘م˘لأا
كلا˘شش بعل م˘شض ي˘ف نا˘شسفا˘ن˘ت˘˘ي

.كاباك نازوأا يكرتلا ،40
02» كاباك نأا ىلإا ياكشس تراششأاو
ليحرلل زربألا حششرملا دعي «اماع
،يراجلا مشسؤملا يف40كلاشش نع
يناعي يناملألا يدانلا نأا اميشسل
.ةريبك ةيلام رئاشسخ نم
يذلا نÓيم سضرع ىلإا تتفل امك
ي˘ف بعÓ˘لا م˘شض ن˘م ا˘ب˘ير˘˘ق نا˘˘ك
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا نإا تلا˘˘˘˘قو ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا
لوألا را˘ي˘خ˘لا د˘˘ع˘˘ي ل ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
ءاقب˘لا ل˘شضف˘ي بعÓ˘لا˘ف» ،كا˘با˘كل
لا˘ق˘ت˘نلا وأا «ا˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘شسد˘˘نؤ˘˘ب» ي˘˘ف

.«زاتمملا يزيلجنإلا يرودلل
نأا ة˘ي˘نا˘م˘لألا ة˘كب˘ششلا تح˘˘شضوأاو
ةليدب ةط˘خ˘ك نÓ˘ي˘م ع˘شضي كا˘با˘ك
.يؤتششلا ؤتاكريملا يف هتاكرحتل
لؤبرفيلو غيزبيل ةيدنأا نإا تلاقو
تا˘ه˘جؤ˘لا د˘ت˘يا˘نؤ˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘مو
م˘˘شسؤ˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف كا˘˘˘با˘˘˘كل بر˘˘˘قألا
.يراجلا

مشضل لؤبرفيل نم اشضرع تزربأاو
كلاشش حنم لباقم يكرتلا عفادملا
كؤ˘ف˘˘يد ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
.يجيروأا

تابؤقعلا ةلئاط تحت ؤتناسس
ؤت˘نا˘شس ؤ˘ت˘ير˘ب˘شسإا ؤ˘نؤ˘ن ه˘جاؤ˘ي د˘ق
زراردناو نؤ˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو برد˘م
يزيل˘ج˘نإلا يرود˘لا ن˘م تا˘بؤ˘ق˘ع
نإا لاق نأا دعب مدقلا ةركل زاتمملا

ته˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘كح
ه˘ف˘ي˘شضم ما˘˘مأا1‐2 ةرا˘شسخ˘˘لا˘˘ب
امب اديج سسيل» :سسمأا لوا يلنريب
يرود يف تايرابم ةرادإل يفكي
.«ءاؤشضألا

مكحلا يلاغتربلا برد˘م˘لا د˘ق˘ت˘ناو
ةلكر بشستحا هنأا مغر نؤشسيم يل

.هقيرف حلاشصل ةرخأاتم ءازج
داحتلاب طابشضنلا ةنجل ققحتشسو
تاحيرشصت يف بير Óب يزيلجنإلا
.ؤتناشس ؤتيربشسإا

م˘كح˘لا ن˘كي م˘ل» :برد˘م˘˘لا لا˘˘قو
يف ةارابم ةرادإل يفكي امب اديج
هذ˘ه ا˘ن˘ه˘˘جاو .زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يرود˘˘لا
.«لبق نم نؤشسيم يل عم ةلكششملا

تارار˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ل ر˘˘مألا» :دازو

ةيفيكب لب ةحداف ءاطخأا وأا اهنيعب
يف ببشست» :لمكأاو .«ةارابملا ةرادإا
ةر˘فا˘شصلا ق˘ل˘ط˘ي .ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘تؤ˘ت

ةقباشسم لشضفأا نع ثدحتن .اريثك
ةءافكلا كلمي ل هنكل ملاعلا يف

ل» :م˘˘ت˘˘خو .«تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإل

هتغلبأا .اريثك هتدهاششم يف بغرأا
يأا ر˘يد˘˘ي نأا ي˘˘ف بغرأا ل ي˘˘ن˘˘نأا˘˘ب
ه˘ن˘كم˘ي ل .نآلا د˘ع˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م
لداجتي .نيبعÓ˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا
نورخآلا ماكحلا .اري˘ث˘ك نؤ˘ب˘عÓ˘لا
.«ةشسÓشسب تايرابملا نوريدي

ر .ق ^
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نازيلغ عيرشس قاششع رظتني
مؤيلا ةيششع مهلابقتشسا دعؤم
ةم˘شصا˘ع˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘م ق˘ير˘ف˘ل
يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا ديكأاتل
،ارخؤؤم اهققحي ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب
ة˘ب˘تر˘م ي˘ف ه˘ت˘ع˘شضو ي˘ت˘˘لاو
ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘مأا˘ي ثي˘˘ح ةد˘˘ي˘˘ج
ةهجاؤملا يف اد˘ي˘ج رؤ˘ه˘ظ˘لا

يذ˘لا را˘شصت˘˘نلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا ق˘ير˘ف˘ل˘ل زز˘ع˘ي
ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،لوز˘˘ن˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا
،رثكأاف رثكأا ةبترملا نيشسحت
تل˘ح ة˘يدؤ˘لؤ˘˘م˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي
قيقحت ىلع اهنيعو نازيلغب
قيرفلا ةؤق ديكأاتو راشصتنلا
يف ةديجلا جئاتنلا قيقحت يف
. يرئازجلا برغلا

دج راضصتنلا» : حيتضش
«تقولا اذه ‘ مهم

ح˘ي˘ت˘شش ن˘يد˘˘لا ف˘˘ي˘˘شس دد˘˘شش
نازيلغ يدانل رشسيألا ريهظلا
ءا˘ق˘بإا ى˘ل˘ع مزا˘ع يدا˘˘ن˘˘لا نأا
ل» :لا˘قو ،ثÓ˘ث˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

،مؤ˘ي˘لا زؤ˘ف˘لا ن˘ع ا˘ن˘ل ل˘يد˘ب
لجا نم انلقث لكب يمرنشسو
،ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م ي˘ف طا˘ق˘ن˘لا ءا˘˘ق˘˘بإا

عفر˘ل نوز˘ها˘ج ا˘ن˘ناو ة˘شصا˘خ
د˘ي˘كأا˘ت ة˘لوا˘ح˘˘مو يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
اميشسل ،ةري˘خألا ا˘ن˘ت˘قا˘ف˘ت˘شسا

ىلع ارداق ادادعت كلمن انناو
يلات˘لا˘بو ق˘ير˘ف يأا ة˘ه˘جاؤ˘م
ةد˘ي˘ع˘شس نؤ˘كت˘شس ة˘يا˘ه˘ن˘لا˘˘ف
.«انريهامجل

انتيزهاج» : يويرف
«طاقنلا بضسكب انل حمضستضس
يؤ˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م˘لا د˘كأاو اذ˘˘ه
ة˘ل˘شصاؤ˘˘م˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ع˘˘شس
ي˘ت˘لا تارا˘شصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
،ارخؤؤم اه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع بأاد
ةؤ˘˘ح˘˘شصب تح˘˘م˘˘شس ي˘˘ت˘˘˘لاو
ه˘ب˘شسح بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
راؤ˘˘طأا لÓ˘˘خ ز˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب

ةيفيك نع ثحبلاو ةلباقملا
» : لاق دقو ،نييلحملا ةتغابم
ةققحملا ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

ءاقل لخدن انلع˘ج˘ت˘شس ار˘خؤؤ˘م
،ريغ ل راشصتنلا ةينب نازيلغ
ةزهاج ةعؤمجملا ناو ةشصاخ
ددع ر˘ب˘كا ع˘م˘ج فد˘ه˘ت˘شستو
ة˘شصا˘خ ،طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ن˘كم˘م
ىلع عبرتلا ىقبي فدهلا ناو
.«ةلؤطبلا سشرع

سشامر ماضشه

فرتحم لوألا مضسقلا نم5ـلا ةلوجلا راطإا يف

ةيؤئملا طاقن لجأا نم ةيدؤلؤملاو راؤسشم نسسحأا ةلسصاؤم ديري عيرسسلا

رئازجلا ةيدولوم - نازيلغ عيرضس

ةحيبضص ،يدجلا لمعلا يف فرتحم يناثلا مضسقلل دئاعلا ةبقلا دئار لخد
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘ضصح˘لا لÓ˘خ داد˘ح ن˘ب د˘م˘ح˘م د˘ي˘˘ه˘˘ضشلا بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ،سسمأا

تفرعو اذه ،يضسيمح رونلا دبع بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا اهجمرب
يتلا ىلوألا ةضصحلا نع باغ امدعب زويغ يدهم بعÓلا ،قاحتلا ةضصحلا

بايغ لضصاوت نيح يف دادح نب بعلمب نينثلا ةيضشع قيرفلا اهضضاخ
.ايلاوت يناثلا مويلل ةبقلا دئار دئاقو فاده نارمع سسراف بعÓلا

يندبلا بناجلا ىلع زكري ينفلا مقاطلا
قيرفلا عرضش ،فورحلا ىلع طاقنلا عضضول تناك يتلا ىلوألا ةضصحلا دعب
ةريتولا عفر ىلع بردملا لمع امدعب ،يدجلا لمعلا يف ،سسمأا ةحيبضص
ةعرضسلا نيرامت ةجمرب لÓخ نم ةوقب يندبلا ريضضحتلا يف عورضشلاو
ابضسحت تايراطب˘لا ن˘ح˘ضش ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،بعل ل˘ك ة˘يز˘ها˘ج ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
اونوكيل ريبك لم˘ع˘ل ة˘جا˘ح˘ب داد˘ع˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ف نو˘ك˘ي˘ضس ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل

