
طاسشن ةليسصح يه هذه
يبعسشلا ينطؤلا سشيجلا

عؤبسسأا لÓخ

قباطلا نمذاتسسأا طؤقسس
ةيؤناثب لوألا

50صصةيدملاب يمسساقؤب
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نم ةلمج ذاختا ‘ ةقابسسلا تناك اهنأا دكأا
ةحئا÷ا ةهباÒ Ûبادتلاو تاءارجإلا

بارسضإا نويحُي نوثحابو نوخرؤوم
:نودكؤويو مايأا8ـلا

تايلو70ـب ةيحÓف عيراسشم
فÓعألا نم نط فلأا53 جاتنإل

نؤكلهتسسي نؤيرئازجلا
مؤحللا نم نط فلأا05

40 صصايرهسش ءاسضيبلا

ةئاملاب44.3ـب ةميرجلا ةبسسن يف عافترإا«ةقارح»و تاردخم راجت فيقوتو ةحلسسأا زجح نوعلل ةيعامتجلاو ةيحسصلا ةلاحلاب لفكتلا
«يلاعلا دبع صسابع»

50صص

ن˘سسح˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘م خرؤو˘˘م˘˘لا ثحا˘˘ب˘˘لا لا˘˘ق
صضفر موي˘لا ا˘سسنر˘ف د˘م˘ع˘ت نأا ،يد˘ي˘غز
راذ˘˘˘ت˘˘˘عا يأا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو مد˘˘˘˘ن يأا ءاد˘˘˘˘بإا
ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا ن˘ع ا˘ه˘ب˘ع˘سشو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
دعب ة˘سصا˘خ ا˘ن˘ب˘ع˘سش ق˘ح ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘ك˘ترا
،اروتسس نيماجنب خرؤوملا ريرقت مÓتسسا

ركفلا ةسسرطغ لاكسشأا نم رخآا لكسش وه
.رمعتسسملا

ةطؤكلاو ةراكسشلا ىلع يسضقيسس تاباختنلا نؤناق :ةبارعل ةنجل
30 صصةيباختنلا مئاوقلا يف ةفسصانملا أادبم ترربو حسشرتلا يف ةئاملاب4 طرسش نع تعفاد

اسسنرف راذتعا سضفر »
لاكسشأا نم لكسش رئازجلل
« رمعتسسملا ركفلا ةسسرطغ

ةسصيرح رئاز÷ا :يراهزل
«انورؤك»ـل يدسصتلا ىلع

ةيلودلا Òياعملل اقفو

30 صص

30 صص

نيلوؤوسسملا رابكو ةرئاطلا دئاق ةحنم ءاغلإاو ةنسس06 ىلإا دعاقتلا نسس صضيفخت حرتقت

ةيسضق فلأا852 نم رثكأا
ةيئاسضقلا ةطرسشلا اهتجلاع

0202 ةنسس

تاسسرامملا يف قيقحتلاب تاطلسسلا اوبلاط
داسسفلاب ةددنملا هاوفألا ميمكتل فدهت يتلا

ديدهتلاب نوددني ةمئألا
ؤؤطاؤتلاو قييسضتلاو
حيرسصلاو حسضاؤلا

30 صص

50صص

ةمؤكحلا ةلواط ىلع سسÓفإلا نم «يريجلأا ريآا » ذاقنإا ةطخ
«انورؤك» ةحئاج ببسسب ةسسسسؤؤملا اهتدبكت ةريبك رئاسسخ^

ةكرسشلاب ةسساسسح بسصانم يف تارهؤجم تÓحم باحسصأاو نيخابط فيظؤت^

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نيكاسسملاو ءافعسضلاب ةمحر

ضضفتنا ،مهصشو ليبن يعامتجا فقوم يف
امدنع ،ةمصصاعلا يف معاطملا دحأاب نئابز
ةرقحلاو  درطلل نيدرصشتملا دحأا ضضرعت

مدطصصا يذلا ،معطملا بحاصص دي ىلع
لخاد اوناك نينطاوم نم ةيوق لعف ةدرب
ءاصسنو ’اجر ،اعيمج اوفقو ثيح ،معطملا

بحاصص بينأاتب اوماقو دحاو لجر ةفقو
باصشل˘ل ة˘ئ˘ي˘صسلا ه˘ت˘ل˘ما˘ع˘م ى˘ل˘ع ل˘ح˘م˘لا
او˘ما˘ق ل˘ب ،بصسح˘ف اذ˘ه ضسي˘لو ،ر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا
مامأا هوصسلجأاو ،درصشتملا كلذ ةفاصضتصساب

،اهلك لكأ’ا ةروتاف نمث اوعفدو ةلواط
ة˘ثدا˘ح˘لا ى˘ل˘ع ن˘ئا˘بز˘لا د˘˘حأا ق˘˘ل˘˘ع ثي˘˘ح
 .«اندÓب يف ضشرقحتيم يرئازجلا» :لوقلاب

«رؤحسسملا» ةيدلبلا سسيئر

نارهو ةي’و تايدلب نم ةيدلب ضسيئر موقي
ر˘ي˘خ˘ب˘ت˘ب ،ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع عو˘ب˘صسأ’ا ي˘ف ةر˘م
يتلاو ةبيرغلا روخبلا نم  عاونأاب هبتكم
ةحئارلا  تراثأا دقو ،اصضيأا ةبيرغ اهتحئار
ةيدلبلا ضسيئر بتكم نم ةثعبنملا ةبيرغلا
ر˘ي˘م˘لا او˘ب˘قار ن˘يذ˘لا ه˘لو˘˘ح ن˘˘م لو˘˘صضف
،هبتكم ريخبتب موقي لجرلا نأا اوفصشتكاو
نيذلا ريملاب نيطيحملا ئجافي مل اذهو
ريملا ىواكصش لوح رابخأا لبق نم اوعمصس
.رحصسلل هصضرعت نم

! رايمألا تازواجت

،لقأ’ا ىلع ةي’و51 يف نمأ’ا حلاصصم تحتف
قرطب لاومأا فرصص ةهبصش لوح ةيلوأا تايرحت

ىوتصسملا ىلع تايدلبلا نم ددع يف ةقباطم ريغ
تاهبصشب قلعتت ىوا˘كصش ي˘ق˘ل˘ت بق˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا

،رايمأ’ا ل˘ب˘ق ن˘م لاو˘مأÓ˘ل ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ فر˘صص
،داصسف تاهبصشو ،عيراصشم ىودج مدع تاهبصشو
قلعتت ىواكصش نيبختنم هيجوت دعب اذه ءاجو
لÓغتصسا ةلواحمو لاومأÓل ينوناق ريغ فرصصب
را˘ي˘مأ’ا ةد˘ه˘ع ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘ه˘صشأ’ا
ةصصاخلا زيهجت˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م فر˘صصل ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
.ةيدلبلا تاباختن’ا لبق ،1202 ماعل تايدلبلاب

ةيلوؤؤسسملل مادعنإا

اهلقتل ةلفاح رظتنت تناك ةنصسم ةديصس ترطصضا
دحأاب ،ضضرأ’ا ىل˘ع ضسو˘ل˘ج˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ت˘ه˘جو ى˘لإا

امدعب كلذو ،نارهو ةي’و يف تÓفاحلا فقاوم
فقوملا بيرخت بقع هيف ضسلجت اناكم دجت مل
با˘ب˘صش ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘جا˘جز˘لا ة˘ه˘جاو˘لا ر˘ي˘˘صسكتو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ءا˘ي˘ت˘صسا ترا˘ثأا ةر˘ها˘˘ظ˘˘لا ،بغا˘˘صشم
نود  مهصسفنأا ء’ؤوه دجي ام ةداع ثيح ،نيرفاصسملا

مهراظتنا ءانثأا ضسمصشلا نمو أا راطمأ’ا نم ةيامح
اهبيصصنت ةداعإا نم مغرلا ىلع كلذو  تÓفاحلل

ىندأا نود اهبيرخت متي دعاقملا ىتحف ،ةرم لك
نيذلا نصسلا رابك ةصصاخ اهي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘ل ثار˘ت˘كا
اي» لاقو  رمأ’ا قلع مهدحا ،فوقولا نع نوزجعي
نم رظ˘نا تÓ˘فا˘ح˘لا ف˘قو˘م د˘عا˘ق˘م تبر˘خ ن˘م
ريزولا وأا لوؤوصسملا ضسيل ضضرأ’ا ىلع ضسلجي
.«لهاج كنأا فرعت ضشاب حيلم فوصش

qarsana@essalamonline.com
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!لمعلا يف ةيبلسسلا
ريراقت ىلإا رداصصملا ضضعب ريصشت
نم لقأ’ا ىلع6 قحب «ءادوصس»
،مهماهم ءادأا يف نيلصشافلا ة’ولا
ةيروهمج ة’و6ـب قلعتي انه رمأ’ا
بو˘˘صضغ˘˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
يلاو مهن˘ي˘ب ن˘م ،ا˘ي˘ب˘ع˘صش م˘ه˘ي˘ل˘ع
ي˘ف ن˘ي˘ن˘ثا ،بو˘ن˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي’و
يف ة’و ةثÓثو يرئازجلا قرصشلا
يف نيينيعملا ةتصسلا ة’ولا ،برغلا
د˘ب˘ع ضسي˘ئر˘لا ا˘هذ˘ف˘˘ن ة˘˘كر˘˘ح لوأا
ة’و˘لا كل˘صس ي˘ف نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

دهصشت يتلا تاي’ولا يف مت ام لك ،ءيصش يأا اومدقي مل ،ةيروهمجلل اصسيئر هباختنا دعب ةرصشابمو
متي ىواكصش هفصشكت ام اذه ،تاعامتج’ا يف مÓكلاو دوعولاو ه ،يومنتلا دومجلا نم ةلاح
ةجردل ،ةتصسلا تاي’ولا يف ةيلحملا يعامتج’ا لصصاوتلا تاحفصص يف عصساو قاطن ىلع اهلوادت
.ةيبلصسلاب ة’ولا مهتت ،«كوبصسيافلا» ىلع اهلوادت متي يتلا تاقيلعتلا ضضعب نأا

يدÓب تاريخ
جتنأا يلحم زوم ..«يدÓب ةنب»
يف قاوصسأ’او زغي لجيج ةي’وب
دعب ايناديم دصسجت ملح ،رئازجلا
ثعب ةداعإا يف بابصش حجن نأا

يف نيدمتعم ،ةي’ولاب هتعارز
تحت ةعارزلا ةينقت ىلع كلذ
ةددعتم ةي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا تو˘ي˘ب˘لا
زوملا اذهل ناك لعفلابو  ،ببقلا
ةحئارلاو أا قوذلا ثيح نم ءاوصس دروتصسملا نع اريثك فلتخي ثيح ،ايباجيإا ىدصص يلحملا

مجح نع كيهان ،ةئاملاب ةئام يعيبطو هف ةيئايميكلا ةدمصسأ’ا لامعتصسا مدعل رظنلاب كلذو
انصضرأاو  داريتصس’ا ىلع فقوتن ىتمف ..«مصس23و02 نيب اهلوط حوارتي يتلا زوملا ةبح
؟ةريثك تاريخ جتنت ،ةيكزلا ءادهصشلا ءامدب ةبصضخملا

ةينطؤلا ةدحؤلا ةلفاق
ق˘ح˘ت˘صست ة˘ل˘ي˘م˘ج ةردا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف

ضضع˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صست ،ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشت˘˘˘لا
ةلفاق ميظنتل يزيلإا يف تايعمجلا
ةد˘ع بو˘ج˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا

لصصتل يزيلإا نم قلطنت تاي’و
ي˘ف ل˘ي˘م˘ج˘لاو  ،ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
م˘ت˘ي˘صس ة˘ل˘فا˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه نأا ةر˘˘كف˘˘لا
ةدع بوجتصسو لامجلاب اهميظنت
لك دن˘ع ف˘قو˘ت˘ت˘صس ن˘يأا ،تا˘ي’و
ةلفاقلاب اهل بودنم قحليل ةي’و
ةدعاصسملل ةحرتقملا لولحلا بناج ىلإا اهيف نينطاوملا ىواكصش مصضت ةصضراع ميدقتب موقيو
.لظلا قطانمب نينطاقلا كئلوأا اميصس ،ناكصسلا اهنم يناعي يتلاو  ةقلاعلا لكاصشملا لح ىلع

55 مقر ةميلعتلا

يريدمل ةهجوملا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نع ةرداصصلا55 مقر ةميلعتلا تددح
حامصسلا اهبجومب نكمي يتلا ةيفيكلاو ةبلطلا مييقتب ةصصاخلا ةيفيكلا ،ةينطولا تاعماجلا
نيجهلا ميلعتلا ماظن يلاعلا ميلعتلا ةرازو هتمصسأا  ام نمصض تاعماجلا نع بايغلاب ةبلطلل
.دعب نعو يروصضح طلتخملا
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ضسيئر ،ةبارعل دمحأا حصضوأا
دادعإاب ةفلكŸا ةينطولا ةنجللا

،تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا نو˘نا˘ق ةدو˘˘صسم
يصسارد موي ضشماه ىلع ضسمأا

تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا عور˘˘صشم لو˘˘ح
تار“ؤو˘م˘ل˘˘ل ›ود˘˘لا ز˘˘كرŸا˘˘ب
،«لا˘˘حر ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع»
نو˘م˘صضم لو˘ح تا˘ح˘ي˘صضو˘ت
ةبارعل ضضرع˘ت˘صساو .ة˘ق˘ي˘ثو˘لا
اهنمصضت يتلا تÓيدعتلا مهأا
ل˘م˘ح يذ˘لا ،د˘يد÷ا عور˘صشŸا