.Óهضس نوكي  نل يذلا مضسوملا ةقÓطنل نيزهاج

ةدجكيتب يريضضحتلا سصبرتلا
Óمع بردملا ةيعمب ةبقلا ةرادإا نإاف ،يريضضحتلا سصبرتلا سصخي اميفو
ثيح ،ةضصاخلا انرداضصم نم انملع امبضسح ةريبكو ةريغضص لك طبضض ىلع
ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ع˘م د˘عو˘م ىل˘ع مدا˘ق˘لا عو˘ب˘ضسألا ن˘م ة˘ياد˘˘ب داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘ضس
قÓ˘ط˘نل تا˘يرا˘ط˘ب˘لا ن˘ح˘ضشو ي˘ند˘ب˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م ل˘جا ن˘م ةد˘ج˘ك˘˘ي˘˘ت
.ديدجلا يوركلا مضسوملا

ب.م.يرضسيإا

مداقلا عؤبسسألا ةدجكيتب سصبرتلاو يدجلا لمعلا لخدي دئارلا
ةبقلا دئار

12

14 ـلا ةعبطلا تاضسفانم يف ه˘ت˘كرا˘ضشم ود˘ي˘ج˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ىه˘نأا
ابضسحت ،طاقنلا نم ر˘ي˘فو دا˘ضصح˘ب ر˘ق˘ضشغد˘م˘ب ة˘ب˘ع˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘لو˘ط˘ب˘ل
ميل˘ضس ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘ضسح0202-ويكوطب ةيب˘م˘لولا با˘ع˘لألا ىلا ل˘هأا˘ت˘ل˘ل
.ينطولا ينفلا ريدملا ةضشبطوب
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا سصو˘˘ضصخ˘˘ب ة˘˘ضشب˘˘طو˘˘ب حر˘˘ضصو
ن˘ي˘عرا˘ضصم ة˘ت˘ضسل تا˘ي˘لاد˘ي˘م تضس ىل˘ع ا˘ن˘ل˘ضصح˘ت »:Ó˘˘ئا˘˘ق  ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فلا

ن˘ي˘عرا˘ضصم˘لا ل˘ك .ة˘ي˘ئا˘ه˘ن تلزا˘ن˘م او˘ط˘ضشن ة˘ع˘برا م˘ه˘˘ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘كرا˘˘ضشم
ةبضسنلاب053و تايضضفلا باحضصأل094 ،يضضاقلبل007 :اطاقن اودضصح

نا ىلا ،نأاضشلا اذه ي˘ف ار˘ي˘ضشم ،» فد˘ه˘لا ا˘ن˘ق˘ق˘ح د˘ق˘ل .ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل
نيب يئاهنلا فضصن ةلزانم لÓخ ىوتضسملا يف نكي مل مكحلا دودرم
ن˘عو ،ة˘ي˘ضضف˘لا بحا˘ضص ي˘تا˘يز˘م˘لا د˘˘م˘˘حا ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو ن˘˘يرو˘˘ن ي˘˘ح˘˘ت˘˘ف
فرتعا ،افيعضض نوظحÓملا هربت˘عا يذ˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ىو˘ت˘ضسم˘لا
ةماع ةفضصب ةكراضشملا نا ةيلاردف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا  ر˘يد˘م˘لا

ةراقلاب ةئف لك يف نضسحألا نا ثيح ،كانه تناك نكل ،ةفيعضض تناك
هب سسأابل بيترت ىلع نولضصحيضس نوزئافلاو ،ارضضاح ناك ةيقيرفإلا

نل هلهؤوي يدامع نب  هبرهظ يذلا ىوتضسملا .يبملولا فينضصتلا يف
.ايقيرفإا لطب نوكي
نييرئازجلا  نيعراضصملا سضعب جئاتن ىلع ترثأا يتلا بابضسألا نيب نم
بضسح تقو˘لا ق˘ي˘ضض بب˘ضسب ىو˘ت˘ضسم˘لا ي˘˘ف ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا ،
نم ددع هارجأا دحاو سصبرتب» : Óئاق حرضص يذلا  يرئازجلا ينقتلا
سسيل ، ةرخأاتم ةيلحم تاريضضحتو انوروك ةحئاج ءارج نييضضايرلا

نيذ˘لا ن˘ي˘ير˘ضصم˘لا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب ، اد˘ي˘ج ادودر˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ن نا ا˘ن˘ع˘ضسو˘ب
اوكراضش نيذلا ةبراغملا وا ناتضسكبزوأاب رهضش ةدمل سصبرت نم اودافتضسا

لهأاتلا» نأا ىلإا ةضشبطوب راضشأاو ،«تضسبادوبب مÓضش دنارغلا ةرود يف
لهأاتلا ىلا اوحمط ام اذا نييضضايرلا ىلع ،ةطقن002 هدحول نمضضي

يف ةجردملا تارودلا ةيقب يف نيرضضاح اونوكي نا0202 -دايبملوأل
ىلع طاقنلا نم ريثكلا تيقب ثيح ،وديجلل ةيلودلا ةيداحتلا ةمانزر
ةيقيرفإلا ةلوطبلا دعب ريخألا يبملولا بيترتلا بضسحو ،«طاضسبلا
ظوظحلا لما˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا و˘ل˘ث˘م˘م كل˘م˘ي ي˘ضضا˘م˘لا د˘حألا تم˘ت˘ت˘خا ي˘ت˘لا
.«1202 -ويكوط دعوم ىلإا لهأاـتلل
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ه˘ل تي˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأا لوؤو˘ضسم˘لا د˘كأا ما˘˘ت˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف و
يف ظحلا مهفعضسي مل نيذلا نوعراضصملاو برغملاب1202 ةيقيرفلا

دعب نوكراضشيو كاردتضسÓل ىرخأا ةضصرف مهل نوكتضس ،رقضشغدم دعوم
ة˘ما˘نزر ي˘ف ة˘ضسفا˘ن˘م21 عوم˘ج˘م˘ب1202 ر˘ج˘˘م˘˘لا لا˘˘يد˘˘نو˘˘م ي˘˘ف كلذ
.ةبعلل ةيلودلا ةيداحتلا

طيمز.ع

مهديسصر عفرل نوزهاج «ةوارمحلا»و يبرادلاب زؤفلل نؤحمطي «ةركملا» نابسش
نارهو ةيدولوم - سسابعلب داحتا

سسابعلب داحتا عمجتشس يتلا كلت ةيران ةهجاؤم
نؤك نم مغرلابو ثيح نارهو ةيدؤلؤم هفيشضب
ءاقللا نا لا ،دعب مهيبعل اؤلهؤؤي مل نييلحملا
اذه ،ةراثإلاو ةمقلاو يبرادلا عباطب نؤكيشس
قيقح˘ت ي˘ف ةرار˘غؤ˘ب برد˘م˘لا لا˘ب˘ششا ل˘مأا˘يو
نع ام اعؤن نودعتبي مهلعجت ةيباجيإا ةجيتن
ةبؤعشصب م˘ه˘نا˘ق˘يا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،بي˘تر˘ت˘لا ل˘يذ
ةيباجيإلا جئاتنلاب سشتنم سسفانم ماما ةمهملا
.ةهجاؤلا لخدي هتلعج يتلاو ارخؤؤم ةققحملا

ةداعلاك انقيعت لكاضشملا» :ةونوب
«ةياهنلا يف راضصتنلا ديرنو

لاق ثيح ةؤنؤب بعÓلا عم ثيدح انل ناك دق و
انيلع متحتشس ةبعشص ةيعشضو سشيعن ةداعلاك» :
دشصق ةؤق نم انيتوا ام لكب ديدج نم بعللا
عفر لشصاؤن انلعجت ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
،انريهامج دعشست جئاتن نع ثحبلاو يدحتلا

سسفانم ماما ابعشص نؤكيشس مؤيلا ءاقل امؤمع

لعج˘ي˘شس يذ˘لا ر˘ملا ،ه˘ج˘ئا˘ت˘ن كراد˘ت ي˘ف أاد˘ب
ديزيشس ام ؤهو ةراثإلاو ةيدنلا لمحت ةهجاؤملا

مشصخلا ةشسفان˘م ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف ا˘ن˘ت˘ب˘غر ن˘م
. «ةياهنلا يف Óماك دازلا ليشصحتو
نابضشلا يدحت ةبوعضص يعن» :ةجرارد

«رفضصلا ةطقنل ةدوعلا ديرن ل نكلو
نع ةجرارد باعلألا عناشص ثدحت هتهج نم

ظافحلا ىلإا هئÓمز يعشس دكأاو ةرظتنملا ةمقلا
،ارخؤؤم ةققحملا ةيباجيإلا جئاتنلا ةلشسلشس ىلع
فلتخت تايطعملا » :هلؤق يف دكؤؤي هلعج ام ؤهو
بع˘ل˘ي˘شس سسفا˘ن˘م˘لا نا ح˘ي˘ح˘شص ،ر˘خآل ءا˘ق˘ل ن˘م
ةيعفادلا نكلو فيدرلا نم اهت˘ي˘ب˘لا˘غ ة˘ل˘ي˘كششت˘ب
ليجشست لجا نم مهلقث لكب نؤمري مهلعجتشس
قÓطنا لبق همهف انيلع بجي ام ؤهو ،راشصتنلا
انل حمشسي ديج لكششب لؤخدلا دشصق ةلباقملا
.سسفانملا ءاطخأا نم ةدافتشسلاب

سشامر ماضشه

سضيؤعتلا نوديري «نابيزلا ءانبأا»و ثÓثلا طاقنلا نؤفدهتسسي «نؤينايزلا»
ةركضسب داحتا - ناضسملت دادو

د˘ي˘ق˘ع˘لا بع˘ل˘˘م ن˘˘شضت˘˘ح˘˘ي
ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘م ي˘˘ف˘˘ط˘˘˘ل
ناشسملت دادو نيب عمجتشس
يف ،ةركشسب داحتا هفيشضو
ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف ثح˘ب˘ي ة˘ه˘جاؤ˘˘م
،ثÓثلا طا˘ق˘ن˘لا ن˘ع ق˘ير˘ف
ي˘ف نؤ˘ي˘نا˘يز˘لا ل˘مأا˘يو اذ˘ه
ةشصاخ ةعؤمجملا ةقافتشسا

ارخؤؤم زي˘كر˘ت˘لا با˘ي˘غ ناو
سضع˘ب يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ع˘ي˘˘شض
ي˘ف ا˘هر˘خآا ل˘ع˘˘ل ،طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
˘˘˘˘ما˘˘˘˘ما بر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘براد
ل˘ع˘ج ا˘م ؤ˘˘هو ،ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا

ن˘˘˘ح˘˘˘ششي سسا˘˘˘ب˘˘˘ع ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع
قي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م هر˘شصا˘ن˘ع
˘˘ما˘˘مأا مؤ˘˘ي˘˘لا Ó˘˘ما˘˘ك داز˘˘لا

اد˘˘˘ي˘˘˘ج ن˘˘˘شسح˘˘˘ي سسفا˘˘˘ن˘˘˘˘م
امب ،رايدلا جراخ سضوافتلا
ةربخلا رشصان˘ع كل˘ت˘م˘ي ه˘نا

ع˘ن˘˘شص ا˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو
. قرافلا

زوفلا نع ليدب ل» : نامرز
«ءاقللا ةبوعضص يعنو

هقيرف نأا نامرز مجاهملا دكأا
ىلع قير˘ف˘لا ع˘شضؤ˘ل ى˘ع˘شسي
نم ةيادب ،حيحشصلا راشسملا

:درطتشساو ،ةر˘كشسب ة˘ه˘جاؤ˘م
ةريخألا ةلؤجلا يف انتراشسخ»
ؤهو سسردلا ظفح نم انتنكم
ةهجاؤم لخدن ان˘ل˘ع˘ج˘ي˘شس ا˘م
لجا نم ريبك زيكرتب مؤيلا
ان˘ع˘شضت د˘ق ةؤ˘ف˘ه يأا يدا˘ف˘ت
امؤمع ،ةبعشص ةيرؤمأام يف
يدحتلا عفرل ةزهاج ةبيتكلا

جور˘خ˘لاو ل˘شضفألا م˘يد˘ق˘˘تو
ةدؤع ناو ةشصاخ Óماك دازلاب
ديدعلا انل حيتتشس نيباشصملا

انعشضت يتلاو تارايخلا نم
بشسك لجا نم ةرؤشصلا يف
ي˘ع˘ن سسفا˘ن˘م ما˘˘مأا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ةشصاخ هتؤقو هتبؤعشص اديج
. «رايدلا جراخ

ىلع ةردقلا انيدل» : يولع
«ةديج ةجيتنب ةدوعلا

ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه
د˘كأا ثي˘ح ،يؤ˘ل˘ع سسرا˘˘ح˘˘لا
ه˘˘ت˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘مو هداد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
،هكابشش ةفاظن ىلع ظافحلل
يؤق عافد طخ كلتمي هنا امب
يراشضخ˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ه˘مد˘ق˘ت˘ي
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘ق د˘˘قو د˘˘لاؤ˘˘خو
ة˘ب˘ي˘كر˘ت كل˘ت˘م˘ن »   :دد˘شصلا

نع اهلÓخ نم ثحبنشس ةديج
ءاؤ˘˘شس سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ت˘˘غا˘˘ب˘˘م
وا ايعافد دنلل دنلا فؤقؤلاب

ن˘م م˘شصخ˘لا ة˘ت˘غا˘ب˘م ى˘˘ت˘˘ح
امؤمع ،تادترملا عابتا لÓخ
لجا نم ناشسملت ىلا انمدق
ثح˘بو ا˘ن˘ت˘˘ب˘˘تر˘˘م ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت
جراخ ىرخأا ةجي˘ت˘ن ل˘ي˘ج˘شست
.«رايدلا

سشامر ماضشه

رقضشغدمب ةيقيرفإلا ةلوطبلا ماتتخا يف

ققحت ام ؤهو تايلاديملا نم ددع ربكأا دسصح ناك انفده :ةسشبطؤب

يلودلا داحتلا بيترت يف
ظفاحت ؤبيإا سسانيإا

 اهزكرم ىلع
ايملاع106 ـلا

ة˘˘ب˘˘عل و˘˘ب˘˘˘يإا سسا˘˘˘ن˘˘˘يإا تظ˘˘˘فا˘˘˘ح
اهزكرم ىلع ةيرئازجلا سسنتلا
داحتلا بيترت يف ايملاع106ـلا
تناكو ،سسمأا لوا رداضصلا يلودلا
5102 ةنضسل ةيق˘ير˘فإلا ة˘ل˘ط˘ب˘لا

ةيأا يف ةكراضشملا نع تباغ دق
مايأا ةرضشع ةبارق ذنم ةضسفانم
.ةباضصلا ببضسب
ر˘ي˘ت˘ضسن˘م˘˘لا ي˘˘ف و˘˘ب˘˘يا د˘˘جاو˘˘ت˘˘تو
ذ˘ن˘م ر˘ه˘ضشأا ة˘ع˘˘ضست ذ˘˘ن˘˘م سسنو˘˘ت˘˘ب

ي˘˘˘ضشف˘˘˘ت بب˘˘˘ضسب دود˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ
كلذ ح˘˘م˘˘ضسو ، ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج

ةكراضشملاب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘عÓ˘ل
ة˘ي˘لود˘˘لا تارود˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ي˘˘ف
مدقتت اهلعج يذلا رملا سسنوتب
تابعÓل يملاع˘لا ف˘ي˘ن˘ضصت˘لا ي˘ف
د˘˘ق و˘˘ب˘˘يا تنا˘˘كو ،تا˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةكراضشملا لجا نم اهضسفن تلجضس
ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘ي˘لود ة˘ضسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
˘ملآلا نا لإا ا˘ضضيا ر˘ي˘˘ت˘˘ضسن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تر˘˘ب˘˘جأا ا˘˘ه˘˘تدوا˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا
جÓ˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ضصاو˘˘˘م˘˘˘ل با˘˘˘ح˘˘˘ضسنلا

.ةباضصإلا نم يفاعتلاو
ةيلارتضسلا نأا ريكذتلاب ريدجلا
بي˘˘تر˘˘ت ترد˘˘ضصت ي˘˘ترا˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘ضشا
ىلع ة˘مد˘ق˘ت˘م ي˘م˘لا˘ع˘لا لود˘ج˘لا
ي˘ت˘لا بي˘ل˘ه ا˘نو˘م˘ي˘ضس ة˘ي˘نا˘مور˘˘لا

اهيل˘تو ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ي˘تأا˘ت
فنضص يف اكازوا يموان ةينابايلا
.ثانإا  طضساوألا

طيمز.ع

1202 رضصم لايدنومل «رضضخلا» تاريضضحت نمضض
اينؤلؤب ىلع ايدو زؤفي ديلا ةركل يرئازجلا بختنملا

ةجيتنب ينولوبلا هريظن ىلع لاجر ديلا ةركل يرئازجلا بختنملا بلغت
ةيدولا ةيلودلا وضسراو ةرودلا يف ةكراضشملا لبق يدولا ءاقللا يف62-32
يف لخدي يذلا تابختنم ةعبرأا ةكراضشمب0202 ربمضسيد92و72 نيب
.رضصم يف ررقملا1202-ملاعلا ةلوطبل «رضضُخلا» تاريضضحت راطإا

ءارجإاب لايدنوملل مهتادادعتضسا سسوكرب دوعضسم دئاقلا قافر لضصاويضسو
هللختتضس يذلاو0202 رياني6 نم ءادتبا ةمانملاب ريخأا يريضضحت سصبرت
لب˘ق  ي˘ف˘نا˘ج01و8 يموي ين˘ير˘ح˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ما˘مأا نا˘ت˘يدو نا˘تارا˘ب˘م
يرئازجلا بختنملا دجاو˘ت˘يو ،ي˘ف˘نا˘ج11 خيراتب ةر˘ها˘ق˘لا ىلإا ه˘جو˘ت˘لا

. ادنلضسياو لاغتربلاو برغملا تابختنم ةقفر ةضسداضسلا ةعومجملا نمضض
ءاوجأا ىلإا اددجم اهتدوع لجضستضس ةينطولا ةبخنلا نأا ةراضشإلاب ريدجلا
ايناملأاب9102و ا˘ضسنر˘ف˘ب7102 ي˘ت˘خ˘ضسن ن˘ع با˘ي˘غ˘لا د˘˘ع˘˘ب لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا

.«ةنعارفلا»  يف رظتنملا يملاعلا دعوملا ربع كرامنادلاو
طيمز.ع
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دمحم سسيردا بعلم نشضتحي
قير˘ف˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م دا˘ششت˘ب ا˘يوا
قافو مامأا ةشضهن˘لا ي˘ل˘ح˘م˘لا
23 رودلا راطإا يف فيطشس
لمأاي ثيح فاكلا سسأاك نم
ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘شسلا
نامشضب مهل حم˘شست ة˘ي˘با˘ج˘يإا
لخديشسو اذه ةريششأاتلا فشصن
ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘عو ءا˘ق˘ل˘لا قا˘فؤ˘لا
ثحب عم فادهألا يقلت يدافت
ديعي فدهب مشصخ˘لا ة˘ت˘غا˘ب˘م
ة˘ير˘يا˘˘شضخ ءا˘˘ق˘˘فر˘˘ل ة˘˘ف˘˘كلا
ةشصاخ ةدؤعلا ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
ي˘˘˘شسنؤ˘˘˘ت˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘˘لا نأاو
نم ةبي˘ت˘كلا ر˘شضح ي˘كؤ˘كلا

.يحاؤنلا لك
قافولإ» :ديمح نامثع

ثحبن نكلو ريبك قيرف
«زوفلإ نامضض نع

يداششتلا قيرفلا فاده دكأا
ه˘ق˘˘ير˘˘ف نأا د˘˘ي˘˘م˘˘ح نا˘˘م˘˘ث˘˘ع
يذلا زؤفلا قيقح˘ت˘ل ى˘ع˘شسي
بعلت ةدؤعلا ةل˘با˘ق˘م ل˘ع˘ج˘ي
تا˘طؤ˘غ˘شض يأا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب

اد˘˘˘ج ءاد˘˘˘ع˘˘˘شس» :لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح

دحا فيطشس قافو ةهجاؤمب
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فلا قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘شسحا

ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ث˘˘ي ن˘˘ل كلذ ن˘˘كلو
امود ىعشسنشس ثيح انتميزع
يذلا راشصتنلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا
قرا˘ف˘لا ع˘ن˘شص ن˘م ا˘˘ن˘˘بر˘˘ق˘˘ي
لبقم˘لا رود˘لا ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لاو
ح˘ب˘شصأا سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ا˘˘مؤ˘˘م˘˘ع
اريثك ريغت هنا امب لؤهجم
انظؤظح لكب نمؤؤنشس نكلو
.«اهلجل بعللا لجا نم

صسفانملإ » : طينحج
انل ةبضسنلاب لوهجم

ىقبي انفده نكلو
«ةريضشأاتلإ

طينحج بعÓلا ثدحت امك
ةرظتنملا ةم˘ق˘لا سصؤ˘شصخ˘ب
نا اه˘شصؤ˘شصخ˘ب د˘كا ي˘ت˘لاو
ام ردقب مهمهي ل سسفانملا
ةرؤشصلا يف مهدجاؤت مهمهي

ةيعاو ةعؤمجملا ناو ةشصاخ

اذه يف لاق دقو اهرظتني امب
اد˘˘˘ي˘˘˘ج ا˘˘˘نر˘˘˘شضح» :دد˘˘˘شصلا
اهلك ةعؤمجملاو ةل˘با˘ق˘م˘ل˘ل

ن˘م يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر˘˘ل ةز˘˘ها˘˘ج
ل˘˘˘شضفألا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ل˘˘˘˘جا

ىلع ا˘ند˘ها˘ع˘ت ا˘ن˘نأاو ة˘شصا˘خ
ا˘ن˘ل ح˘م˘شست ة˘ج˘ي˘ت˘ن ط˘˘ب˘˘شض
نم ةريششأاتلا فشصن بشسكب
نم ةدؤع˘لا بع˘ل˘ن ى˘ت˘ح ا˘ن˘ه
وأا طؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شض يأا نود
.«تآاجافم

صشامر ماضشه

برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘˘ششا نؤ˘˘˘كي˘˘˘شس
ل فيك ةه˘جاؤ˘لا ي˘ف ح˘ي˘ف˘شص
مجن˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن بقر˘ت˘ي ل˘كلاو
نؤلبقتشسي ني˘ح مؤ˘ي˘لا ة˘ي˘ششع
ف˘ي˘شضلا ق˘ي˘ل˘˘ششؤ˘˘ب بع˘˘ل˘˘م˘˘ب
ةهجاؤم ي˘ف ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
ىلع رشصان نب سسيئرلا رشصي

ه˘ناو ة˘شصا˘خ ا˘ه˘طا˘ق˘ن نا˘م˘شض
سسما ةيششع هت˘ب˘ي˘ت˘كب ع˘م˘ت˘جا

ءا˘˘ق˘˘بإا ةرور˘˘شضب م˘˘ه˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘طو
نم اذهو ناديملا لخاد طاقنلا
را˘م˘ث˘˘ت˘˘شسلا ة˘˘ل˘˘شصاؤ˘˘م ل˘˘جا

ددع ر˘ب˘كا ع˘م˘ج ن˘ع ثح˘ب˘لاو
نا ركذ˘ي ،طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ن˘كم˘م
نؤ˘ع˘ن˘ت˘ق˘م ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا ي˘˘ب˘˘عل
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب م˘ه˘تدؤ˘ع ة˘ي˘نا˘كمإا˘˘ب
ام كرادتب مهل حمشست ةيباجيإا
.ىلوألا تلؤجلا يف مهتاف

ةهجإوملإ ةبوعضص» :بياع
متحي رايدلإ لخإد اهبعلو

«راضصتن’إ انيلع
نا ةرقم مجن بعل بياع دكأا
يذلا زؤفلا فد˘ه˘ت˘شسي ه˘ق˘ير˘ف
ة˘ه˘جاؤ˘لا ى˘لا يدا˘ن˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ي

ةريخألا تارثعتلا ناو ةشصاخ
تحمشسو مهتايؤنعم يف ترثا
لاق دقو اششاب بردملا ليحرب

ةيلوؤؤشسملا» :ددشصلا اذه يف
بجو اذه˘لو ة˘ل˘ي˘ق˘ث تح˘ب˘شصأا

يذلا راشصتنلا قيقحت ا˘ن˘ي˘ل˘ع
حيحشص ةه˘جاؤ˘لا ى˘لا ا˘ند˘ي˘ع˘ي
ا˘شسر˘م˘˘ت˘˘م ا˘˘ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘جاؤ˘˘ن˘˘شس
اننا لا ةديج ةرك بعلي ابعشصو
يأاب زؤفلا ليشصحتب نيبلاطم
.«تناك ةقيرط

بعلنضس» :يدوعضسم
«زوفلإ بضسكل تإدترملإ
يدؤعشسم مجاهملا ثدحت امك
نم هئاقفر يعشس دكا يذلاو
بعلو سسفانم˘لا ة˘ت˘غا˘ب˘م ل˘جا
نؤ˘˘كت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا تاد˘˘تر˘˘م˘˘˘لا
ةبيبششلا نا امب هبشسح مهحÓشس
يف نييراهم ني˘ب˘عÓ˘ب زا˘ت˘م˘ت
اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ملا ةر˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘لا
ا˘ن˘شسرد» :لا˘ق د˘قو ة˘عر˘˘شسلا˘˘ب
يع˘نو د˘ي˘ج ل˘كششب سسفا˘ن˘م˘لا

راؤطا لÓخ انرظتني ام اديج
تادترملا بعلنشس ثيح ءاقللا

ي˘ت˘لا ءا˘˘ط˘˘خألا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘نو
ا˘ي˘لا˘غ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ف˘˘ل˘˘كت˘˘شس
طا˘ق˘ن كل˘ت˘م˘ن ا˘˘ن˘˘ناو ة˘˘شصا˘˘خ
ثحبنشس يتلا سسفانملا فعشض
.«اهلÓغتشسا نع

صشامر ماضشه

029213ددعلإ ^2441  ىلوأ’إ ىدامج8ـل قفإوملإ0202 ربمضسيد32ءاعبرأ’إةصضايرلا
يقيرفإ’إ داحت’إ صسأاك نم يناثلإ يديهمتلإ رودلإ راطإإ يف

«فاكلا» سسأاك ىلع لؤسصحلا يف لمأاي قافؤلاو داسشت نم قلطنت ليم فلألا ةلحر

فيطضس قافو ‐ يداضشتلإ ةضضهنلإ

ة˘ي˘ششع ودارا˘ب يدا˘ن ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسي
هنيعو جربلا يلهأا هفيشض مؤيلا

تلداعتلا ةل˘شسل˘شس ر˘شسك ى˘ل˘ع
اهققح˘ي ق˘ير˘ف˘لا ى˘ح˘شضأا ي˘ت˘لا
ا˘م ؤ˘هو را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خو ل˘˘خاد
رشصي بلاط نب بردملا لعج
ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصت ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘لا بشسكو عا˘˘˘˘شضوألا
ررحت˘لا˘ب ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا
ةمداقلا ديعاؤمل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ر˘ث˘كأا
لÓ˘ب ي˘ل˘هألا برد˘م نا ر˘˘كذ˘˘ي
عؤ˘ب˘شسألا لاؤ˘ط ى˘ع˘شس ير˘يزد
ع˘˘م ءا˘˘ط˘˘خألا ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصت ى˘˘˘لا

سضفن ةرورشضب هيبعل ةبلاطم

يدا˘ف˘تو م˘ه˘شسف˘نا ن˘ع را˘ب˘˘غ˘˘لا
ن˘ع هد˘ع˘ب˘ت د˘ق ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘ه˘˘لا
.قيرفلا

نوزهاج» :قوزوب
«انل راضصتنإ لوأإ قيقحتل

هؤوÓمزو هنأا قوزؤب يرشسي دكأا
مهناو مهرظتني ام اديج نؤفرعي
ل زؤفلا ةيغب ءاقللا نؤلخديشس
انرظتني ام اديج يعن : لاقو ،ريغ
ةجاحب ان˘ناو ة˘شصا˘خ ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
دع˘ب˘ت ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن ثÓ˘ث˘لا ى˘لا

تح˘شضأا ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا م˘˘ج˘˘ح
ل ف˘˘ي˘˘ك ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘شست

اديعب ىقبن انتلعج تلداعتلاو
يلاتلابو ةمدق˘م˘لا ة˘ب˘كؤ˘ك ن˘ع
يدافتو زيكرتلا ىؤشس انيلع امف
ة˘لوا˘ح˘م ع˘˘م فاد˘˘هألا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
دؤهجلا ة˘ف˘عا˘شضمو ل˘ي˘ج˘شست˘لا

ا˘ب˘شسح˘ت ىر˘خأا فاد˘ها ة˘فا˘شضل
ى˘لا سسفا˘ن˘م˘لا ةدؤ˘˘ع يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
لك يف ثد˘ح ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ه˘جاؤ˘لا
.«تاءاقللا

لجإ نم مواقنضس» :عقعق
«ةيباجيإإ ةجيتنب ةدوعلإ

طشسؤلا بعل دكأا هتهج نم
ةهجاؤملا ةبؤعشص ع˘ق˘ع˘ق د˘م˘حا

دكا يتلاو «كابلا» ماما ةرظتنملا
ةفعاشضم ثحب يف هئÓمز ةين
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘˘شصح˘˘تو دؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لا
سسفنتي قيرفلا لع˘ج˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ي˘ف نود˘جاؤ˘ت˘ي م˘ه˘ناو ة˘شصا˘˘خ
اذه اهيلع نودشسحي ل ةيعشضو
ةبؤعشص اد˘ي˘ج ي˘ع˘ن» :لا˘ق د˘قو
ؤهو هيلع دجاؤتن يذلا فقؤملا

ة˘ه˘با˘ج˘م ي˘ف ل˘مأا˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م
عم دنلل دنلا فؤقؤلاو سسفانملا