ا˘ه˘صسم وأا ةد˘يد˘ج ةدا˘˘م881
،هدادعإا لحارم اذكو ليدعتلا

تما˘˘ق ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
يتلا Úناوقلل ةقيقد ةصساردب
ضضعب ‘ تابا˘خ˘ت˘ن’ا م˘ظ˘ن˘ت
Úناو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل اذ˘˘˘˘كو لود˘˘˘˘˘لا
.ةيرئاز÷ا

ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر مد˘˘˘قو
داد˘عإا˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كŸا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا نو˘نا˘ق ةدو˘˘صسم
تءاج يتلا طاقنلا نم ديدعلا

ة˘ق˘ل˘خأا ضضر˘غ˘˘ب عور˘˘صشŸا ‘
دعب ةيصسايصسلاو ةماعلا ةاي◊ا
Êو˘نا˘ق˘ل ة˘ي˘˘صصي˘˘ح“ ة˘˘صسارد
ناذ˘˘˘ل˘˘˘لاو ،6102و2102
ةÒب˘ك تادا˘ق˘ت˘نا ا˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ط
تايعيرصشت نع جتن ام ببصسب
لّو˘غ˘ت ن˘م7102و2102
ةءافكلا مادعناو دصسافلا لاملل

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘صشلا ضسلاÛا ‘
.ةيليثمتلا

نأا ،ة˘بار˘ع˘ل ة˘ن÷ تÈت˘˘عاو
م˘ئاو˘ق˘لا ‘ ة˘ف˘صصا˘˘نŸا أاد˘˘ب˘˘م
ع˘م بصسا˘ن˘ت˘ي ’ ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ق˘با˘صسلا ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا
«ة˘˘طو˘˘كلا» ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع عاÎق’او
ط˘م˘ن˘لا نأا ةد˘كؤو˘م ،ة˘˘ق˘˘ل˘˘غŸا
ىلع ينبŸا ديد÷ا يباختن’ا
،جزم نودب ةحوتفŸا ةمئاقلا
Úب ةفصصانŸا أادبم عم بصسانتي
هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،لا˘جر˘˘لاو ءا˘˘صسن˘˘لا
رايتخا ‘ نطاوŸا قح نمصضي
ةأارŸا ظوظح عيصسوتو هيلث‡

ليثمتلا ‘ ضسيلو حصشÎلا ‘

.ةطوكلا ماظن Èع
،ة˘بار˘ع˘ل ة˘ن÷ تجردأا ا˘م˘˘ك

تÓم◊ا ليو“ ‘ اديدج اط‰
ضضر˘ف ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

Úب ضصر˘˘ف˘˘لا ؤو˘˘فا˘˘˘كت أاد˘˘˘ب˘˘˘م
Úح˘˘˘˘˘˘˘صشŸÎاو با˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صشلا
بنا˘˘˘˘˘˘˘ج ¤إا ،Úبز˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘تŸا
ن˘˘يذ˘˘لاو رار˘˘حأ’ا Úح˘˘صشŸÎا
Áكأا ضصر˘ف نو˘كلÈ ل˘يو˘م˘ت˘ل
ن˘م ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ه˘˘تÓ˘˘م˘˘ح
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق ضصو˘˘˘صصن لÓ˘˘˘خ
05 ةبصسنب ةلودلا معد عّجصشت
ةيباخت˘ن’ا تÓ˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ئاŸا˘ب
‘ با˘˘ب˘˘صشلا جا˘˘مدإا فد˘˘˘ه˘˘˘ب
.ةيصسايصسلا ةاي◊ا

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ،ضصو˘˘صصخ˘˘بو
ةيباختن’ا تايلمعلل ةي˘ن˘ق˘ت˘لا

هنأا ةبارعل ةن÷ تدكأا ،زرفلاك
،زرفلا ةي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع فو˘خ ’
د˘يد÷ا نو˘نا˘ق˘لا حÎق˘ي ثي˘˘ح
ءاصصحإ’ Úتيدلب Úتن÷ Úيعت
ا˘˘هز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ع˘˘˘م تاو˘˘˘صصأ’ا
ةيلمع ىلع اهدعاصست تاينقتب
.زرفلا

ديد÷ا نوناقلا ‘ ةدام72
ليو“ تسصخ تاباختنلل

ةيباختنلا تلم◊ا
ةنجل˘لا ضسي˘ئر ف˘صشك ا˘م˘ك

داد˘عإا˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كŸا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يو˘˘˘˘˘صضع˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا
عور˘˘صشŸا نأا ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل

ميهافم01 ةرم لوأ’ نمصضت
” ا˘ه˘˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا
ل˘ي˘ه˘صست ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ف˘ير˘ع˘˘ت
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل–و ة˘˘˘˘˘صساردو ةءار˘˘˘˘˘ق
.ة˘˘يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘حاÎق’ا

نأا˘ب ،ة˘بار˘ع˘ل د˘˘م˘˘حأا فا˘˘صضأاو
ىلع ضصنت داوم ضسمخ كانه
‘ تجردأا ةيصساصسأ’ا ئدابŸا

‘ Úبت يهو عورصشŸا ةمدقم
˘ما˘ع˘لا را˘طإ’ا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘صضم
ةفصسلف˘لاو ة˘ما˘ع˘لا د˘عاو˘ق˘لاو
داوŸا يهو اه˘ي˘ل˘ع ي˘ن˘ب ي˘ت˘لا

كانه كلذ دعب .5 ¤إا1 نم
ةيلمعلا ةرادإا ناونعب لوأا باب
ةطلصسلا اهترادإاو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ةداŸا نم تاباختنÓل ةينطولا

34 ةعومج84Ã ةداŸا ¤إا6
ةماع ماكحأا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ةدا˘م
.ةلدعم31و ةديدج ةدام41و

ن˘˘˘˘˘م Êا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا ءز÷ا ا˘˘˘˘˘مأا
هنأاب ةبارعل حصضوأاف عورصشŸا
ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا ما˘˘كحأ’ا ن˘˘م˘˘صضت
ةيباختن’ا تايلمعلا Òصضحتب
94 ةداŸا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ت˘ف˘ت˘˘صس’او
طور˘˘صشلا لوا˘˘ن˘˘تو ،37 ¤إا
مئاوقلاو ،بخانلا نم ةبولطŸا
.بخانلا ةقا˘ط˘بو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ثلا˘ث˘لا با˘ب˘لا لوا˘ن˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
،اهل˘يو“و ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م◊ا

اهنم72 ،ةدام94 نمصضتو
ةلم◊ا ةبقارمو ليو“ ضصخت
42 ،ةيئاتفتصس’او ةيباختن’ا

˘ما˘ظ˘ن˘لا ن˘ع ة˘لد˘˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث جاردإا ع˘˘˘م ق˘˘˘با˘˘˘صسلا

.ةديدج
بصسح ،ع˘˘بار˘˘لا با˘˘ب˘˘لا ا˘˘مأا

ضصخف ةغايصصلا ةن◊ ضسيئر
ةي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ما˘كحأ’ا
،ةدام64 نمصضتو ةيباختن’ا
ةيÒصضحتلا تايل˘م˘ع˘لا حر˘صش
،تيو˘صصت˘˘لا اذ˘˘كو ،عاÎقÓ˘˘ل
ضسماÿا با˘ب˘لا قر˘ط˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف

ضسلاÛا ءا˘صضعأا تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’
67 ‘ ،ة˘ي˘ئ’و˘لاو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

.ةدام

watan@essalamonline.com

ةيباختنلا مئاوقلا يف ةفسصانملا أادبم ترربو حسشرتلا يف ةئاملاب4 طرسش نع تعفاد

ةطؤكلاو ةراكسشلا ىلع يسضقيسس تاباختنلا نؤناق :ةبارعل ةنجل

خ.ةميسسن

ةئاملاب4 ةدعاقب كسسمتلا ىلع ،تاباختنلل يوسضعلا نوناقلا ةعجارمب ةفلكملا ءاربخلا ةنجل ءاسضعأا عفاد
حنميو دسسافلا لاملا براحي هرابتعاب ،جزم نودب ةحوتفملا ةمئاقلا ىلع «يبسسنلا عارتقل» طمنل مهرايتخاو

.هيلثمم رايتخا يف قحلا بخانلا يطعي اذكو ةمئاقلا يف نيحسشرتملا لكل اظوظحو اسصرف

ةقيثولا Úمأاتل تانامسضلا لك رفوي ةيلخادلل يمسسرلا عقوŸا نأا دكأا

ةيئاسضقلا قباؤسسلا ةفيحسص جارختسسا ناكمإلاب :يتامغز
دعُب نع ةجرختسسŸا دÓيŸا ةداهسش لامعتسساب

ريزو يتامغز مصساقلب اعد
ءÓكو ماتخأ’ا ظفاح ،لدعلا
ةرور˘صض ى˘لإا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
تادا˘˘ه˘˘صش خ˘˘صسن˘˘ب داد˘˘ت˘˘ع’ا
دعُب نع ةجرختصسملا دÓيملا
بل˘ط د˘ن˘ع ،«تنر˘ت˘نأ’ا ر˘ب˘ع»
نم30 م˘˘قر ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صسق˘˘˘لا

.ةيئاصضقلا قباوصسلا ةفيحصص
هنأا ،ضسمأا ةرازولا نايب دافأا

اعد ضسمأا اههجو ةركذم يف»
ىلإا نيماعلا باونلا يتامغز
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ءÓ˘كو غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘ت
ةرور˘صض ى˘لإا م˘ه˘˘يد˘˘عا˘˘صسمو
تادا˘˘ه˘˘صش خ˘˘صسن˘˘ب داد˘˘ت˘˘ع’ا

دعب نع ةجرختصسملا دÓيملا
بلط دنع تينرتن’ا ربع يأا
نم30 م˘˘قر ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صسق˘˘˘لا

.ةيئاصضقلا قباوصسلا ةفيحصص
ةر˘كذ˘م˘لا ضسف˘ن ي˘ف دد˘صشو

كلذب مازتل’ا ةرورصض ىلع
يمصسرلا عقوملا نأا احصضوم
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا
هذ˘˘˘˘ه جر˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صست يذ˘˘˘˘˘لا
رفوي ،هنم اقÓطنا تاداهصشلا

هذه نيمأا˘ت˘ل تا˘نا˘م˘صضلا ل˘ك
.ةرازولا نايب فيصضي ،ةقيثولا

ز.ضسواط

يبعصشلا ضسلج˘م˘لا ف˘نأا˘ت˘صسي
احابصص مويلا ،هلاغصشأا ينطولا
12 حر˘ط˘ل ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘صسل˘ج ي˘ف
ة˘ع˘ب˘صس ضصخ˘ي ا˘يو˘ف˘صش ’اؤو˘˘صس
.تاعاطق

تاذ ه˘˘ب تدا˘˘˘فأا ا˘˘˘م بصسحو
نأا ،اهل نايب يف ضسمأا ،ةئيهلا
لÓخ عزوتت ةجمربملا ةلئصسأ’ا

ثÓث :يلي ا˘م˘ك ة˘صسل˘ج˘لا هذ˘ه
ةيلخادلا ريزو نم لكل ةلئصسأا

ريزوو ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘يزوو
ريزوو ةيئاملا دراوملا ريزوو
ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘˘كصسلا

ليغصشتلاو ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو اذ˘كو
ريزوو يعا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘صضلاو
تاجت˘ن˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا
.ةيديصصلا

ر.نوراه

ضسي˘ئر يرا˘هز˘ل د˘يزو˘˘ب د˘˘كأا
قو˘ق˘ح˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ضصر˘ح ،نا˘صسنإ’ا
ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ل يد˘˘صصت˘˘لا
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو (91‐ديفوك)
قوقح مارتحاب ةصصاخلا ةيلودلا
.ناصسنإ’ا

ءاقل لÓخ يراهزل حصضوأاو
قوقحل ينطولا ضسلجملا همظن
ةمظنملا عم قيصسنتلاب ،ناصسنإ’ا
نأا ،يئانجلا حÓصصإÓل ةيلودلا
را˘طإا ي˘˘ف ،تمر˘˘ت˘˘حا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

قوقح ،انوروك ةحئاج ةهجاوم
اهتامازتل’ اقبط كلذو ناصسنإ’ا
اه˘ي˘ل˘ع تقدا˘صص ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا
زربأاو.ةدا˘˘ي˘˘صسو ة˘˘ير˘˘ح ل˘˘كب
ةيرئازجلا تاطلصسلا نأا يراهزل
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ذا˘خ˘تا ى˘لإا تعرا˘صس

ةهباج˘م˘ل ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا
دودحلا قلغ اهنيب نم ةحئاجلا

اذهو ،تا˘ع˘ما˘ج˘لاو ضسراد˘م˘لاو
يصساصسأ’ا قحلا ةيامح راطإا يف
قو˘˘ق˘˘ح ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ز˘˘كتر˘˘ت يذ˘˘لا
ةايحلا يف قحلا وهو ناصسنإ’ا

يف فاصضأاو.ةحصصلا يف قحلاو
ينطولا ضسلجملا نأا نأاصشلا اذه
ادبأا هنكمي ’» ناصسنإ’ا قوقحل
ةبراحم نأا ةركف عم نوكي نأا

ذا˘خ˘تا بل˘ط˘˘ت˘˘ت ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
يأ’ اهعاصضخإا بجي ’ تاءارجإا
ةرور˘صض ازر˘ب˘م ،«ي˘نو˘نا˘ق د˘ي˘ق
مارتحاو ةيفا˘ف˘صشلا أاد˘ب˘م ي˘ن˘ب˘ت»
اذه ةهباجم دنع ناصسنإ’ا قوقح
نأا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب ر˘˘كذو.«ءابولا
ةحئاج لظ يف ،تنكمت رئازجلا