ءا˘˘˘ط˘˘˘خألا يدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘شض
حورلا لعجت ةجيتن ليشصحتل
.«اددجم دؤعت

صشامر ماضشه

كرادتلا طاقن نع ثحبي يلهألاو تلداعتلا ةرفسش رسسك لجأا نم «كابلا»

تابيخلا زواجت لجأا نم «ةراطسسؤسس»و طقفو دازلا ىلع هنيع «يسس.سسا.يسسلا»

جربلإ يلهأإ ‐ ودإراب يدان
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توا02 بع˘ل˘م ن˘شضت˘ح˘˘ي˘˘شس
عم˘ج˘ي˘شس ا˘يؤ˘ق ءا˘ق˘ل ةد˘كي˘كشسب
ن˘م مدا˘ق˘لا ف˘ي˘شضلا˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘˘ششلا
فلششلا ةيعمج يرئازجلا برغلا
لك اهيف ثحبيشس ةهجاؤم يف
ع˘ير˘شسلا سضيؤ˘ع˘ت˘لا ن˘ع ق˘˘ير˘˘ف
نورشصي نيذلا نييلحملا ةشصاخ
Óماك دازلاب رفظلا ةلشصاؤم ىلع
مل قرفلا لج نا امب رايدلا لخاد
نؤكيشسو اذه دعب اهتلاظ دجت
ثحب عم دعؤم ىلع سسفانملا
ةيشضرأا لخاد هتراشسخ سضيؤعت
ناشسي˘ت˘فا ل˘ع˘ج ا˘م ؤ˘هو ه˘ناد˘ي˘م
ةرورشضب بلاطيو ةجهللا ددششي
ريغ ةأاجافم يأا يدافتل راشصتنلا
.ةراشس
راضصتن’إ ديرن» :ناضسيتفإ

«ريغ ’
برد˘˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘ك ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةلباقملا لؤ˘ح ثيد˘ح نا˘شسي˘ت˘فا

ة˘جاذ˘شسب ا˘نر˘ث˘ع˘˘ت» :لا˘˘ق ثي˘˘ح
ةليلم نيع ةيعمج مامأا ةريبك
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
انتلعجو انتمهم تدقع ءاطخأا
انيع˘شس ا˘مؤ˘م˘ع نزاؤ˘ت˘لا د˘ق˘ف˘ن
فؤقؤ˘لاو ءا˘ط˘خألا ح˘ي˘ح˘شصت˘ل

ةليط دادعتلا ةيزهاج ىلع رثكا
ي˘ف ل˘مأا˘نو ي˘لا˘ح˘لا عؤ˘ب˘˘شسألا

ي˘ف ا˘ن˘ي˘ق˘ب˘ت ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن نا˘˘م˘˘شض
دق رثعت يأا ناو ةشصاخ ةهجاؤلا
بع˘شصي ة˘˘ماود ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ل˘˘خد˘˘ي
ىلع امف يلاتلابو اهنم جورخلا
ىلع ظافحلا ىؤشس ةعؤمجملا
.«Óماك دازلاب رفظلل مهزيكرت

زيكرتلإ» :يلÓيجلب
ةجيتنب ةدوعلل انحÓضس

«ةيباجيإإ
د˘ئا˘ق˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘ك د˘قو
حار يذ˘لاو ي˘لÓ˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب رود˘˘ق
ن˘ع ثح˘ب˘ي˘شس ه˘ق˘ير˘ف نا د˘كؤؤ˘˘ي
يتلاو ةيشضاملا ةميزهلا سضيؤعت

ل ف˘ي˘ك ه˘ب˘شسح ة˘ي˘شسا˘˘ق تنا˘˘ك
را˘يد˘لا ل˘خاد تثد˘ح ي˘ت˘لا ي˘هو
يرا˘ن˘كلا ر˘ث˘ع˘ت» : لا˘ق د˘قو اذ˘ه
ةهجاؤملا لخدنشس مؤيلاو هانيشسن
ةيلوؤؤشسملا مجحب نؤعاو نحنو
انراشصنا ناو ة˘شصا˘خ ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ةرؤ˘˘˘شصلا ي˘˘˘˘ف نؤ˘˘˘˘نؤ˘˘˘˘كي˘˘˘˘شس
ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع نؤ˘ث˘ح˘ب˘يو
ن˘م˘شض ا˘مود ا˘ن˘ي˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا

.«ةعيلطلا ةبكؤك
صشامر ماضشه

فلضشلإ ةيعمج ‐ ةدكيكضس ةبيبضش
 «حراؤجلا» رهقل نوزهاج «اداكيسسور ءانبأا»

ةيباجيا ةجيتنب ةدؤعلا ةيمهأا نؤكردي «ةوافلسشلا»و

ةرواضسلإ ةبيبضش ‐ ةرڤم مجن

طاقنلا بسسكل نوزهاج ةرڤم ءانبأا
ةتغابملا ديرت ةرواسسلاو

ىلع ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا نؤكيشس
مؤيلا ةيششع ةماه دج ةهجاؤم عم دعؤم
ةمشصاعلا داحتا همشسا ليقث فيشضب هعمجت
مل هنا امب ةمج تابؤعشص رخآلا ؤه سشيعي
ليشصحتب ىفتكاو طاقن ثÓث يأاب رفظي
لحي هلعجي˘شس يذ˘لا ر˘مألا ط˘ق˘ف ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن
ةلشصاؤم ثح˘ب ل˘جا ن˘م رؤ˘شسج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب
ةؤقب لؤخدلا رفانشسلا لمأايو اذه سضيؤعتلا
تلداعتلا زجاح رشسك لجا نم ءاقللا يف
ءاقفر هيف عشضي راشصتنا لوا قيقحت ةرملابو
.بيترتلا ليذ ةبكؤك نع اديعب مهشسفنا ؤطي

يقيرف ةدعاضسمل زهاج» :يرمعلإ
«جهوتلإ قيقحت يف لمأانو

ءاقللا نع يرمعلا يلع ديشس دئاقلا ثدحت
عاو عيمجلا نؤك نم مغرلاب هتبؤعشص دكأاو
:لاق ثيح مهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤؤشسملاب
ل نكلو يأارلا كرطاششأا معن ءاقللا ةبؤعشص»
ةيفيك نع ثحبلاو انتاناكما ريجفت نم انل دب
لشصاؤت ناو ة˘شصا˘خ Ó˘ما˘ك داز˘لا ل˘ي˘شصح˘ت
عيشضن انلعجيشسو ا˘ن˘ي˘ف ر˘ثؤؤ˘ي˘شس تلدا˘ع˘ت˘لا

طاقنلا قيقحتل ةزهاج ةبيتكلا امؤمع ريثكلا
د˘كؤوأا ا˘م˘ك ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ن˘شسو ثÓ˘ث˘˘لا
يف يقيرف ةدعاشسم˘ل ز˘ها˘ج ي˘نأا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
.«بيترتلا ليذ ةيدنا نع رثكا داعتبلا

نكلو ءاقللإ ةبوعضص كردن» :يرإوز
«يضس صسإ يضسلإ مامأإ كرإدتلإ انفده

يراوز مجاهملا عم ثيدح انل ناكو اذه
مهمامتها مدع ىلع ديكأاتلا لواح ثيح
ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع لوألا لوؤؤ˘شسم˘لا ة˘ي˘شضق˘˘ب

لك ميدقتل مهيعشس نيدكؤؤم ىيحي رتنع
ثحب ع˘م ءا˘ق˘ل˘لا راؤ˘طا لÓ˘خ م˘ه˘يد˘ل ا˘م
:لاق ثيح ةيباجيإا ةجيتنب ةدؤعلا ةيفيك
اشضيأا ؤهو ريبك قيرف يشس سسا يشسلا»
ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ع تار˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ب ما˘˘ق
نع دي˘ع˘ب ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا
يشضاملا مشسؤملا هفرعن انك يذلا قيرفلا

قيقحت ةيغب ةهجاؤم˘لا ل˘خد˘ن˘شس ا˘مؤ˘م˘ع
.«ةهجاؤلا ىلا انديعت ةجيتن

صشامر ماضشه

ةمضصاعلإ داحتإ ‐ ةنيطنضسق بابضش
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،ةاؤهلا مشسق ةطبار تلشسار
لجا نم يناثلا مشسقلا ةيدنأا
ةشسفان˘م˘لا ما˘ظ˘ن ي˘ف ل˘شصف˘لا
يور˘كلا م˘شسؤ˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت
.ديدجلا

ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو
3 تع˘˘شضو ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ت˘لاو ،ة˘يد˘نأÓ˘ل تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م
يف لشصفلا اهلÓخ نم متيشس

تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف سضؤ˘˘خ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
ديدجلا مشسؤملا يف ةلؤطبلا

ن˘م يداؤ˘ن˘لا ن˘ي˘كم˘ت˘˘ل اذ˘˘هو
تقؤ˘لا ي˘˘ف م˘˘شسؤ˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا
ىلع ريثأاتلا يدا˘ف˘تو دد˘ح˘م˘لا
ةهج نم مداقلا مشسؤملا ةلؤطب
ة˘˘مÓ˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لو
،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ءاقل43 سضؤ˘خ ناو ا˘م˘ي˘شسل
نؤكي ن˘ل ل˘يؤ˘ط ف˘قؤ˘ت د˘ع˘ب
.Óهشس

لوألا حر˘ت˘ق˘م˘˘لا ءا˘˘جو اذ˘˘ه

باهذ˘ب ةارا˘ب˘م71 سضؤ˘خ˘˘ب
نم قرف6 طؤقشس عم ،طقف
نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘عؤ˘م˘ج˘˘م ل˘˘ك
ميشسقتب نؤكي يناثلا حارتقلا
3 ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع63ـلا قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

يف اقيرف21 نم تاعؤمجم
4 طؤق˘شس ع˘م ة˘عؤ˘م˘ج˘م ل˘ك

يف ،ةعؤ˘م˘ج˘م ل˘ك ن˘م ة˘يد˘نأا
ثلا˘˘ث˘˘لا حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ح
4 ى˘˘˘لإا قر˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘شسق˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ع˘م قر˘ف9 ن˘م تا˘عؤ˘م˘ج˘م
ل˘ك ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘نأا3 طؤ˘ق˘˘شس
تدد˘˘˘˘حو اذ˘˘˘˘ه.ةعؤمجم
ربمشسيد72ـلا خيرات ةطبارلا

ةرا˘ششت˘شسلا لا˘شسرإا ل˘˘جأا ن˘˘م

ماظنب ةشصاخلا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لاو
ل˘شصف˘ي نا ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةقيرط يف يلارديفلا بتكملا
نأا لإا ،يوركلا مشسؤملا بعل
تايرابم بعل مدع ؤه ديكألا

يوركلا مشسؤملا يف ةلؤج43
 .ديدجلا

 ب.م.يرضسيإإ

 فرتحم يناثلا مسسقلا ةسسفانم ماظن يف ةيدنألا ريسشتسست ةاؤهلا ةطبار

حان÷  ةراضس رابخأإ
  «رضضÿإ»

دؤعي سسانو
رظتنمو تابيردتلل

 امور ةهجاؤم ‘
يلود˘لا سسا˘نو مدآا ى˘ق˘ل˘ت

يرا˘ي˘لا˘ك بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘م ةرا˘شس ارا˘ب˘خأا ي˘لا˘ط˘˘يلا
ى˘فا˘ع˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘يدا˘˘ن ةرادإا
انورؤك سسور˘ي˘ف ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
تاريشضحتلل فانئتشسل داعو
˘˘ما˘˘يألا ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘ع ة˘˘ف˘˘˘شصب
يف هئÓ˘مز ه˘ق˘فر ة˘ي˘شضا˘م˘لا
.قيرفلا

ه˘ن˘ع تف˘ششك ا˘م بشسح˘˘بو
نأا ةيلاط˘يا ة˘ي˘مÓ˘عا ر˘يرا˘ق˘ت
سسي˘˘ن˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘شسلا حا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
نم ابيرق نؤكيشس يشسنرفلا
ةيشساشسألا ةليكششتل˘ل ةدؤ˘ع˘لا
قلأاتلا دعب اي˘ن˘يدر˘شس ل˘ث˘م˘م˘ل
يذلا ،«براحم˘لا»ـل تف˘ل˘م˘لا
ام ةزيمم تايؤتشسم نع نابا
ةدايقو ةؤقب ةدؤعلل هحششري
،ه˘ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘ما˘مألا ةر˘طا˘ق˘˘لا
نؤكت نأا رظتنملا نم يتلا
ا˘˘مور ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘م ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب

أا يريشسلا» تاشسفانم نمشض
د˘كأا ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف ،»
يد ؤ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘يزوأا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
حانجل ه˘ت˘جا˘ح ؤ˘كشسي˘ششنار˘ف
ا˘شصؤ˘شصخ ق˘با˘شسلا ي˘لؤ˘˘با˘˘ن
ردا˘˘قو  يرا˘˘ه˘˘م بعل ه˘˘ناو
يأا يف قرافلا ةعانشص ىلع
.ءاقللا نم ةظحل

42 بحا˘شص نأا مؤ˘ل˘ع˘م˘لاو
ي˘ف سضر˘ع˘ت د˘ق نا˘ك ا˘ع˘˘ي˘˘بر
ة˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإÓ˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شس تقو
هر˘ب˘جأا ا˘م ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل عؤ˘˘شضخ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ذإا ،جÓعلا ةعباتمو يحشصلا
يشسنرفلا ودرؤب جيرخ فدهي
ة˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘ل ةؤ˘˘ق˘˘ب ةدؤ˘˘ع˘˘ل˘˘ل

ة˘˘نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘حو ،يرا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ك
اذه ةلي˘كششت˘لا ي˘ف ة˘ي˘شسا˘شسأا
 .مشسؤملا

طيمز.ع

رضضخلإ يمجن روضضحب يرطقلإ رودلإ ةمق يرا÷إ رهضشلإ ةياهن لضصفي ›إرديفلإ بتكŸإو تاحÎقم3 تمدق

«زؤفلا لجا نم دسسلا مامأا لتاقنسس» :يميهارب
يرطقلا نايرلا يدان بعلو يرئازجلا يلودلا يميهارب نيشساي دعؤت

جورخلاو زؤفلا لجا نم دشسلا ةهجاؤم لÓخ ةيحشضتلاب قيرفلا يبحم
يفحشصلا رمتؤؤملا لÓخ «ةعينملا» ةنيدم نبا لاقو .ةيباجيا ةجيتنب
اذهب زؤفلا لجا نم دشسلا مامأا لتاقنشس» ةارابملا ليبق قيرفلا هدقع يذلا
هذهب زؤفلا ققحن نأا ىنمتأاو قيرفلا ةمدخل يدل ام لك مدقأاشس ،ءاقللا
دشسلا نأل ةياغلل ةبعشص نؤكتشس ةارابملا نأا حيحشص» فاشضأاو .«ةارابملا
طاقنلا قيقحت لجأا نم انشسفنأا ىلع زكرن نأا انيلع نكل ،يؤق قيرف
هتداعشس نع قباشسلا يلاغتربلا ؤترؤب مجن فششك ريخألا يفو .«ثÓثلا
فرتعا يذلا ،«نÓب نارؤل» ديدجلا هبردم لبق نم اهاقلت يتلا ةداششإلاب
.ءارحشصلا براحم اهب عتمتي يتلا ةريبكلا تايناكمإلاب

جاحلب اضضر
 ةيدنأ’إ ديدع رإدإر ىلع هلعج يرطقلإ رطق عم هقلأات

بغريو يليÓب ـب بجعم ليحدلا
 هعم دقاعتلا يف

رمي مل يرطقلا رطق هيدان عم يرئازجلا حانجلا يليÓب فشسؤي قلأات
يف اهتبغر قرفلا ديدع تدبأا امدعب ،ةشسفانملا قرفلا عم ماركلا رورم
.اهفؤفشص معدل ،مداقلا ؤتاكريملا لÓخ ايقيرفإا لطب عم دقاعتلا

عم دقاعتلا ديري ليحدلا يدان نأا ،ةيرطق ةيفحشص رداشصم تفششك
.يؤتششلا ؤتاكريملا يف يليÓب فشسؤي يرئازجلا مجنلا

اقيرف نأا ،ىرخلا يه تدكأا اهبناج نم ،«ةحودلا داتشسإا» ةفيحشص
فشسؤي عم دقاعتلل ىعشسي ةيرطقلا ةلؤطبلا بيترت ةمدقم يف دجاؤتي

يشسنؤتلا يشضايرلا يجرتلا مجن ناو اشصؤشصخ ةمداقلا ةرتفلا لÓخ
.ديدجلا هيدان ناؤلأاب طقف ةليلق تايرابم دعب ءاؤشضألا فطخ قبشسألا

عم دقاعتلاب هقيرف ميعدت يف ركفي ليحدلا نا هتاذ ردشصملا فاشضأاو
يرفيف رهشش ةحودلا يف ماقيشس يذلا ةيدنألا لايدنؤمل ابشسحت يليÓب
 .لبقملا

ب.م.يرضسيإإ
 انوروك صسوريف نم هيفاعت دعب

نمسض دجاؤتيو ةؤقب دؤعي ةخود
 ةيلاثملا ةليكسشتلا

يدؤعشسلا دئارلا سسراحو يرئازجلا يلودلا ةخود نيدلا زع لجشس
نم هئافشش دعب هيدان عم ةيمشسرلا ةشسفانُملاو نيدايملل ةيؤق ةدؤع
نم نيمث لداعتب ةدؤعلل هيدان ةدايق يف مهاشس نأا دعب ،انورؤك سسوريف
نيفرتحملا يرود نم  ةعشساتلا ةلؤجلا تايرابم نمشض ةدج داحتإا بعلم
.يدؤعشسلا

هتدؤع بقع ةرهاب تايؤتشسم ىلع قباشسلا» يرانكلا» سسراح مشصبو
نيأا «يتلا» مامأا هيدان ءاقل يف عينملا رادجلا ناك نأا دعب ةشسفانملل

ىلع لداعتلا سضرف  نأا دعب ءاقللا رمع ةليط ةفيظن هكابشش ىلع ظفاح
ةليكششتلا نمشض هرايتخا مت امك ،ةنيمث ةطقن فطخو سضرألا بحاشص
،داحتلا مامأا هقلأات دعب ،يدؤعشسلا يرودلا نم ةيشضاملا ةلؤجلل ةيلاثملا

عاقبلا يف هل تاهؤيديفو رؤشصب  هيعباتمو هيبحم ةخود كراشش امك
 .ةرمعلا كشسانمل هئادا دعب ةشسدقملا

طيمز.ع
 لبقملإ ماعلإ علطم ةضسفانملإ ىلإإ رضضخلإ يمجن ةدوع دعوم

ةمق نع سسرافو رسصان نب دعبت ةباسصإلا
 نÓيملاو ؤيزل

ةرهشس سسراف دمحمو ،رشصان نب ليعامشسإا نايرئازجلا نايلودلا عيشضي
ؤيزلو نÓيم يشسأا امهي˘ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘م˘ق˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م مؤ˘ي˘لا
يرينؤشسورلا ةليكششت فرعتشسو.ؤيششتلاكلا نم41 ةلؤجلا باشسحل
ةليكششت نع يلاؤتلا ىلع ةيناثلا ةرملل رشصان نب بايغ مؤيلا ءاشسم
ىلع لكششم نم يناعي يذلا ؤهو ،ةباشصإلا ببشسب ،يلؤيب بردملا
ناك يف بعل نشسحأا نأا اقباشس ةيفحشص ريراقت تفششكو ،ةبكرلا راتوأا