ءات˘ف˘ت˘صسا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م ،ا˘نورو˘ك

اربتعم ،روت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت لو˘ح
ي˘ناد˘ي˘م د˘ي˘صسج˘ت ة˘با˘ث˘م˘ب كلذ
ضسي˘˘ئر˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ةدارإÓ˘˘˘ل
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ةديدج رئازج ءانب ىلإا ةيمارلاو
نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح ا˘ه˘ي˘ف مر˘ت˘˘ح˘˘ت
هو˘˘ن ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م.ايلعف
يندملا عمتجملا رودب يراهزل
ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ج˘لا ة˘ق˘˘فار˘˘م ي˘˘ف
،91‐ديفوك ضسوريف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
عمت˘ج˘م˘لا) ه˘ن˘ي˘كم˘ت ى˘لإا ا˘ي˘عاد
ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا» ن˘م (ي˘ند˘م˘لا

تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو م˘˘˘صسر
ا˘كير˘صش هرا˘ب˘ت˘عا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ىنع˘م˘لا د˘ي˘صسج˘ت ي˘ف ا˘يرو˘ح˘م
ة˘ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
.«ةيكراصشتلا

ر.نوراه

ءارزو ةعبسسل اهجوم لاؤوسس12 ىلع درلل

ينطؤلا يبعسشلا سسلجملاب مؤيلا يرازو لازنإا

د˘ي˘ع˘صسلا ق˘ير˘ف˘لا ضسأار˘˘ت
نا˘كرأا ضسي˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ڤ˘˘ن˘˘صش
،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ضسمأا

ضشيجلا نا˘كرأا ر˘ق˘م ىو˘ت˘صسم
.يبعصشلا ينطولا

عافدلا ةرازو نايب بصسحو
راطإا يف كلذ يتأاي ،ينطولا
ع˘صضو˘لا تاد˘ج˘ت˘صسم ة˘˘صسارد
دÓ˘ب˘لا ل˘خاد د˘ئا˘صسلا ي˘ن˘مأ’ا

.ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘˘فو

ن˘م ل˘ك ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه ر˘˘صضحو
ضسيئرو ينطولا كردلا دئاق
ريصضحتلاو لامع˘ت˘صس’ا ةر˘ئاد

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا نا˘˘˘كرأ’
لاصصيإ’ا ريدم اذكو ،يبعصشلا

ريدملاو هي˘جو˘ت˘لاو مÓ˘عإ’او
،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا

حلاصصم يلوؤوصسم ف˘ل˘ت˘خ˘مو
ءادمعو ةيولأا طابصضو ،نمأ’ا

.ضشيجلا ناكرأا نم
ـه.داوج

دمحم خرؤو˘م˘لا ثحا˘ب˘لا لا˘ق
اصسنرف دمعت نأا ،يديغز نصسحل
˘˘مد˘˘˘ن يأا ءاد˘˘˘بإا ضضفر مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل راذ˘ت˘عا يأا م˘يد˘˘ق˘˘تو
ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا ن˘ع ا˘ه˘ب˘˘ع˘˘صشو
ةصصاخ انبعصش قح يف اهتبكترا
خرؤو˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت مÓ˘ت˘صسا د˘˘ع˘˘ب
رخآا لكصش وه ،اروتصس نيماجنب
ر˘كف˘لا ة˘صسر˘ط˘˘غ لا˘˘كصشأا ن˘˘م
.رمعتصسملا

ي˘˘˘˘ف ضسمأا يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘غز لا˘˘˘˘ق
ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ه˘ل ح˘˘ير˘˘صصت
˘ما˘يأا ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا بار˘صضإا ىر˘كذ
هنا (7591 رياربف4 ‐رياني82)
ن˘˘ي˘˘خرؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘˘ي
نم رثكأا لمع˘لا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لاو
ن˘ع «رور˘غ˘لا» اذ˘ه ف˘قو ل˘˘جا

تاود˘˘˘ن˘˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ق˘˘˘ير˘˘˘ط
ا˘م زر˘ب˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ق˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لاو
تÓمح نم رمعتصسملا هبكترا
بعصشلا قح يف رزاجمو ةدابإا
ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لا˘ق ‐ما˘يأا ة˘ي˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا بار˘˘صضإا
ةلحرم ل˘كصش ه˘نا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ةرو˘˘ث˘˘˘لا» را˘˘˘صسم ي˘˘˘ف ة˘˘˘ما˘˘˘ه

تناك يتلا ،«ةيملصسلا ةيبعصشلا
˘ما˘ع˘لا يأار˘˘لا عا˘˘ن˘˘قإ’ ى˘˘ع˘˘صست
ةير˘ير˘ح˘ت ةرو˘ث ا˘ه˘نأا˘ب ي˘لود˘لا

نومصضم قا˘ي˘صس ن˘م˘صض كلذو
ذاتصسأ’ا للحو ،ربمفون لوأا نايب
ي˘مÓ˘˘عإ’ا ىد˘˘صصلا يد˘˘ي˘˘غز
ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘˘لا ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلاو
ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘ت يذ˘˘لا ،بار˘˘صضإ’ا
ممأÓل11ـلا ةرود˘˘لا دا˘˘ق˘˘ع˘˘نا
ديكأاتل ةصصرف ناكو ،ةدحتملا
ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘حأا»
يف بعصشلا ةيقحأاو راصصتن’اب
˘ماز˘ت˘لا نأا لا˘قو ،«ه˘ت˘ير˘ح ل˘ي˘˘ن
ن˘طو˘˘لا ل˘˘خاد ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ه˘تدا˘ي˘ق تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ه˘جرا˘خو
ىد˘˘صصلا ثاد˘˘حإا ن˘˘˘م تن˘˘˘كم
«بولطملا» يلودلا يمÓعإ’ا

دفولا فقوم زيزعتل ءاج يذلاو
،ةدحتملا ممأ’ا ىدل يرئازجلا
ت’وا˘ح˘˘م ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ر˘صسكل ي˘صسنر˘ف˘لا ر˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا
ل˘˘ك لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب بار˘˘صضإ’ا
. فنعلا لاكصشأا

ز.ضسواط

ةيميلقإلا ةقطنملاو دلبلا يف دئاسسلا ينمألا عسضولا ةسساردل

سشيجلا ناكرأا رقمب اعامتجا سسأارتي ةحيرقنسش قيرفلا

:نودكؤويو مايأا8ـلا بارسضإا نويحُي نوثحابو نوخرؤوم

لكسش رئازجلل اسسنرف راذتعا سضفر »
« رمعتسسملا ركفلا ةسسرطغ لاكسشأا نم

ةحئا÷ا ةهباÒ Ûبادتلاو تاءارجإلا نم ةلمج ذاختا ‘ ةقابسسلا تناك اهنأا دكأا

ةيلودلا Òياعملل اقفو «انورؤك»ـل يدسصتلا ىلع ةسصيرح رئاز÷ا :يراهزل

يف قيقحتلاب تاطلسسلا اوبلاط
ميمكتل فدهت يتلا تاسسرامملا
داسسفلاب ةددنملا هاوفألا

ديدهتلاب نوددني ةمئألا
ؤؤطاؤتلاو قييسضتلاو
حيرسصلاو حسضاؤلا

نيمألا يميجح لولج فسشك
ةينطولا ةيقيسسنتلل ماعلا
نوؤوسشلا يفظومو ةمئألل
ضضرعت نع ،فاقوألاو ةينيدلا
ضصاخسشأا لبق نم موجهلل ةمئألا

ةينيدلا ةيعجرملل نيفلاخم
تاماهتا رسشنب كلذو ،ةينطولا

يف ،يميجح بلاطو.ةلطاب
تاطلسسلا ضسمأا ةيقيسسنتلل نايب
تاسسرامملا يف قيقحت حتفب
هاوفألا ميمكتل فدهت يتلا
يف يسشفتملا داسسفلاب ةددنملا
هفسصو امب اددنم ،عاطقلا

ضسرامملا ديدهتلاو قييسضتلاب
.ةرتف ذنم هدسض
نحن» :لئاق يميجح حسضوأاو
عاونأا لك ىلإا مويلا ضضرعتن
حسضاولا ؤوطاوتلاو ديدهتلا

ضسانأا مادختسساب حيرسصلاو
ةينيدلا ةيعجرملل نيفلاخم
انيلع يدعتلا يف ةينطولا

نيمألا فاسضأاو.«اراهن اراهج
نايبلا يف ةيقيسسنتلل ماعلا

ةينآارقلا ةسسردملا قلغ نأا ،هتاذ
ةعقاولا «رداقلا دبع ريمألا»
ةرتف للخ ةمسصاعلاب يلميليتب
امك ضسيلو طقف يحسصلا رجحلا

:لئاق ،ةنسس02 نم نوعدي
يواعدب ىرخأا ةرم أاجافتن»
ايسصخسش انسسمت ةلظم ةبذاك
اهدنفت يتلا قئاثولا لك انيدلو
مادختسساب اوماق كلذب مهملعلو
ضشيوسشتلا دسصق رسصق لافطأا

ةسسردملا نأاب ماهتلاو هيوسشتلاو
نيرسشع ذنم ةقلغم ةينآارقلا
ةداهسشب ةحسصلل فانم اذهو ةنسس
رجحلا مايأا لإا قلغت ملو عيمجلا

.«مولعم وه امك
 يمولد ميرم



يف ي˘م˘لا˘ع˘لا كن˘ب˘لا ع˘قو˘ت
ايداصصتقا اومن هل ريرقت رخآا
ة˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ضضا˘ف˘خ˘˘ن’ا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
ةنصسلا هفر˘ع يذ˘لا ي˘صسا˘ي˘ق˘لا
ضسور˘ي˘ف ل˘ع˘˘ف˘˘ب ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ى˘لإا ل˘صصي˘صس ثي˘ح ،ا˘نورو˘˘ك
ا˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب8.3 دود˘˘˘˘˘˘˘ح
بيصصن عافترا يف مهاصسيصس
ماخلا يلخادلا جتانلا نم درفلا
ا˘˘˘م وأا ار’ود09 نم ر˘ث˘كأا˘ب
ايونصس رانيد فلأا21 لداعي
ءاج يذلا ريرقتلا تاذ دكؤويو،
ءا˘بو زوا˘ج˘˘ت» ناو˘˘ن˘˘ع تح˘˘ت

ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا نأا ،«91 د˘ي˘˘فو˘˘ك
انورو˘ك ع˘م ة˘عر˘صسب تطا˘ع˘ت
ةيلكيهلا تاحÓصصإ’ا لصضفب
را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
تارصشؤوم˘لا ضضع˘ب ا˘ح˘صضو˘م،

داصصتق’اب ةصصاخلا ماقرأ’او
نم ذإا،1202 لÓخ يرئازجلا
جراخ اومن فرعي نأا عقوتملا
6.3 ةبصسنب تاقورحملا عاطق
6ـب ضضافخنا لبا˘ق˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يلامجإاب0202 يف ة˘ئا˘م˘لا˘ب
رايلم6.941 لداعي ماخ جتان

يف رايلم341 لباقم ر’ود
0202.

كن˘ب˘لا تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت بصسح و
جتانلا غلبيصس، امئاد يملاعلا
جرا˘˘˘خ ما˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا
رايل˘م ف˘لأا61 تاقورح˘م˘لا
رايلم00451 لبا˘ق˘م را˘ن˘يد
ا˘م˘ك ، ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ي˘˘ف
اذه نم درفلا بيصصن عفتريصس
ىلإا يلامجإ’ا يلحملا جتانلا

2323 لباقم ار’ود3233
تببصستو،0202 يف ار’ود
ب˘صس˘ح «91 ديفو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج

ي˘ف ي˘م˘لا˘ع˘لا كن˘ب˘لا ةر˘كذ˘م
5.6 ةبصسنب و˘م˘ن˘لا ضضا˘ف˘خ˘نا
ع˘فد ا˘م0202 ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ل˘عا˘ف˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا˘˘ب
دعب ةصصاخ ءابولا عم اعيرصس
ةحصصلا عاطقل تصصصصخ نأا

نويلم007 براقت ةي˘ناز˘ي˘م
تاد˘ع˘م ن˘ي˘ب ة˘˘عزو˘˘م ر’ود

يف نيلماعلل تآافاكمو ةيبط
عاطقلا

ةيلاملا تاءارجإ’ا نيب نمو
يف تمهاصس يتلا ةيفرصصملاو
ام بصسح‐ ةمدصصلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت

رعصس فيفخت ‐ريرقتلا هدكؤوي
رئازجلا كنبل يصسيئرلا ةدئافلا

عم ةئاملا˘ب3 ى˘لإا5.3 ن˘م
ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ضضف˘˘˘˘خ
6 ى˘˘لإا01 ن˘م ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا
.ةئاملاب

ثدحلا4 5491ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج51ـل قفاوملا1202 يفناج82سسيمخلا

watan@essalamonline.com

ةرتفلا سسفن لÓخ ةئاملاب8.3 دودح ىلإا ينطولا داسصتق’ا ومنب تاعقوت

رثكأاب رئازجلل ماخلا يلخادلا جتانلا عافترا ؤحن
1202 يف رانيد رايلم005 نم

ز.سسواط

بيسصن عافترا ىلإا اريسشم ،رئازجلا يف يداسصتق’ا ومنلل ةبسسنلاب ةيباجيا تارسشؤوم يملاعلا كنبلا عقوت
رظنلاب كلذو ،يراجلا ماعلا لÓخ ايونسس رانيد فلأا21 لداعي امب دÓبلل ةيلامجإ’ا تاداريإ’ا نم درفلا

 رانيد رايلم005 نم رثكأاب ماخلا يلخادلا جتانلا عافترا ىلإا

ةحنم ءاغلإاو ةنسس06 ىلإا دعاقتلا نسس سضيفخت حرتقت
نيلوؤوسسملا رابكو ةرئاطلا دئاق

سسÓفإلا نم «يريجلأا ريآا» ذاقنإا ةطخ
ةمؤكحلا ةلواط ىلع

«انورؤك» ةحئاج ببسسب ةسسسسؤؤملا اهتدبكت ةريبك رئاسسخ
يف تارهؤجم تÓحم باحسصأاو نيخابط فيظؤت

ةكرسشلاب ةسساسسح بسصانم

قيسسنتلل ›اعلا ميلعتلاو لمعلا يريزوب هلاسصتا دكأا
لكسشملل يئاهن لح عسضوو

تاقورÙا ةيلك ةبلط فلم ‘ رظنلاب دعي راطع
فيظؤتلا تاقباسسم نم ÚمورÙا

ة˘˘كر˘˘صشب نو˘˘لوؤو˘˘صسم مد˘˘قأا
،ةيرئازجلا ةيو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا

ل˘م˘صشت ة˘˘صسارد ع˘˘صضو ى˘˘ل˘˘ع
جورخلل لح داجيإ’ تاحارتقا

ددهت يتلا ضسÓفإ’ا ةمزأا نم
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا
اهتدبكت يتلا ةريبكلا رئاصسخلا
.«انوروك» ةحئاج ببصسب

ة˘ع˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘صصم تف˘˘صشك
د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حأا نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا»ـل
ةيوجلا طوطخلاب نيلوؤوصسملا
يوحت ةصسارد مدق ،ةيرئازجلا
د˘˘ح˘˘لا كراد˘˘ت˘˘ل تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قا
ي˘ت˘لا ر˘ئا˘صسخ˘لا ن˘م ى˘˘صصقأ’ا
ةحئاج لÓخ امي˘صس ،ا˘ه˘تد˘ب˘كت

ة˘ق˘ئا˘صضلا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ا˘˘نورو˘˘ك
ةكرصشلا اهدهصشت يتلا ةيلاملا
نم ءزج ’إا يه ام ةيمومعلا
اهنم يناعت يتلا ،تÓكصشملا
. 

نأا ردا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تفا˘˘˘˘˘صضأاو
اونقيت ،ةكرصشلاب ني˘لوؤو˘صسم˘لا
ضسرا˘م˘ت نأا بع˘˘صصلا ن˘˘م ه˘˘نأا
ةيرئازج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا
تÓ˘حر رار˘م˘ت˘صساو ا˘ه˘طا˘صشن
وحنب ،ا˘نورو˘ك د˘ع˘ب نار˘ي˘ط˘لا

،ل˘ما˘عو ف˘ظو˘م ف’ا ةر˘صشع
نأا ،رداصصم˘لا ف˘ي˘صضت ه˘ي˘ل˘عو
ذا˘ق˘نإ’ ةد˘يد˘ج ة˘˘صسارد كا˘˘ن˘˘ه
تعلطا ،ضسÓف’ا نم ةكرصشلا

  .لقنلا ةرازو اهيلع
ةصساردلا هذه نأا تحصضوأاو

ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس ى˘ل˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
جار˘˘˘˘˘خإ’ ،تا˘˘˘˘˘˘حار˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ق’ا
لثمتت ،اهتمزأا نم ةصسصسؤوملا
نم لامع˘لا دد˘ع ضصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف
نصس يف دعاقتلل مهتلاحإا لÓخ
اميفو ،56 نم ’دب06 ـلا
55 ـب قبصسملا دعاقتلا ضصخي
تاحارتقا يف ءاج امك .ةنصس
ردا˘˘صصم˘˘˘لا بصسح ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا
ة˘ح˘ن˘م˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ،ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
رابكو ةرئاطلا دئاقب ةصصاخلا
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
مدع لاح يف كلذو ،ةيرئازجلا
 .ةيوج تÓحرب تارئاطلا مايق

ىلا اهتاذ رداصصملا تتفلو

رقتفت ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا نأا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ع تاءا˘˘˘ف˘˘˘ك ى˘˘˘لا
ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس بب˘˘صسب ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
ةفيصضم ،ةصسرامملا ضشيمهتلا
ع˘صضو م˘ت˘ي ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘نأا
م˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ’ ضصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا
ثي˘ح ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا˘˘ب
يذلا راديصسوك ريدمب لدتصسا
˘ما˘ع ر˘يد˘˘م˘˘ك ه˘˘ب˘˘ي˘˘صصن˘˘ت م˘˘ت
ةكرصشلا نأا تدكأاو  .ةكرصشلل

ةديدع تامزأا نم يناعت تناك
،انوروك د˘ه˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ى˘ت˘ح
ضصصصخت تناك ةلودلا نأا مغر
حر˘صص ثي˘ح ،ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م
تارم ةدع يف قباصسلا ريدملا
ةقئاصض يناعت ةصسصسؤوملا نأاب
رداصصملا تفصشك امك ،ةيلام
داز ام نأا ،«مÓصسلا»ـل ةميلعلا
وه ةكرصشلا عصضو مقافت يف
ل˘خاد ي˘ئاو˘صشع˘لا ف˘ي˘ظو˘˘ت˘˘لا
ثي˘ح ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
نولمحي اصصاخصشأا نأا ،تدكأا
نورخاو خب˘ط˘لا ي˘ف تادا˘ه˘صش
تارهوجم تÓح˘م با˘ح˘صصأا
بصصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘˘ظو˘˘ت م˘˘ت

ةدعاق مصسق يف لثمتت ةصساصسح
نا˘ك د˘قو ،تار˘ئا˘ط˘لا ة˘نا˘ي˘صص
6102 ي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ كلذ
م˘غر ه˘نأا ر˘كذ˘ي .7102و
فار˘˘˘˘طأ’ا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج لو˘˘˘˘خد
ةنده يف ةيباقنلاو ةيموكحلا

ةمزح نع نÓعإ’ا ذنم ةتقؤوم
اهصسأار ىلعو ةيئاقولا ريبادتلا

يلخادلا ناريطلا ةكرح رظح
ة˘˘كر˘˘صشلا نأا ’إا ،ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لاو
عقوتي ،ةريبك رئاصسخ تدبكت
ت’Óتخ’ا ةدح نم ديزت نأا
ءاربخ ربتعاو .ةكرصشلل ةيلاملا
بر˘˘˘˘صض يذ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صشلا نأا

ةيرئازج˘لا طو˘ط˘خ˘لا تÓ˘حر
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ق ’إا و˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘م
اهنم يناعت يتلا ،تÓكصشملا
اهءارو يفخت يتلاو ةكرصشلا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘خ ة˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م تا˘˘˘مزأا
ة˘˘˘كب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
  .ةبقاعتملا تاموكحلل

  يمولد Ëرم

را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘عو
ة˘ي˘ل˘ك ة˘ب˘ل˘ط ،ة˘قا˘ط˘˘لا ر˘˘يزو
دمحمأا ةعماجب تا˘قور˘ح˘م˘لا
يف رظنلاب ضسادرموبب ةرقوب
اصساصسأا ةقلعتملا مه˘ت’ا˘غ˘صشنا
يف ةكراصشملا نم مهنامرحب
ي˘ف ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘صسم
عا˘ط˘ق تا˘صسصسؤو˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
 .تاقورحملا

نا˘˘ي˘˘ب بصسح ر˘˘يزو˘˘لا دا˘˘فأا
ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘˘صشن˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا

ل˘صصاو˘لا ع˘قو˘م˘ب ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص
هنا ،«كوبصسيافلا» يعامتج’ا
ت’اغ˘صشن’ نا˘ع˘مإا˘ب ع˘م˘ت˘صسا

لÓخ مهل د˘كأا ا˘م˘ك ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا
،ضسمأا لوأا م˘˘ه˘˘ب ه˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
نم لك عم هلصصاوتو هلاصصتا

ل˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا نا˘˘˘م˘˘˘˘صضلاو
ر˘يزوو بو˘ب˘ع˘ج ي˘م˘صشا˘˘ه˘˘لا
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نايز نب يقابلا دبع يملعلا

عامتجا دقع لجأا نم كلذو
تارازو˘لا ع˘م˘ج˘ي ي˘ق˘ي˘˘صسن˘˘ت
ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ح ع˘صضو˘ل ثÓ˘ث˘˘لا
.فلملا اذهل

 ز.سسواط

فÓعأ’ا نم نط فلأا53 جاتنإ’ تاي’و70ـب ةيحÓف عيراسشم

ايرهسش ءاسضيبلا مؤحللا نم نط فلأا05 نؤكلهتسسي نؤيرئازجلا
يوار˘˘ط˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ف˘˘˘صشك

ناويدلل ماعلا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا
ةيذغتو ماعنأ’ا ةيبرتل ينطولا
كÓه˘ت˘صسا لد˘ع˘م نأا ،ن˘جاود˘لا
ءاصضيب˘لا مو˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
موحللا نم نط فلأا05 زهاني
عجرأاو ،رهصش لك يف ءاصضيبلا
نجاودلا راعصسأا عافترا بابصسأا
فÓ˘عأ’ا را˘ع˘صسأا عا˘ف˘˘ترا ى˘˘لإا
قاو˘صسأ’ا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ةحئاجب ترثأات يتلا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

  .انوروك
حيرصصت يف يوارطب فصشك

موحللا جاتنإا نأا ،ضسمأا يفحصص
قو˘ف˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ءا˘صضي˘ب˘˘لا
،ةي˘ل˘خاد˘لا قو˘صسلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

ر˘˘ع˘˘صس لد˘˘˘ع˘˘˘م نأا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم
’ ا˘ه˘ن˘م د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘˘كلا
  .يرئازج رانيد062 زواجتي

ماعلا ريدملا ضسيئرلا حصضوأاو
ماعنأ’ا ةيبرتل ينطولا ناويدلل
لد˘ع˘م نأا ،ن˘جاود˘لا ة˘˘يذ˘˘غ˘˘تو
رئازجلا يف نجاودلا كÓهتصسا
،ضصخصش لكل غلك51 ـل لصصت

كÓهت˘صسا لد˘ع˘م نأا ى˘لا ا˘ت˘ف’
ءاصضيب˘لا مو˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
موحللا نم نط فلأا05 زهاني
  .رهصش لك يف ءاصضيبلا

تاءار˘جإ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ق˘يو˘صست نا˘˘م˘˘صضل ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
كÓهتصس’ا ةريث˘ك تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
لا˘˘˘ق ،نا˘˘˘صضمر ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش ي˘˘˘˘ف
مدق ىلع يرجت اهنإا يوارطب
ر˘ي˘˘صضح˘˘ت لÓ˘˘خ  ن˘˘م قا˘˘صسو
فرغ ىتحو تيكاتكلاو ربانعلا
متيصس هنأا ىلا ار˘ي˘صشم ،د˘ير˘ب˘ت˘لا

ىر˘خأاو ة˘جزا˘ط مو˘ح˘ل ر˘ي˘فو˘ت
  .تابلطلا لك ةيطغتل ةدمجم

نأا ،هتاذ قايصسلا يف فاصضأاو
موحلل نيير˘ئاز˘ج˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسا
نا˘صضمر ر˘ه˘صش ي˘ف ءا˘صضي˘˘ب˘˘لا
فلأا55 ىلإا لصصو دق يصضاملا

  .نط
،نجاودلا راعصسأا عافترا نعو

ىلا كلذ ببصس يوارطب  عجرأا
فÓ˘˘˘عأ’ا را˘˘˘ع˘˘˘صسأا عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا
قاو˘صسأ’ا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ةحئاجب ترثأات يتلا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ةرذلا راعصسأا نأا افصشاك ،انوروك
نيتللا اجوصسلا  تاصصلختصسمو
ةبيكرت نم ةئاملاب08 نÓثمت

ي˘ه تد˘ه˘صش ،ن˘˘جاود˘˘لا ءاذ˘˘غ
يف اصسوصسحم اعافترا ،ىرخأ’ا
  .رهصشأا ةتصس نم لقأا

ماعلا ريد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا ن˘ي˘بو
ماعنأ’ا ةيبرتل ينطولا ناويدلل
ةرذلا رعصس نأا ،نجاودلا ةيذغتو
ناوج رهصش يملاعلا قوصسلا يف
562 لوح حواري ناك0202
072 زوا˘˘˘ج˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا ’إا ،ار’ود
ي˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘صش ي˘˘˘ف ار’ود
قايصسلا ي˘ف فا˘صضأاو .يرا˘ج˘لا
تا˘صصل˘خ˘ت˘صسم ر˘ع˘صس نأا ،ه˘˘تاذ
،مرصصن˘م˘لا ناو˘ج ي˘ف ا˘جو˘صسلا

ا˘ي˘لا˘˘حو ،ر’ود053 تنا˘˘˘˘ك
095 زواج˘ت˘ي ا˘هر˘ع˘صس ح˘ب˘صصأا
اذ˘˘˘˘ه نأا ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘م ،ار’ود
تار˘صشؤو˘م˘ل ع˘صضخ˘ي عا˘ف˘تر’ا
ة˘صصرو˘ب˘لا ي˘˘ف ر˘˘ثؤو˘˘ت ة˘˘ي˘˘لود
  .ةيملاعلا

ن˘ي˘بر˘م˘لا يوار˘ط˘ب نأا˘م˘طو
ديدج ن˘م ةدا˘م˘لا ر˘فو˘ت بر˘ق˘ب

ةدوعو يلودلا د˘ي˘ع˘صصلا ى˘ل˘ع
يف ديدج نم راعصسأ’ا رارقتصسا
  .ةلبقملا عيباصسأ’ا

نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ د˘˘˘كأاو
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو ناو˘˘˘يد˘˘˘لا
ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإا ى˘ع˘صسي ،ن˘ي˘بر˘م˘لا
موحللا نم نط فلأا06 ةبارق
،ل˘ب˘ق˘م˘لا نا˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش ي˘˘ف
كÓهتصسا تارصشؤوم نأا ادكؤوم
رئازجلا ي˘ف ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا
ةيملاعلا تارصشؤوملاو بصسانتت
غلك81 ى˘˘˘لإا ل˘˘˘صصت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
  .ضصخصشلل

5 قوفي ام رئازجلا دروتصستو
ةرذ˘˘˘لا  ن˘˘˘م ن˘˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘˘م
،ا˘˘جو˘˘صسلا تا˘˘صصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسمو
ةرو˘˘تا˘˘ف ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘بو
2.1 قو˘ف˘ت ي˘ت˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا

نم ددع ذاختا مت ،ر’ود رايلم
نا˘˘م˘˘صض ل˘˘جأا ن˘˘م تاءار˘˘جإ’ا
فÓعأا جاتنإا يف ةيلÓقتصس’ا
. نجاودلا

حاجن دعب هنأا يوارطب لاقو
يف ءارفصصلا ةرذلا جاتنإا ةبرجت
˘˘ما˘˘ع راردأا ي˘˘ف ارا˘˘ت˘˘كه97
0098 ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب م˘˘ت ،9102
لك ي˘ف ةرذ˘لا ة˘عارز˘ل را˘ت˘كه
ةيادر˘غو ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لاو راردأا ن˘م
ة˘ما˘ع˘ن˘لاو  ةر˘كصسبو يداو˘˘لاو
ح˘م˘صسي˘صس ا˘م و˘هو ة˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لاو
ىلع نط فلأا53 وأا03 جاتنإاب
ريفوت يواصسي ام ،ريدقت رثكأا
عقوتن نحنو» رهصشأا6 فÓعأا
انتاجايتحا فصصن ريفوت ةيناكمإا

. «0302 قافآا فÓعأ’ا نم
 يمولد Ëرم

داحت’ا ةثعب سسيئرو ريفسس
نوج رئازجلاب يبوروأ’ا
:كوروأا

مهم كيرسش رئازجلا
نمألا نامسضل
لودل يؤقاطلا
يبوروألا داحتلا
ريفسس كوروأا نوج حرسص
داحت’ا ةثعب سسيئرو
نأا ،رئازجلاب يبوروأ’ا
نامسضل «مهم كيرسش» رئازجلا
لودل يوقاطلا نمأ’ا
.داحت’ا

هترسشن ةرازولا نايب حسضوأاو
ربع ةيمسسرلا اهتحفسص ربع
يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم
ديجملا دبع نا «كوبسسيف»

لبقتسسا ،ةقاطلا ريزو راطع
ريفسس ةيرازولا هترئاد رقمب
داحت’ا ةثعب سسيئرو
ثيح ،رئازجلاب يبوروأ’ا

تاقÓعلا ىلا نافرطلا قرطت
عاطق يف اسصوسصخ ةيئانثلا
،ةبسسانملا هذهبو.ةقاطلا
هذه ةناتم ىلع نابناجلا دكأا
اهزيزعت ةرورسضو تاقÓعلا

نوك ،تايوتسسملا لك ىلع
ربتعت يبوروأ’ا داحت’ا لود
مهأا نمو نئابزلا ربكأا نم
يوقاطلا عاطقلا يف ءاكرسشلا
ىلإا راطع راسشأا امك.رئازجلل
رمتسسي نأا يرورسضلا نم هنأا

رثكأا ززعتيو نواعتلا اذه
عسسوأاو ربكا ةكارسش عيراسشمب
.» حبار -حبار أادبم راطإا يف
ةيمهأا زربأا ،رخآا بناج نم
تاقورحملل ديدجلا نوناقلا

ينوناقلا راطإ’ا هرابتعاب
رامثتسسÓل زفحملاو يويحلا

23 دادعإا لامكتسسا عم ةسصاخ
.ايقيبطت اسصن
داحت’ا ريفسس دكأا ،هتهج نم
ةيمهأا» ىلع يبوروأ’ا
نمأ’ا يف يرئازجلا كيرسشلا
داحت’ا لودل يوقاطلا
.«يبوروأ’ا

ـه.داوج



عافدلا ةرازول نايب يف ءاج
ل˘صضف˘ب ه˘˘نأا ضسمأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ينطولا ضشيجلا تاوق دوهج
،ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘صصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
تاطلصسلل هصسفن يباهرإا ملّصس
يجاب جرب ةقطنمب ةيركصسعلا

ة˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب را˘˘ت˘˘خ˘˘م
قلعتيو .ةصسداصسلا ةيركصسعلا
ي˘بر˘ع˘ل» ى˘˘م˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’ا

،«ةبأا» ىنكملا «يدهم يمد’
تا˘عا˘م˘ج˘لا˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا يذ˘˘لا
ةقطنمب2102 ةنصس ةيباهرإ’ا
نا˘˘˘ك ي˘˘˘با˘˘˘هرإ’ا .ل˘˘˘حا˘˘˘صسلا
نم اصشاصشر  اصسدصسم هتزوحب
نم ةيمكو فوكينصشÓك عون
تف˘قوأا ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘لا

ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
معد رصصان˘ع ة˘ثÓ˘ث ي˘ب˘ع˘صشلا
نم لكب ةيباهرإ’ا تاعامجلل
.ةلصشنخو ترايت

نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم زرا˘˘ف˘˘م
قيصسنتلاب ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

،نمأ’ا ح˘لا˘صصم ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م
تاردخ˘م ر˘جا˘ت72 تف˘˘˘قوأا

تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ تز˘˘ج˘˘حو
يحاونلا فلتخم ربع ةقرفتم
نم ةريبك تايمك ،ةيركصسعلا
ةعبرأاب ردقُت جلاعملا فيكلا
امارغوليك67و ر˘ي˘˘طا˘˘ن˘˘ق
تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تلوا˘˘˘˘ح
دودحلا ربع اهلاخدإا ةيمارجإ’ا

.برغملا عم
تف˘˘قوأا ،دد˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ةيحانلا ميلقإاب دودحلا ضسارحو
راجت (70) ةيناثلا ةيركصسعلا

(953) تط˘ب˘صضو تارد˘˘خ˘˘م
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م ا˘˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
فيقوت مت نيح يف ،جلاعملا
ز˘ج˘حو تارد˘خ˘م ر˘جا˘ت (02)
فيكلا نم امارغوليك (711)
ضصر˘˘˘ق (49503)و جلا˘ع˘م˘لا

.ىرخأا تايلمع يف ضسولهم
تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تصسارنمت نم لكب يبعصشلا

ي˘˘جا˘˘˘ب جر˘˘˘بو ماز� ن˘˘˘ي˘˘˘عو
اصصخصش (04) ،يزيلإاو راتخم
(10) ا˘˘˘صسد˘˘˘˘صسم تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘حو
عو˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘˘˘˘صشر
(10) اصسدصسمو فوكينصشÓك
(37)و تا˘ب˘˘كر˘˘م (40)و ا˘ي˘لآا

ةقرطم (24)و ايئابرهك ادلوم

ن˘˘˘م ن˘˘˘˘ط (4,01)و ط˘غ˘˘صض
ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ
اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت تاد˘˘˘ع˘˘˘مو
يف لمعتصست ىرخأا تازيهجت

ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بهذ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا
نط (905,1) ىلإا ةفاصضإ’اب
ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا نم
فيقوت م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،بير˘ه˘ت˘ل˘ل
زجحو نيرخآا ضصاخصشأا (40)
(0003)و د˘ي˘صص قدا˘ن˘˘ب (40)
(3413)و غبتلا ةدام نم ةدحو
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حو
تايلمع لÓ˘خ ،تا˘بور˘صشم˘لا

ن˘م ل˘كب تذ˘ف˘ُن ة˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م
ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خو ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘مو يداو˘˘˘لا

.ةليصسملاو ةركصسبو ةياجبو
ت’وا˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا ّم˘˘ت ا˘˘م

ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘˘ت
رتل (44427) ـب ردقُت دوقولا

قوصسو ةصسبتو راردأا نم لكب
.ماز� نيعو ضسارهأا

ن˘كم˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
طاب˘حإا ن˘م ل˘حاو˘صسلا ضسار˘ح
ةيعرصش ريغ ةرجه ت’واحم
ىل˘ع او˘نا˘ك ا˘صصخ˘صش (13) ـ˘ل
عنصصلا ةيديلقت براوق نتم
ن˘˘˘ي˘˘˘عو نار˘˘˘˘هو ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب
في˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،تن˘صشو˘م˘ت
نم يعرصش ريغ ارجاهم (92)

نم لكب ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘ج
تصسارنمتو ةماعنلاو ناصسملت
.ةلڤروو

watan@essalamonline.com
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«ةقارح»و تاردخم راجت فيقوتو ةحلسسأا زجح

عؤبسسأا لÓخ يبعسشلا ينطؤلا سشيجلا طاسشن ةليسصح يه هذه

ط.ةراسس

ةدع ،1202 يفناج62 ىلإا02 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعسشلا ينطولا صشيجلل زرافمو تادحو تذفن
نم اندÓب ةيامح ىلع ةحلسسملا تاوقلل مئادلا دادعتسسلاو ةيلاعلا ةيفارتحلا ىلع اهجئاتن دكؤوت يتلا تايلمع

.ةلسصلا تاذ تافآلاو ةينمألا تاديدهتلا لاكسشأا لك

ة˘˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘صصم تف˘˘صشك
عافترا ليجصست نع ،ةيئاصضقلا
،0202 لÓخ ةميرجلا ةبصسن يف
،9102ـب ةنراق˘م44.3 ةبصسن˘ب

فلأا852 ل˘ي˘˘ج˘˘صست م˘˘ت ثي˘˘ح
186 لداعي ام يأا ةيصضق171و
،ةمصسن ف˘لأا001 ل˘كل ة˘ي˘صضق
فلأا642 فيقوت نع ترفصسأا

تغ˘ل˘˘ب ثي˘˘ح ،ضصخ˘˘صش002و
75.17ـب ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘صسن
.ةئاملاب

ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا ر˘˘˘يد˘˘˘م ح˘˘˘صضوأاو
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ماعلا بقارملا ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
،يقزرأا ديعصسلا جا˘ح ،ة˘طر˘صشل˘ل

ضضر˘ع˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘صص ةود˘˘ن لÓ˘˘خ
لÓخ هنأا ،تا˘طا˘صشن˘لا ة˘ل˘ي˘صصح
ل˘ي˘ج˘˘صست م˘˘ت0202 ة˘˘˘ن˘˘˘صس
ا˘˘هر˘˘ثإا م˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق171852
ثيح ،ضصخصش002642 فيقوت
،ةيصضق777481 ة˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت
،ةئاملاب75.17 ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘˘ب
تا˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا لو˘˘ح ترو˘˘ح˘˘م˘˘ت
ضصا˘˘خ˘˘˘صشأ’ا د˘˘˘صض ح˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لاو
تا˘يا˘ن˘ج˘لا ،ة˘ي˘صضق24587
تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا د˘˘صض ح˘˘ن˘˘ج˘˘لاو
م˘˘ئار˘˘ج ،ة˘˘ي˘˘˘صضق20877ـب
م˘ئار˘ج˘˘لا ،74064 تارد˘خ˘م˘˘لا
،0024 ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘صصت˘˘ق’ا
بادآ’او ةرصسأ’ا دصض تايانجلا
ةيناربصسلا مئارجلا ،0024 ةماعلا

تايلمعلا ددع نأا اريصشم ،6315
فاده˘ت˘صس’ ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
تغ˘˘ل˘˘ب د˘˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘كوأا

.ةيلمع554751
لوح هتاذ ثدحتملا تفاصضأاو

مت دق ه˘نأا ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
ةقلع˘ت˘م ة˘ي˘صضق41 ل˘ي˘ج˘˘صست
ميظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘صشت˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ب
،لاومأ’ا ضسوؤور ةكرحب ضصاخلا

ريوزت55 ،بيره˘ت ة˘ي˘صضق37
ضسا˘صسم ة˘ي˘˘صضق31 ،ة˘ل˘م˘ع˘لا
مت نيح ي˘ف ،ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا˘ب
راطإا يف ةيصضق098 ةجلاعم
ةرجا˘ت˘م˘لاو بير˘ه˘ت˘لا ة˘ح˘فا˘كم
329 اهيف طروت ،تاعقرفملاب
22 ز˘ج˘ح ن˘ع ر˘˘ف˘˘صسأا ،ضصخ˘˘صش
ن˘م ةد˘حو ف˘˘لأا859و نوي˘ل˘م
ى˘صضفأا ا˘م˘ك ،ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘˘لأ’ا
حلاصصم عم يتايلمعلا قيصسنتلا
ةجلاع˘م ى˘لإا كرا˘م˘ج˘لاو كرد˘لا

57 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق07
5613301 طبصض عم ضصخصش
.ةدحو

ة˘طر˘˘صشلا ر˘˘يد˘˘م را˘˘صشأا ا˘˘م˘˘ك
مئار˘ج ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ن˘˘ع ،تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ضسف˘ن لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘صضق74064
60765 فيقوت مت نيأا ،ةرتفلا
11 ة˘بار˘ق ط˘ب˘صض ع˘م ،ضصخ˘˘صش

553.2 ،يدنهلا بنقلا نم نط
غلك386.2 ،نيورهلا نم غلك
نييÓم3و ،ن˘ي˘يا˘كو˘˘كلا ن˘˘م
ضصرق969و ف˘˘˘˘˘لأا687و
دارفأا دو˘ه˘ج˘ب ا˘هو˘ن˘م ،ضسو˘ل˘ه˘م
هذه ىلإا تصضفأا يتلا ةطرصشلا
لمعلا مجحو ةي˘عو˘ن˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ة˘برا˘ح˘م˘ل مزا˘ح˘˘لاو ف˘˘ث˘˘كم˘˘لا

هذ˘˘ه˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘صصع
.مومصسلا

،ي˘قزرأا د˘ي˘ع˘صسلا جا˘˘ح دا˘˘فأاو
تائفلاب ةصصاخلا مئارجلا لوح
2876 ليجصست مت دق هنأا ،ةصشهلا
فنع9384 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘صضق
،ةلماع˘م ءو˘صس0361 ،يد˘˘صسج
ةقيا˘صضمو ضشر˘ح˘ت ة˘ي˘صضق69
ليجصست مت امك ،ماعلا قيرطلاب
فنعلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘صضق671
ةيصضق8073 ،ن˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
ىلإا ةفاصضإ’اب ،نيحناجلا ثادحأا
لافطأ’ا ةيصضق9906 ليجصست