ديدجلا ماعلا علطم ةياغ ىلإا نÓيملا ةبيتك نع بيغيشس9102 رشصم
عم ينطؤلا بختنملا ريهظ سصؤشصخب ءيشش سسفنو.ريدقت لقأا ىلع
يدانب هقيرف تعمج يتلا ةيشضاملا ةلؤجلا ةمقل هعيشضت دعبف ،ؤيزل
لثمو ،يرودلا ردشصتم مامأا ةيناثلا ةمحلملا نع مؤيلا بيغيشس ،يلؤبان
.ةديدجلا ةنشسلا ةيادب ىتح ةشسفانملا نع سسراف بيغيشس رشصان نب

طيمز.ع
 لئابقلإ ةبيبضش2 ‐1 رجينلإ كرد

رودلا نم باهذلا ءاقل راطإا يف
 «فاكلا» سسأاك نم يناثلا يديهمتلا

 مداقلا رودلا يف امدق عشضيو ايقيرفإا ءامشس يف قلحي «يرانكلا»
زؤفب داع امدعب ،مهألا قيقحت نم لئابقلا ةبيبشش قيرف نكمت

حياشس نب ليجشست نم ،ديحو فدهل ةيئانثب ،رجينلا كرد مامأا نم نيمث
باهذلا ءاقل راطإا يف ،ةقيدشص نارين لبق نم يناثلا فدهلاو اشضر
.مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا سسأاك نم يناثلا يديهمتلا رودلا نم

لهأاتلا ظؤظح ،يديزؤب فشسؤي بردملا لابششأا عفر زؤفلا اذهبو
دادعت دكؤؤيل ،ةقباشسملا نم ةدؤعلا ءاقل سضؤخ لبق ،مداقلا رودلل
يف رخآاو ةلؤطبلا يف دحاو ،نيزؤف قيقحت دعب ةقÓطنلا «يرانكلا»
.«فاكلا» سسأاك

ب.م.يرضسيإإ

sport@essalamonline.com
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يلودلا رؤليد يدنا  دؤقي
˘˘مؤ˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ه˘˘شس ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
امدنع هييلبنؤم هقيرف ةليكششت
،هبعلم ىلع ليل يدان لبقتشسي
نم71 ة˘˘لؤ˘˘ج˘˘لا با˘˘شسح˘˘ل
.يشسنرفلا يرودلا

بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م لا˘˘قو
ه˘تا˘ح˘ير˘شصت لÓ˘خ ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
يدا˘ن˘˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ع˘˘قؤ˘˘م˘˘ل˘˘ل
لكب انرعشش د˘ق˘ل »:ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نؤ˘م
مامأا ان˘تارا˘ب˘م ي˘ف سسي˘شسا˘حألا
يف اندع اننأا مهملاو ،تشسيرب
،ةنيمث ةطقن انققحو ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
ءايؤقأا اننأا دكؤؤن نأا بجي كلذل

رخآاب ماع˘لا ي˘ه˘ن˘نو ،ل˘ي˘ل ما˘مأا
.«انبعلم ىلع زؤف

دا˘˘ششأا قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘فو
يدان بعل ينودراشش نادنارب
ءارحشصلا براحمب «تشسيرب»
ة˘لؤ˘ج˘لا ي˘ف ه˘ت˘ه˘جاؤ˘م بق˘˘ع
بعل يدنا «Óئا˘ق ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا

ةيندب ةقا˘ي˘ل˘ب ع˘ت˘م˘ت˘يو ،ر˘ي˘ب˘ك
لشضفأا يناث عنشصي هنإا ةريبك
راميان دعب  درؤبل ةقفر ةيئانث
«يبابمو

نؤ˘ن˘ج˘م بعل ه˘نا » ع˘با˘تو
نم نيتقيقد دع˘ب Ó˘ث˘م˘ف ،ا˘ق˘ح
ي˘˘˘تأا˘˘˘ي ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا

م˘ث ي˘ف˘ت˘ك ى˘ل˘ع ي˘˘ن˘˘بر˘˘شضيو
،ىر˘خألا ة˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لا بهذ˘˘ي
يتأا˘ي ق˘ئا˘قد سسم˘خ˘ب ا˘هد˘ع˘بو
بعليشس هنأا ينر˘ب˘خ˘يو يد˘ن˘ع
مÓكلا ري˘ث˘ك ه˘نإا ،ق˘م˘ع˘لا ي˘ف
ناك ،ةراششإÓلو.«بعلملا لخاد
ريبك لشضف اماع92 بحاشصل
ةنيمث ةطقنب هقيرف ةدؤع يف
مهاشس ثيح ،تشسيرب ماما نم
ةر˘ير˘م˘˘ت˘˘ب لولا فد˘˘ه˘˘لا ي˘˘ف
ق˘ئا˘قد˘لا ي˘ف دا˘عو ،ة˘˘م˘˘شسا˘˘ح
لجشسيل ةاراب˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘خلا
 .ةجيتنلا لدعيو يناثلا فدهلا

جاحلب اضضر

نم71 ةلؤجلا مؤيلا دهششت
ةد˘˘˘ع ي˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا

بختنملا ي˘ب˘عÓ˘ل تا˘ه˘جاؤ˘م
فادهأاب مهيداؤن ةقفر ينطؤلا

فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م
˘˘مؤ˘˘˘ج˘˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘ه˘˘˘جاؤ˘˘˘م
عؤبشسأا رخآا نمشض «رشضخلا»
يراجلا ماعلا يف «1 غيللا» نم
.فقؤتلا ةرتف لبق

ناقرز يدهم نؤكيشس ثيح
«نيبراحملا»ـل ديد˘ج˘لا د˘فاؤ˘لا

ودرؤب هقيرف ةقفر دعؤم ىلع
لقنتي اميف ،سسمير ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل

ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب سسيرا˘˘˘ه
تشسار˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘فر ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لبقتشسي ام˘ي˘ف ،سسنل ةا˘قÓ˘م˘ل
ف˘˘˘˘شسؤ˘˘˘˘يو يوادؤ˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ششه
ع˘م «ر˘شضخ˘لا» ي˘ئا˘ن˘ث  لا˘ط˘ع
لبق ام زكرملا بحاشص سسين
ودبي ءاقل يف نؤيرؤل ريخلا
،«رؤ˘˘˘شسن˘˘˘لا» لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
نيز رخلا يئا˘ن˘ث˘لا نؤ˘كي˘شسو
يبيرعل ميركو تاحرف نيدلا

زؤ˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ب نا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ةرخؤؤ˘م ي˘ثÓ˘ث ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلاو
نÓ˘ب˘ق˘ت˘شسي ا˘مد˘ن˘ع بي˘تر˘ت˘˘لا

ز˘كر˘م˘لا بحا˘˘شص م˘˘ي˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر
رظت˘ن˘ت ا˘م˘ي˘ف ،نؤ˘ج˘يد ر˘ي˘خألا
د˘ير˘فو ة˘جد˘ي˘˘كوأا رد˘˘ن˘˘شسكلا
ناير˘ئاز˘ج˘لا نا˘ي˘لود˘لا ة˘يلؤ˘ب
سسماخ ةهجاؤمل ةبعشص ةلحر
يدنا نؤكيشسو ،نير بيترتلا
«ني˘برا˘ح˘م˘لا» م˘جا˘ه˘م رؤ˘ل˘يد
لابقتشسا يف هييليبنؤم دئاقو
لامج دعتشسيو ،ليل ردشصتملا
عا˘˘˘فد ةر˘˘˘خ˘˘˘شص ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
تنا˘ن لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسل «ر˘˘شضخ˘˘لا»
ة˘˘ل˘˘شصاؤ˘˘م˘˘ل فد˘˘ه˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو
.ليل ردشصتملا ةدراطم

 طيمز.ع

ديدمت تا˘شضوا˘ف˘م تل˘شصو
يد˘نا˘م ى˘شسي˘ع ن˘ي˘˘ب د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا
سسيتيب لاير هيدانو ،يرئازجلا
.دودشسم قيرط ىلإا ينابشسإلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
يدا˘ن˘لا ي˘عا˘شسم نا ة˘ي˘نا˘ب˘شسا
ةرا˘شسخ مد˘ع ي˘˘ف ي˘˘شسلد˘˘نألا
وا اناج˘م يرؤ˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا

تمدطشصا ،ديهز لباقمب ىتح

لؤ˘˘˘˘شصو د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘قاؤ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘لإا تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘م ؤ˘˘˘˘هو ،دود˘˘˘˘شسم
قباشسلا دئاقلا ليحر تارششؤؤم
عفترت يشسنرفلا سسمير يدانل
ؤ˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا بار˘˘˘ت˘˘˘قا ع˘˘˘م
يدانلا ةرادإا ىعشستو.يؤتششلا
د˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ل ي˘˘˘شسلد˘˘˘نألا
ر˘ه˘شش ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا بعÓ˘˘لا

هليحر يدا˘ف˘ت˘ل ،1202 ناؤ˘ج

ى˘ت˘ح وا ف˘ي˘شصلا ي˘ف ا˘نا˘ج˘˘م
ي˘ف ق˘ير˘ف يأا ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت˘˘لا
،ا˘نا˘ج˘م يؤ˘ت˘ششلا ؤ˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ي˘˘ف ةرادإلا بغر˘˘˘ت ا˘˘˘م ؤ˘˘˘هو
تا˘ب يد˘˘نا˘˘م نأا لإا ،ه˘˘يدا˘˘ف˘˘ت
اشصؤشصخ ليحرلا ىلع ارشصم
يف هليحر تلطع ةرادإلا ناو
تقو ي˘ف تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع
 .ىشضم

ب.م.يرضسيإإ

 ليل لابقتضسإ ‘ هييلبنومو رضضÿإ مجاهم

 «يسسنرفلا يرودلا ‘ لسضفألا Úب نم ىقبيو نؤن‹ رؤليد» :تسسيرب بعل

«1غيللإ» نم71 عوبضسأ’إ نمضض

ةنيابتم فادهأاب تاهجاؤم يف «رسضخلا» مؤجن

 مداقلإ وتاكŸÒإ ‘ ليحرلل هجتي رضضÿإ عفإدم

 دودسسم قيرط ¤إا لسصت دقعلا ديدجتل سسيتيبو يدنام Úب تاسضوافŸا



ةــــنصصرق

هورڤح
سشي˘م˘ه˘ت˘لا ل˘ظ ي˘˘ف
سضاير هفر˘ع˘ي يذ˘لا

ه˘برد˘˘م ن˘˘م زر˘˘ح˘˘م
،لؤ˘˘˘يدراؤ˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب
ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تما˘˘˘ق
«نايدراغ»
هفينشصتب ةيناطيربلا