،فنعلا لاكصشأا فلتخم اياحصض
.رطخ يف لفط ةيصضق9352و

،ةطرصشلل ماعلا بقارملا زربأاو
نع ناوتت مل ةطرصشلا حلاصصم نأا
تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
ةهباجمب ةقلعتملا تامي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ثيح ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘نإا
ة˘فا˘ك ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘صس
را˘كت˘ح’او ة˘برا˘صضم˘لا لا˘˘كصشأا

مت نيأا ،تامزأ’ا راجت فرط نم
اهرثإا مت ،ةيصضق8371 ليجصست
ع˘م ،ضصخ˘˘صش3491 ف˘ي˘قو˘ت

راطنق168و فلأا752 طبصض
نئاج˘ع˘لا ،ة˘ن˘ير˘ف˘لا ،ر˘كصسلا ن˘م
ةدحو1916861 اذك ،اطاطبلاو
مت نيح يف ،ةيبطلا داوملا نم
ضصخصش23و فلأا572 فيقوت
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإ’ ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م
72931 ر˘ير˘ح˘ت ع˘م ،ي˘ح˘˘صصلا

با˘˘ح˘˘صصأا ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
.ةيراجتلا تÓحملا

م.ةزمح

نمأاب ةطرصشلا رصصانع نكمت
مأا ةي’وب يحيبصصلا رصصق ةرئاد
ةيعون ةينمأا ةيلمع يف ،يقاوبلا

دح عصضو نم ،قيصسنتلا ةمكحم
ةعبصس نم نوكتت ةيمارجإا ةكبصشل
ىلع ءاد˘ت˘ع’ا˘ب تما˘ق ضصا˘خ˘صشأا

تارهوجملا ع˘ي˘ب ل˘ح˘م بحا˘صص
ر˘˘صصق˘˘ب ه˘˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘ح˘˘م ة˘˘قر˘˘صسو
هب دافأا امبصسح ةيلمعلا.يحيبصصلا
دعب تمت ،حلاصصملا تاذل نايب
لحم بحاصص ضضرعت نع غيلبتلا
ر˘˘صصق˘˘ب تار˘˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل
يفناج12 خيرا˘ت˘ب ي˘ح˘ي˘ب˘صصلا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘عÓ˘˘ل طرا˘˘ف˘˘˘لا

ةبكرم نتم ىلع اوناك نيلوهجم

ةقرصسو702 و˘ج˘ي˘˘ب عو˘˘ن ن˘˘م
مت روفلا ىلع.لحملا تايوتحم
فيثكتو ةيصضقلا يف قيقحت حتف
ير˘ح˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تامول˘ع˘م˘لا ة˘فا˘ك لÓ˘غ˘ت˘صسا˘بو
كرد˘لا ة˘قر˘ف ع˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
تقو يف مت ةنيريكفل ينطولا

عون ن˘م ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت ز˘ي˘جو
50 ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لور˘˘ف˘˘ي˘˘صش
نم ةي˘م˘ك م˘ه˘تزو˘ح˘ب ضصا˘خ˘صشأا
نيبت يلام غ˘ل˘ب˘مو تا˘غو˘صصم˘لا
ن˘˘م ءز˘˘ج ا˘˘˘ه˘˘˘نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
ىلإا مهليوحت متيل ،تاقورصسملا

.ةرئادلا نمأا رقم
م.نتاف

ةئاملاب44.3ـب ةميرجلا ةبسسن يف عافترإا

اهتجلاع ةيسضق فلأا852 نم رثكأا
0202 ةنسس ةيئاسضقلا ةطرسشلا

غئاسص ىلع اودتعا صصاخسشأا70 فيقوتو بهذلا نم تايمك عاجرتسسإا

مأاب تارهؤجملا تÓحم ةقرسس ةباسصع
نابسضقلا فلخ يقاؤبلا

ركسسعمب رمخ ةدحو056و ىرذ راطنق923 طبسض

ةمسصاعلاب تاسسؤلهم زجحو سصاخسشأا ةسسمخ فيقؤت

ةيحسصلا ةلاحلاب لفكتلا
صسابع» نوعلل ةيعامتجلاو

«يلاعلا دبع

نمذاتسسأا طؤقسس
ةيؤناثب لوألا قباطلا
ةيدملاب يمسساقؤب
ةيامحلا حلاسصم تلخدت
ىوتسسم ىلع ،صسمأا ةيندملا

ةيلوب يمسساقوب بيطلا ةيوناث
ذاتسسأا طوقسس ةثداح دعب ةيدملا

.لّوألا قباطلا نم
صضوسضرب ذاتسسألا بيسصأا دقو
ىوتسسم ىلع ةباسصإاو تامدكو
فرط نم هفاعسسإا متيل ،صضوحلا
متو ةنيدملا ةيامحلا ناوعأا
دمحم ىفسشتسسم ىلإا هلقن
نيح يف ،جÓعلا يقلتل فايسضوب
ةيدملا نمأا حلاسصم تحتف
.ثداحلا بابسسأا ةفرعمل اقيقحت
تفسشك ،ةيناث ةهج نمو
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
مت هنأا ،نارهو ةيلول ةيندملا
ةيحسصلا ةلاحلاب لفكتلا

دبع صسابع نوعلل ةيعامتجلاو
.يلاعلا

نأا ،حلاسصملا تاذل نايب فاسضأاو
دق يلاعلا دبع صسابع نوعلا

ينامسسج رورم ثداحل صضرعت
دقو .ةكرحلا نع هزجع ىلإا ىدأا

ةيندملا ةيامحلا ريدم رسشاب
يكيوسس ديقعلا نارهو ةيلول
نم ةعومجمب مايقلاب ظوفحم
لجأا نم ةيرادإلا تاءارجإلا
ريدملا ماق ،ةراسشإÓل .هب لفكتلا

نم ةيلولا يلاول ةيلاسسرإا بلطب
صسابع نوعلا ةدعاسسم لجأا

ةقلعتملا كلت ةسصاخ يلاعلادبع
حسضوأاو.ةينكسسلا ةيعسضولاب
ةسسيئر ّفلك يلاولا نأا ،نايبلا

فلم ةسساردل صسيليلتوب ةرئاد
نكسس نم ةدافتسسلا بلط

صسابع نوعلل يعامتجإا
.يلاعلادبع

ر.رجاه

ةي’و نمأا حلاصصم تنّكمت
ثحبلا ةقرف يف ةلثمم رئازجلا

ةكبصش كيكف˘ت ن˘م ،ل˘خد˘ت˘لاو
ةر˘ي˘ط˘خ ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا

ر˘ي˘غ را˘ج˘تإ’ا ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘صشلا

ةزايح عم ،ةيلقعلا تارثؤوملاو
.ةصصخر نودب يران حÓصس

تاذ˘˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بصسحو
تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح نإا˘˘ف ،ح˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا
ة˘مو˘ل˘ع˘م ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا

ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘لإا ةدراو
’Ó˘غ˘ت˘˘صسا (IRB) ل˘خد˘ت˘˘لاو
يرحت ةيلمع دعبو ةمولعملل
(50) ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ،د˘˘صصر˘˘˘تو
ع˘م م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ضصا˘˘خ˘˘صشأا

تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘˘ح
بن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م غ (71.983)
نم ةربتعم ة˘ي˘م˘ك و ،يد˘ن˘ه˘لا
ـب رد˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘˘م˘˘لا
يران حÓصس ،ضصرق (51111)

(08)،م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م (56.7) را˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع
(56.7)را˘ي˘ع ة˘ي˘ح ة˘صشو˘طر˘˘خ
ة˘ح˘˘ل˘˘صسأا (30) ة˘˘ثÓ˘˘˘ث ،م˘˘˘ل˘˘˘م
تاهب˘ن˘م (60) ة˘ت˘صس ،ءا˘صضي˘˘ب

ة˘حÓ˘م˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ئو˘˘صض
ةليصسم زاغ ة˘خا˘خ˘ب ،ة˘ير˘ح˘ب˘لا
نيتيحايصس نيترايصس ،عو˘مد˘ل˘ل

تÓ˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ل˘م˘ع˘ت˘˘صست تنا˘˘ك

.ةيمارجإ’ا ةيعمجلل ةهوبصشملا
د˘ع˘ب ه˘˘نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘صضأاو

تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘˘كت˘˘صسا
مت ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
˘ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘˘ت
ةصصتخم˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ه˘ج˘لا
.ايميلقإا

نمأا ةقرف دارفأا نكمت امك
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘ل˘˘ل تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
نم ةيمك زجح نم ،ركصسعمب
923ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ىرذ˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘م
.راطنق

ماي˘ق ءا˘ن˘ثأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘تو
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ن˘˘مأا ة˘˘قر˘˘ف دار˘˘فأا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرود˘˘ب ،ر˘˘˘كصسع˘˘˘م˘˘˘ب
مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا هر˘ط˘صش ي˘ف70
نيأا ،يزيتو ر˘كصسع˘م ي˘ت˘يد˘ل˘ب
يقيرط رار˘ج ف˘ي˘قو˘ت˘ب او˘ما˘ق
ن˘م ا˘مدا˘ق ،و˘ف˘˘لو˘˘ف عو˘˘ن ن˘˘م
ناصسملت ةي’و تاوزغلا ةنيدم
ضسيرغ ةنيدم وح˘ن ا˘ه˘جو˘ت˘مو
.ركصسعم ةييوب

ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع د˘˘ع˘˘بو
ق˘ئا˘صسلا نأا ن˘ي˘ب˘ت ،ضشي˘ت˘ف˘ت˘لاو
ىرذلا ةدا˘م ن˘م ة˘ي˘م˘ك ل˘ق˘ن˘ي
ميدقت نود ،راطنق923ـب ردقت
˘˘مد˘˘عو يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘صسلا
رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘˘ل ،ةر˘˘تو˘˘ف˘˘لا

ا˘ه˘ق˘ئا˘صسو ة˘ب˘كر˘م˘لا ل˘يو˘ح˘˘ت
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ة˘ل˘صصاو˘م˘ل ،يز˘ي˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا
د˘صض ل˘ج˘صس د˘قو .ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ميدقت مدع تافلاخم ينعملا
˘ماد˘ع˘ناو يرا˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ج˘˘صسلا
،قايصسلا ضسفن يفو.ةروتافلا
ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا مايق ءانثأا
،ر˘كصسع˘م˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
يراو˘ن ة˘ير˘ق ط˘صسو ة˘˘يرود˘˘ب

تفل نيأا ،ركصسعم ةيدلبب ومح
نتم ى˘ل˘ع ضصخ˘صش م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا
مامأا ةاطغم ادزام عون ةرايصس
ضشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو ،ها˘ن˘˘كصس ر˘˘ق˘˘م
م˘ت ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘صسلا ة˘ب˘كر˘م˘˘لا
ةعج043 ىلع اهلخادب روثعلا
متيل ،لصس05 ةعصس روفوب عون

فيقوتو رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ا˘هز˘ج˘ح
ر˘ق˘م ى˘لإا هدا˘ي˘ت˘قاو ا˘ه˘ب˘حا˘˘صص
تاءار˘جإ’ا ةر˘صشا˘ب˘م˘ل ة˘قر˘ف˘˘لا
.ةمزÓلا

نكم˘ت ،قا˘ي˘صسلا ضسف˘ن ي˘فو
كردلل ةيميل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا
843 زجح نم ،قيصسب ينطولا

عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو
ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح م˘˘˘˘تو ،.ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حأ’او
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘˘كلا تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا

يعصسلا ع˘م ،ةرا˘ي˘صس ف˘ي˘قو˘تو
.هيف هبتصشملا ةيوه ةفرعمل
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لÓتحلا نؤجسس يف نيرسشعلا هماع لخدي دابع دمحم يسسدقملا ريسسألا

نمحرلا دبع دمحم ريصسأ’ا لخدي
نا˘كصس ن˘م ًا˘ما˘ع24 دا˘ب˘ع د˘م˘حأا

،ةلتحملا ضسدقلا يف دوماعلا ضسار
ًاماع نورصشعلا هماع ،تبصسلا ًادغ
.لÓتح’ا نوجصس يف لاقتع’ا نم
ة˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘صس’ا ةد˘˘لاو لو˘˘ق˘˘˘ت
ثيد˘ح ي˘ف دا˘ب˘ع ي˘ل˘ي˘ل ة˘ل˘صضا˘ف˘˘لا
ًاماع نورصشع ،«ةديدجلا ةايحلا»ـل
دمحم ىنبإا نع جارف’ا لمأا ضشيعن
مايأا ،ًاماع92 نجصسلاب موكحملا

ةصشورفم نكت مل تناك تاونصسو
م˘˘ل’ا ا˘˘م˘˘نإاو ه˘˘حار˘˘˘لاو دورو˘˘˘لا˘˘˘ب
.ا˘ن˘تا˘ي˘ح قرا˘ف˘ي م˘ل يذ˘لا ع˘جو˘˘لاو
مل تاونصسو مايأا تصضم ،فيصضت

ه˘حار˘لاو دورو˘لا˘ب ة˘صشور˘ف˘م ن˘˘كت
قرافي مل يذلا عجولاو مل’ا امنإاو
ملو هدلاو ىفوت هنأا ثيح ،انتايح
هتاق˘ي˘ق˘صش ن˘جوز˘ت ،ا˘ن˘ن˘ي˘ب د˘جاو˘ت˘ي
دايعا ،اننيب نكي مل اصضيأا هقيقصشو
عبقي لازام وهو ةدع تابصسانمو
نأاب ،حصضوت .لÓتح’ا نوجصس يف
عجولاو قلقلا فعاصضت ماعلا اذه
ي˘ف ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ع˘˘م
نو˘˘ج˘˘˘صس ل˘˘˘خادو ة˘˘˘ما˘˘˘ع دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ىرصس’ا نا ثيح ،ةصصاخ لÓتح’ا
ماي’ا يف يبط لامها نم نوناعي
انوروك ءابو ضشيعن مويلاو هيداعلا