ني˘ب˘عÓ˘لا أاؤ˘شسأا ع˘م
،0202 ة˘˘˘ن˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف
ةبترملا هتحنم ثيح
بعل ل˘شضفأا˘ك77
ر˘مألا ،ة˘ن˘شسلا هذ˘ه˘˘ل
مدق  ؤهف ،ينطؤلا بختنملا مجن قح يف تءاشسأا ةفيحشصلا نا اودكأاو ،ريثكلا هلبقتي مل يذلا

.يتيشس رتشسششنام هقيرف وأا ،ينطؤلا بختنملا عم ءاؤشس اعئار ىؤتشسم

رامين ىلع قؤفتي يرئازج يثÓث

يرئازجلا يثÓثلا قؤفت ،يشسنرفلا يرودلا قÓطنا نم ةلؤج51 يف نيبعÓلا لشضفأا بيترت يف
ديدعلاو ،يليزاربلا يلودلا افليشساد راميان ىلع ةيلؤب ديرف ،تاحرف نيدلا نيزو ،رؤليد يدنأا

ما˘قرألا ي˘ف سصشصخ˘ت˘م˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا «درؤ˘كشسوو» ع˘قؤ˘م نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘لو ،1 غي˘ل˘لا مؤ˘ج˘ن ن˘م
.فينشصتلا اذهب ماق نم ؤه تايئاشصحإلاو

نافعز هار ديسص نب

نب ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر ل˘شصاؤ˘ي
ةديدج ليؤ˘م˘ت ردا˘شصم ن˘ع ه˘ث˘ح˘ب د˘ي˘شص
ناو اميشسل يدانلا ةنيزخ سشاعنإاب حمشست
ل˘ع˘ج˘ت˘شس لاؤ˘مألا ى˘لا ة˘شسا˘م˘لا ة˘جا˘ح˘لا

،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘ب˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ه˘˘ب˘˘شسح
ةققحملا جئاتنلاب داششأا لكلا ناو ةشصاخ
فر˘ط ن˘م ة˘تا˘ف˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
تاطلشسلا ىلع نيم˘ئا˘ق˘لاو ن˘ي˘لوؤؤ˘شسم˘لا
يتلا تاشسشسؤؤملا دحا نأا ركذي ،ةيلحملا
ا˘ه˘ن˘م لاؤ˘مأا ي˘ق˘ل˘ت ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا دا˘ت˘˘عا
نيجشسكأا ةعرج قيرفلا حنم نم برتقت
 .ةلبقملا مايأÓل ابشسحت

ؤلغي مهار رفانسسلا

ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا قاششع فشسأات
،قيرفلا اهششيعي يتلا ةفشسؤؤملا ثادحأÓل

ن˘يد˘لا ر˘شصن ة˘لا˘ق˘ت˘شسا رار˘ق د˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
لماك نم هدرج دعب تءاج يتلاو جؤجم
يرادإلا ريدملل اهحنم مت نيا ،تايحÓشصلا
ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ،ي˘˘م˘˘شسا˘˘ق د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
هتردق مدعو هفشسأات ن˘ع ر˘ب˘ع ة˘لا˘ق˘ت˘شسلا˘ب

ذنم هششياع يذلا بلقلا قيرف ةدعاشسم ىلع
يتلا تافرشصتلا لظ يف ةشصاخ ،هرغشص
هرابجإا لجا نم ةرادإلا ؤلوؤؤشسم اهب مؤقي

 .ليحرلا ىلع

اهطلخي حار سشيعرق

سشيعرق رهاطلا تنانجات عافد سسيئر دده
بايغ لشصاؤت لاح يف ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا م˘يد˘ق˘ت˘ب
وأا لا˘م˘لا لا˘جر ن˘م ءاؤ˘شس ي˘لا˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا
سشيعي هيدان ناو ةشصاخ ةيلحملا تاطلشسلا
ا˘ه˘م˘هأا ل˘ع˘لو نؤ˘يد˘لا ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ة˘˘مزأا

يناتيرؤم˘لا بعÓ˘لا ة˘ي˘شضق د˘ج˘ن ا˘هزر˘بأاو
هذه ةبا˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘لإا د˘ع˘ب ؤ˘شست م˘ل ي˘ت˘لاو
ا˘ف˘ي˘ف˘لا تاد˘يد˘ه˘ت ل˘ع˘ج ا˘م ؤ˘هو ،ر˘ط˘شسألا
ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لاو ،يدا˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘ع ىؤ˘˘قا نؤ˘˘كت
لبق تابقعلا نم ري˘ث˘كلا ة˘يؤ˘شست˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م
.ديدجلا مشسؤملا يف ريكفتلا

باسصي ةنؤب عفادم

يلشضع قزم˘ت ى˘لإا ؤ˘با˘ج ع˘فاد˘م˘لا سضر˘ع˘ت
دا˘ح˘تا تار˘ي˘شضح˘ت ن˘ع هد˘ع˘ب˘ي˘شس ا˘˘م ؤ˘˘هو
ينعملاف تامؤلعملا بشسحو ثيح ،ةبانع
ة˘ي˘شضرألا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ة˘˘با˘˘شصإا ى˘˘لإا سضر˘˘ع˘˘ت
مايأا ةدع عيشضي هلعجيشس ام ؤهو ةئيشسلا
ربع ةيؤشش نب ينقتلا نا ركذي ،ريشضحتلل

ببشسب ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘شسلا ي˘ف ه˘ب˘شضغ ن˘ع
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘مألا ؤ˘˘هو ،تا˘˘يدؤ˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
ةيقيبطتلا تاءاق˘ل˘لا˘ب ي˘ف˘ت˘كت ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘لا
رشصانعلا نم ريثكلا سضرعيشس امم ،طقف
 .ةباشصإلا لكششم ىلإا

qarsana@essalamonline.com
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كسشلا يف هار
يرئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا ى˘ح˘شضأا
نم ريداكأا بردم ةخيشش نب
بناجألا نيبردملا   أاؤشسأا نيب
ن˘م ي˘بر˘غ˘م˘˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف
عافدلا سضاخو ،جئاتنلا ثيح
4 ة˘خ˘ي˘شش ن˘˘ب ع˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

،اهنم3 يف رشسخ تايرابم
لداعتو ،هبعلم ىلع2 اهنيب
فعشضألا ه˘عا˘فد د˘ع˘يو ،ةر˘م
9 ل˘ب˘ق˘ت˘شسا ذإا ة˘ق˘با˘شسم˘˘لا˘˘ب
أاؤشسأا يناث هذه دعتو ،فادهأا
ن˘ب ق˘ح˘لا د˘ب˘ع˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
يبرغ˘م˘لا يرود˘لا˘ب ة˘خ˘ي˘شش
ىلع هلبقتشسم تلعج يتلاو
.كحملا

15

ٍواه مكÓم ملح
مكÓملا ؤتع بيبح رششن دعب
هتابيردت نم هل ؤيديف يواهلا

ل˘˘˘شصاؤ˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاؤ˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
هتبغر  نع اربعم ،يعامتجلا
د˘˘˘حأا ى˘˘˘لا ما˘˘˘م˘˘˘˘شضنلا ي˘˘˘˘ف
ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘شس ما˘˘ق ،يداؤ˘˘˘ن˘˘˘لا

با˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘يزو يد˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ
ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
تاميلعت ىطعأا ثيح،هت˘ي˘ن˘مأا
با˘˘˘ششلا ع˘˘˘م ل˘˘˘شصاؤ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘˘ع ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسمو
تاميلعتل اق˘ي˘ب˘ط˘تو ،ه˘ت˘ب˘غر
ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘خألا اذ˘˘˘ه
د˘˘حأا ي˘˘ف با˘˘ششلا م˘˘كÓ˘˘م˘˘˘لا
.نارهؤب ةمكÓملا يداؤن
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رضصعلإ

05:55

رهظـلإرجفلإ
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برغŸإ

17:34

ءاضشعلإ

19:02

ةÓسصلا تيقاؤم

دودسسم قيرط ¤إا لسصت دقعلا ديدجتل سسيتيبو يدنام Úب تاسضوافŸا ̂ 
هعم دقاعتلا ‘ بغريو يليÓبب بجعم ليحدلا ̂ 

 «فاكلإ» صسأاك نم Êاثلإ يديهمتلإ رودلإ نم باهذلإ ءاقل راطإإ ‘

ءامسس ‘ قلحي «يرانكلا»
امدق عسضيو ايقيرفإا

 مداقلا رودلا ‘
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 يراجلإ رهضشلإ ةياهن لضصفي يلإرديفلإ بتكملإو تاحرتقم3 تمدق

 فيطضس قافو ‐ يداضشتلإ ةضضهنلإ لئابقلإ ةبيبضش2 ‐1 رجينلإ كرد ةمضصاعلإ دا–إ ‐ ةنيطنضسق بابضش

:تسسيرب بعل
نؤن‹ رؤليد»
Úب نم ىقبيو

يرودلا ‘ لسضفألا
«يسسنرفلا

 ليل لابقتضسإ يف هييلبنومو رضضخلإ مجاهم

فرتحم يناثلا مسسقلا ةسسفانم ماظن يف ةيدنألا ريسشتسست ةاؤهلا ةطبار

ىلع هنيع «يسس.سسا.يسسلا»
«ةراطسسؤسس»و طقفو دازلا

تابيÿا زواŒ لجا نم

 يقيرفإ’إ دا–’إ صسأاك نم Êاثلإ يديهمتلإ رودلإ راطإإ ‘

قلطنت ليم فلألا ةلحر
‘ لمأاي قافؤلاو داسشت نم
«فاكلا» سسأاك ىلع لؤسص◊ا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