لثم يف انارصسأا لاح وهام ملعن ’
ةرتف لÓخ ،ًةريصشم .فورظ اذكه
ه˘ترا˘يز˘ب م˘قأا م˘ل ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
نوج˘صسلا ةرادا ن˘م ع˘ن˘م˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ماعلا نم هيصضاملا رهصش’ا لÓخ
ن˘˘صسلا ر˘˘ب˘˘ك بب˘˘صسبو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

.اهصشيعا يتلا ةنمزملا ضضارم’او
عيمجلو هل جرفلا ،هتدلاو تنمتو
نو˘˘كي ناو تار˘˘ي˘˘صس’او ىر˘˘صس’ا
بير˘ق˘لا ي˘ف م˘ه˘يوذ ن˘ي˘ب ىر˘˘صس’ا
نأا˘˘ب ةرا˘˘˘صش’ا رد˘˘˘ج˘˘˘ت .ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
امكح تردصصا لÓتح’ا تاطلصس
دابع دمحم ريصس’ا قحب نجصسلاب
‐1‐32 خ˘يرا˘ت˘ب ًا˘ما˘˘ع92 ةد˘م˘˘ل
بئات˘كل ءا˘م˘ت˘ن’ا ة˘م˘ه˘ت˘ب2002
حلصسملا حا˘ن˘ج˘لا ى˘صصق’ا ءاد˘ه˘صش
ل˘ج˘ن و˘ه د˘م˘ح˘˘م .ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل
نمحرلا دبع روصسفوربلا موحرملا

ءاملع ةئ˘ي˘ه˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ،دا˘ب˘ع
يذلاو ،نيطصسل˘ف ي˘ف ن˘ي˘م˘ل˘صسم˘لا

5102‐5‐52 خيراتب ةينملا هتفاو
هل لÓتح’ا تا˘ط˘ل˘صس ح˘م˘صست م˘لو
وأا نام˘ث˘ج˘لا ع˘ي˘صشت ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا˘ب

ربتعيو .هيلع عادولا ةرظن ءاقلإا ىتح
تايصصخصشلا نم دابع دمحم ريصس’ا
نو˘ج˘صس ل˘خاد ة˘يدا˘ي˘ق˘لا و ةز˘ي˘م˘م˘˘لا
ةرم ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘غ˘صش د˘قو ،لÓ˘ت˘ح’ا

ةكرحلا لخاد ةيرادإاو ةيميظنت عقاوم
ةينطو تا˘قÓ˘ع˘ب ع˘ت˘م˘ت˘يو ،ةر˘ي˘صسأ’ا

لقنت دقو ،ىرصسأ’ا ةفاك عم ةديطو
يف ًايلاح عبقي وهو ،نوجصس ةدع نيب
.نومادلا نجصس

ةديدجلا ةايحلا ‐ةلتحملا صسدقلا ‐ناحيوج لايد ‐ريرقت

رطخلا ةلاحب نيريسسأا مهنيب انورؤك سسوريفب اؤبيسصأا ىرسسألا نم%5,6 :نيطسسلف زكرم

تاصسارد˘ل ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ز˘كر˘م د˘كأا
ىر˘صس’ا داد˘عا عا˘ف˘˘ترا ىر˘˘صسأ’ا
انوروك ضسوريفب او˘ب˘ي˘صصا ن˘يذ˘لا
592 ى˘لا لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘˘صس ي˘˘ف
ن˘م %5,6 ل˘كصشي و˘˘هو ، ًار˘˘ي˘˘صسا
نو˘˘˘ج˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘صسأ’ا داد˘˘˘˘عأا
0044 م˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
. ريصسأا

نم مغرلا ىلع هنا زكرملا لاقو
حاقللا ىرصس’ا نم تائملا ءاطعا
نا ’إا ،انوروك ضسوريفل داصضملا

نيب رهظت ةديدج تاباصصإا كانه
نجصس يف ةصصاخو رخآ’او نيحلا

حا˘ب˘صص ا˘هر˘خآا بق˘˘ن˘˘لاو نو˘˘م˘˘ير
(4) ل˘ي˘ج˘صست˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
فو˘ف˘صص ن˘ي˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘با˘˘صصإا
)1)و (3) ي˘˘م˘˘صسق ي˘˘ف ىر˘˘صسأ’ا
ر˘يد˘م ح˘صضوأاو . نو˘م˘ير ن˘ج˘˘صسب
نا رقصشأ’ا ضضاير ثحابلا زكرملا
راصشتنا ةيادب ذنمو نوجصسلا ةرادإا
˘ما˘ع˘لا ن˘م ضسرا˘م ي˘ف ضسور˘ي˘ف˘لا
را˘ت˘ه˘ت˘صسا˘ب تل˘ما˘˘ع˘˘ت ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ىر˘صس’ا ةا˘ي˘ح ر˘ع˘˘ت م˘˘لو ح˘˘صضاو
لÓ˘غ˘ت˘صسا تد˘م˘ع˘ت ل˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
ليكنتلا نم ديزم ضضرفب ةحئاجلا
تارايزلا نم مهنامرحو ىرصسأ’اب
،تا˘ف˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘تو
ي˘ف نو˘ج˘صسلا م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت تصضفرو
فاصضأاو ةمزأÓ˘ل ى˘لوأ’ا ر˘ه˘صشأ’ا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس نا ر˘˘ق˘˘صشأ’ا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف لو˘خد تل˘˘ه˘˘صس
اه˘ترادا م˘ث ،ًءاد˘ت˘با نو˘ج˘صسلا ى˘لا
ة˘مزÓ˘ل د˘م˘ع˘ت˘م ل˘كصشب ة˘ئ˘ي˘صسلا
ضسوريفلا راصشتن’ ىدأا دعب اميف
نوجصسلا نيب هلقنتو ريبك لكصشب
امم ىرصس’ا نم تائملا ةباصصإاو
هصصاخو مهتايح ىلع رطخ لكصش
درطتصساو .نصسلا رابكو ىصضرملا
لÓ˘ت˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس نأا ر˘˘ق˘˘صشأ’ا

اهيدل حا˘ق˘ل˘لا ر˘فو˘ت رو˘ف تصضفر
، ة˘يو˘لوأا˘ك ه˘ب ىر˘صس’ا م˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘ت

ىر˘صس’ا ع˘م ى˘طا˘ع˘ت˘ت م˘ل كلذ˘˘ك
ضضار˘عأا م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

امم ،ما˘م˘ت˘ها˘ب ا˘نورو˘ك ـل ه˘با˘صشم
م˘لو ، ن˘ي˘با˘صصم˘لا داد˘˘عا ن˘˘م داز

ىر˘صسأÓ˘ل ة˘يا˘عر ىأا ًا˘صضيا مد˘ق˘˘ت
يف طقف مهتلزع لب نيباصصملا
يأا مهل رفوت ملو ،ةصصاخ ماصسقأا
ع˘˘˘فر˘˘˘ل ضصا˘˘˘خ ما˘˘˘ع˘˘˘ط وا ة˘˘˘يودأا
مصسق يف ةصصاخو ،مهيدل ةعانملا
نا ىلا هونو.«نومير» نجصسب (8)
ن˘ير˘ي˘صسأا  ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
د˘˘ح ى˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘صص ترو˘˘˘هد˘˘˘ت
م˘ه˘ت˘˘با˘˘صصا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
زعملا دبع ريصسأ’ا مهو ضسوريفلاب
،ليلخ˘لا ن˘م (ا˘ًما˘ع95) ةبع˘ج˘لا

ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ىر˘˘˘جو
ةدع نم ي˘نا˘ع˘ي و˘هو ،ا˘كورو˘صس»
ير˘˘˘˘كصسلا ـ ا˘˘˘˘هزر˘˘˘˘بأا ،ضضار˘˘˘˘˘ما

،بلقلا ي˘ف ل˘كا˘صشمو ،ط˘غ˘صضلاو
ة˘ط˘ل˘ج˘ل تاو˘ن˘صس ل˘ب˘ق ضضر˘ع˘˘تو
ل˘˘˘كصشي ىذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘غا˘˘˘مد
.هتايح ىلع ةروطخ
54) «جاجع لصساب» ريصسأ’ا كلذك
تروهد˘تو ،مر˘كلو˘ط ن˘م ،(ا˘ًما˘ع
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب ه˘˘ت˘˘ح˘˘صص
ى˘لا ل˘ق˘ن و ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘با˘صصإا
ىفصشتصسم يف ةف˘ث˘كم˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا
،نيعوبصسأا وحن لبق ،«اكوروصس»

ىلع ةيقيقح ةروطخ كانه اميف
ءاو˘ل˘لا ًا˘ن˘صس ىر˘صسأ’ا ر˘ب˘كأا ةا˘ي˘˘ح
دعب ًاما˘ع28 «ى˘كبو˘صشلا داؤو˘ف»
ثي˘ح ،ا˘نورو˘كب ه˘ت˘با˘صصا تو˘˘ب˘˘ث
نا˘˘طر˘˘صسلا ضضر˘˘م ن˘˘م ى˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
را˘صشاو .ةدد˘ع˘ت˘م ىر˘خا ضضار˘ماو
ءا˘ط˘عإا ءد˘ب ع˘م ه˘نا ى˘لا ر˘˘ق˘˘صش’ا
،مايا ذنم انوروك حاقل ىرصس’ا

ىقلت ىرصس’ا نم تائملا ضضفر
،هتيقادصصم نم مهفوختل حيقلتلا
ةريصسأا41 مهنيب نم ،هتيلعاف وأا

تقلت امنيب ،حاقللا يقلت نصضفر
.نيمو˘ي ذ˘ن˘م حا˘ق˘ل˘لا ةر˘ي˘صسا22
ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘صش’ا دد˘˘˘˘جو
،ةيلودلا ةيقوقح˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
ر˘م˘حأ’ا بي˘ل˘صصلا ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو
يف اهتايلوئصسمب مايقلاب ،يلودلا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا عا˘˘صضوأ’ا ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
نانئمط’او ،نيباصصملا ىرصسأÓل

ةيلعاف نم دكأاتلا كلذك ،مهيلع
هئاطعإاب لÓتح’ا أادب ىذلا حاقللا
بعÓ˘˘ت ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صشخ ىر˘˘˘صسأÓ˘˘˘ل
ءارج’ مهلÓغتصسا وا هب لÓتح’ا
. ةديدج تاحاقل ىلع براجت

ءاوللا ىرسسلا خيسش ةباسصا
صسوريفب يكبوسشلا داؤوف
ملظلا نوجسس يف  انوروك

ةينويهسصلا رهقلاو
،ينيطصسلفلا ريصسأ’ا يدان لّمح

،لÓت˘ح’ا نو˘ج˘صس ي˘ف ىر˘صسأ’او
لÓ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ح’ا نو˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘صس ةرادإا
ةا˘ي˘ح ن˘ع ة˘ل˘ما˘كلا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا
28) ي˘˘كبو˘˘˘صشلا داؤو˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘صسأ’ا

ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا تت˘˘ب˘˘ث يذ˘˘˘لا ،(ا˘˘˘ًما˘˘˘ع
يدا˘ن لا˘قو.«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘˘ب
ي˘كبو˘صشلا ر˘˘ي˘˘صسأ’ا نإا ،ر˘˘ي˘˘صسأ’ا
د˘˘حأا و˘˘ه ،ا˘˘ّن˘˘صس ىر˘˘˘صسأ’ا ر˘˘˘ب˘˘˘كأا
ن˘ي˘با˘صصم˘لا ى˘صضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘صسأ’ا
تجتن ،ىرخأا ضضارمأاو ناطرّصسلاب

ةيصساقلا ةيلاقتع’ا فورظلا ءاّرج
تاونصسلا رادم ىلع اههجاو يتلا
اًر˘خؤو˘م ح˘ب˘صصأا ى˘ت˘ح ،ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا
يف ىرصسأ’ا هقا˘فر ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
يدا˘ن د˘كأاو .ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
لÓتح’ا نوجصس ةرادإا نأا ريصسأ’ا
ى˘˘لإا ي˘˘كبو˘˘صشلا ر˘˘ي˘˘صسأ’ا تل˘˘ق˘˘ن
دعب ضسمأا موي «Óيأا» لزع نجصس

د˘˘˘حأ’ ه˘˘˘ت˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م تت˘˘˘ب˘˘˘˘ث نأا
لÓ˘خ ن˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا ن˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘صسلا

ةبرعب ىمصسُت ام ربع هلقن ةيلمع
ىد˘˘˘˘حإا ى˘˘˘˘لإا ،«ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا»
ل˘كصش˘ُت ثي˘˘ح ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

ة˘˘بر˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ةيفاصضإا باذع ةلحر «ةطصسوبلا»
نأا ،ريصسأ’ا يدان ربتعاو .ىرصسأÓل
رذني ،ي˘كبو˘صشلا ر˘ي˘صسأ’ا ة˘با˘صصإا
رار˘م˘˘ت˘˘صسا ع˘˘م ،ر˘˘ط˘˘خأا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ب
فو˘ف˘صص ن˘ي˘ب تا˘با˘صصإا ل˘ي˘ج˘صست
ي˘ف اًد˘يد˘ح˘ت ،ى˘صضر˘م˘لا ىر˘صسأ’ا
ه˘جاو˘ي ثي˘˘ح ،«نو˘˘م˘˘ير» ن˘˘ج˘˘صس
ا˘ًعا˘˘صضوأا ،نو˘˘با˘˘صصم˘˘لا ىر˘˘صسأ’ا

ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘˘ندأا نود ،ة˘˘˘يوا˘˘˘صسأا˘˘˘م
.ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا طور˘˘صشل˘˘˘ل
روهصشلا رادم ىلع انرذح» ،عباتو
لو˘صصو ر˘طا˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ىر˘صسأ’ا ى˘لإا ضسور˘ي˘˘ف˘˘لا ىود˘˘ع
در لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نأا ’إا ،ى˘˘صضر˘˘م˘˘˘لا
،نينطاوملا نم ديز˘م˘لا لا˘ق˘ت˘عا˘ب
تاءار˘جإ’ا ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ضضر˘˘فو
لقن ةيل˘م˘ع ل˘صصاوو ة˘ي˘ل˘ي˘كن˘ت˘لا
ا˘˘ًب˘˘ب˘˘صس تل˘˘كصش ي˘˘ت˘˘˘لا ىر˘˘˘صسأ’ا
«.ضسوريفلا را˘صشت˘نا ي˘ف ا˘ًي˘صسا˘صسأا

تامولعم دجوت ’ هنأا ىلإا ،اًتف’
عا˘˘˘˘˘˘صضوأ’ا لو˘˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘قد
،ن˘ي˘با˘صصم˘لا ىر˘صسأÓ˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا

ةف˘عا˘صضم˘لا لز˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءاّر˘ج
نو˘˘ج˘˘صس ةرادإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘صضر˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا
تمرحو ،ءابولا ةعيرذب لÓتح’ا

ةرا˘˘˘يز ن˘˘˘م ىر˘˘˘صسأ’ا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘˘ع
ى˘ل˘ع دو˘ي˘˘ق تصضر˘˘فو ،ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا

 .نيماحملا تارايز
نم يكبوصشلا ريصسأ’ا  نأا ركذي

،6002 ما˘ع ذ˘ن˘م ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م ،ةز˘˘غ
ا˘ًم˘ك˘ُح ه˘ن˘ي˘ح ي˘ف ه˘ق˘ح˘ب رد˘˘صصو
اهصضيفخت ىرج ،اًماع (02) ةدمل

.اًماع (71) ةدمل اًقح’
ىر˘˘صسأ’ا دد˘˘ع نأا ى˘˘لإا را˘˘˘صش˘˘˘ُي

«انوروك» ضسوريفب اوبيصصُأا نيذلا
،ءا˘˘بو˘˘˘لا را˘˘˘صشت˘˘˘نا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ي˘˘˘ف ا˘˘˘هÓ˘˘˘عأا ،(092)ـلا زوا˘˘ج˘˘ت
ر˘˘ه˘˘صش ي˘˘ف «عو˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ج» ن˘˘˘ج˘˘˘صس
.يناثلا نيرصشت

ينيطسسلفلا ريسسلا يدان

يكبؤسشلا داؤؤف ريسسأÓل امعدو نماسضتو ةينطو ةلمح قلطي تاتسشلاو نطؤلل ينيطسسلفلا عمجتلا

نطولل ينيطصسلفلا عمجتلل ماعلا نيمأ’ا نلعأا
امعد ةينطو ةلمح نع ميرصش دمحم تاتصشلا و
ىر˘˘صسأ’ا خ˘˘ي˘˘˘صش ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ذا˘˘˘ق˘˘˘نإ’ ةد˘˘˘نا˘˘˘صسم و
لقتعملا يكبوصشلا داؤوف ءاوللا نيي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةجيتن كلذو،يليئارصسإ’ا لÓتحإ’ا نوجصس يف

نÓع’ا بقع ةريطخلا ةيحصصلا هتلاح روهدت
هتطلاخم ءارج انوروك ضسوريفب هتباصصإا نع
ثيح ،ضسوريفلاب نيبا˘صصم˘لا ن˘ي˘نا˘ج˘صسلا د˘حأ’
وهف ،ةياغلل بعصص يحصص عصضو نم يناعي
نم و اتاتصسوربلا ناطرصسلا ضضرم نم يكتصشي

و نويعلا و ةدعملا و بلقلا يف ضضارمأا ةدع
بلاط و .  هتلاحل ةيبط ةيانعل ةصسام ةجاحب
تامظنم و ةيقوقحلا تاصسصسؤوملا ةفاك  ميرصش
ىلع طغصضلا و لخدتلاب ةّيناصسنإ’ا و ةيلودلا
جارفإ’ا و يليئارصسإ’ا لÓتحإ’ا نوجصس ةرادإا

ع˘ي˘م˘ج ن˘˘ع و ي˘˘كبو˘˘صشلا داؤو˘˘ف ر˘˘ي˘˘صسأ’ا ن˘˘ع
ل˘ظ ي˘ف ن˘صسلا را˘˘ب˘˘ك و ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘صسأ’ا
را˘صشت˘نا رار˘م˘ت˘صسا ءار˘ج ة˘ي˘ثرا˘كلا تارو˘ط˘ت˘لا
تاباصصإ’ا دعاصصت و انوروك ضسوريفب ىودعلا
. ىرصسأ’ا فوفصص نيب

ينيطسسلفلا ريسسلا يدان
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يلحم 5491ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج51ـل قفاوملا1202 يفناج82صسيمخلا 08
0202 ةنسس لÓخ كرامجلا حلاسصمل ةليسصح يف
ةسسبتب علسسلا فلتخمل بيرهت ةيسضق5521
ةيوهجلا ةير˘يد˘م˘لا تصصحأا
ام ةصسبتب ةيرئازجلا كرامجلل

ةيصضق5521 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘˘ي ’
ف˘ل˘ت˘خ˘م بير˘ه˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
ةنصس لÓخ عئاصضبلاو علصسلا

هنع فصشك امبصسح ،0202
يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ضسمأا لوأا
نيميلا يماظنلا كلصسلا اذهل

.يميلح
ىلع لوؤوصسملا تاذ حصضوأاو
˘مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ضشما˘˘ه
فداصصملا كرامجلل يملاعلا
ةنصس لك نم يفناج62 ـل
را˘˘ع˘˘صش ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا يذ˘˘˘لاو
ي˘فا˘ع˘ت˘لا زز˘ع˘ت كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا»
لجأا نم ةنورملاو ديدجتلاو
ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘صسي˘˘جو˘˘ل ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس
ليج˘صست م˘ت ه˘نأا˘ب «ة˘ماد˘ت˘صسم
اياصضقلا نم ماهلا ددعلا اذه
طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صض
زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’ا

ة˘ح˘فا˘˘كم ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو
دودح جراخو لخاد بيرهتلا
.نطولا

اعافترا» ددعلا اذه فرع دقو
ة˘ن˘صسب ة˘نرا˘ق˘م «ا˘صسو˘˘صسح˘˘م
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست م˘˘ت ثي˘˘˘ح ،9102
ا˘˘˘م بصسح ة˘˘˘ي˘˘˘صضق1311
لوؤو˘صسم˘لا تاذ ه˘ن˘ع ف˘˘صشك
ىلإا كلذ يف ببصسلا اعجرم
تا˘ي˘صشت˘ف˘م ناو˘عأا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
اهطاصشنل ةيرئازجلا كرامجلا
ىلع ءاصضقلا فدهب يناديملا

ر˘خ˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
.ينطولا داصصتق’ا

زجح تايل˘م˘ع تر˘ف˘صسأا د˘قو
ةد˘ع˘م˘لا ع˘ئا˘صضب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ن˘م بير˘ه˘ت˘ل˘ل
كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صس’ا ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صساو
ةيصساحن تايافنو تاقورحمو
تابورصشمو ةيلقع تارثؤومو
زجح ن˘ع ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘لو˘ح˘ك

تقاف علصسلا نم ةماه تايمك
نويلم356 ةيلامجإ’ا اهتميق
ةليصسو694 زجح مت امك .جد
بير˘ه˘˘ت˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م ل˘˘ق˘˘ن
طروتم807 فيقوتو علصسلا

تاذ ه˘˘˘ي˘˘˘لإا را˘˘˘صشأا ا˘˘˘م بصسح
.لوؤوصسملا

ريدملا فصشك ،ىرخأا ةهج نم
هنأا ةصسبتب كرامجلل يوهجلا
ة˘ي˘ح˘˘صصلا فور˘˘ظ˘˘لا بب˘˘صسب
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
انوروك ةحئاج اهتصضرف يتلا

دودحلا قلغ ىلإا تدأا يتلاو
ضضافخنا ليجصست مت ،ةيربلا
ةكرح يف ةئاملاب08 ةبصسنب
ز˘كار˘م˘لا ر˘ب˘عنيرفاصسملا
ةي’ولا˘ب ة˘ع˘برأ’ا ة˘يدود˘ح˘لا
نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا ضسأارو ة˘˘كب˘˘صشو˘˘ب)
.(جيرملاو ةتيتبو
هنأاب ثدحتملا تاذ فاصضأاو
نهارلا ع˘صضو˘لا ع˘م ا˘ي˘صشا˘م˘ت
ىلع كرامجلا ناوعأا رهصسي
˘˘˘˘مرا˘˘˘˘صصلا ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
فد˘ه˘ب عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘نر˘˘صصعو
ة˘˘مÓ˘˘˘صس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘˘ع’ا
لقن يف «ةنفاصسملا» ةديدجلا
ةهجو˘م˘لا ع˘ل˘صسلاو ع˘ئا˘صضب˘لا
ريدصصتلا وأا داريتصسÓل ءاوصس
˘ماد˘خ˘ت˘صسا˘ب ع˘ئا˘صضب˘لا ل˘ق˘˘ن)
.(ةصصاخ تايلآا
لافتح’ا للخت دقف ةراصشإÓل
كرا˘م˘ج˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب
تن˘˘صضت˘˘حا يذ˘˘لاو ة˘˘صسب˘˘ت˘˘˘ب
دمحم ةفاق˘ث˘لا راد ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف
رو˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلا
ةدع ةيقرت ةيئ’ولا تاطلصسلا
نيدعاق˘ت˘م˘لا م˘ير˘كتو ناو˘عأا

.مهنم
S¢. Ü

تارداصصلا ةميق تلصصو
لÓ˘خ تا˘قور˘ح˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ
ىوتصسم ىل˘ع0202 ةن˘صس
كرامجلل ةيوهجلا ةيريدملا
45 نم رثكأا ىلإا فيطصسب
ام بصسح ،جد رايلم
ةريدملا نم ضسمأا لوأا ملع
ي˘لآ’ا مÓ˘˘عإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تاذ˘˘ب لا˘˘صصتإ’او
ديمعلا ضشت˘ف˘م˘لا ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا
.باحر لامآا

ةلوؤو˘صسم˘لا تاذ تح˘صضوأاو
مويلاب لا˘ف˘ت˘حإ’ا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نم يفناج62ـل فداصصملا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا نأا ة˘˘˘ن˘˘˘صس ل˘˘˘ك
فيطصسب كرامجلل ةيوهجلا
ة˘˘˘ن˘˘˘˘صس لÓ˘˘˘˘خ تصصحأا د˘˘˘˘ق
رايلم45 هتميق ام0202
فلأا175و نو˘ي˘ل˘م85و
ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ك جد569و
جرا˘˘˘˘˘˘˘˘خ تاردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
. تاقورحملا

ن˘م م˘غر˘لا˘بو ه˘نأا تحر˘صصو
تفلخ يتلا انوروك ةحئاج
داصصتق’ا ىلع ةيبلصس اراثآا
نأا ’إا ةماع ةفصصب يملاعلا

جرا˘خ ر˘يد˘صصت˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح
ىوتصسم ىل˘ع تا˘قور˘ح˘م˘لا

ةيريدم˘لا ضصا˘صصت˘خإا م˘ي˘ل˘قإا
فيطصسب كرامجلل ةيوهجلا
لج˘ي˘ج تا˘ي’و م˘صضت ي˘ت˘لا

ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘بو ة˘يا˘˘ج˘˘بو
د˘ق ف˘ي˘ط˘˘صسو ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لاو
ة˘م˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف ةدا˘˘يز تل˘˘ج˘˘صس
جرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ تاردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلا
39,02 ةبصسنب تاقورحملا
9102 ةنصسب ةنراقم ةئاملاب
ة˘م˘ي˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تغ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
987و رايلم44 تارداصصلا

515و ف˘˘لأا039و نوي˘ل˘م
. جد
طاصشنلاب قلعتم قايصس يفو
ةيكرمجلا قرفلل يتايلمعلا
ةيئامحلا ةم˘ه˘م˘لا را˘طإا ي˘ف
ةصسصسؤوملا اهب علطصضت يتلا
ةحفاكم اميصس ’ ةيكرمجلا
يراج˘ت˘لا ضشغ˘لاو بير˘ه˘ت˘لا
تزجنأا دقف ،هعاونأا ىتصشب
ةرصشتنملا ةيكرمج˘لا قر˘ف˘لا

ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘ي’و˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ةعومجم0202 ةنصس لÓخ
اعونتم ايناديم Óمع5851
نئامكلاو زجاو˘ح˘لا ن˘ي˘ب ا˘م
يد˘˘˘صصت˘˘˘لاو تا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘لاو
ةمظنملا ةميرجلاو بيرهتلل
.دودحلل ةرباعلا

م .ق

ناكسسلا تاجايتحاو عيراسشملا ذيفنت ىدم ىلع تفقو

ةلسشنخب لظلا قطانمب اهسشيتفت يهنت ةيلخادلا ةرازو
اهدقفت دعب ةلسشنخ ةيلول اهترايز ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو صشيتفت ةنجل تهنأا

ريوطتو مهتايح فورظ نيسسحتل لظلا قطانم ناكسسل ةسصسصخملا عيراسشملا زاجنإاو ذيفنت ىدم ىلع اهفوقوو
.اهءاسصحإا مت يتلا قطانملا فلتخمب مهتسشيعم

ىلع ةيرازولا ةنجللا تفقو
ةي’ولا تايدلب لك عيراصشم
عيراصشملا مييقتل تصصلخو
روط يف يه يتلاو ةزجنملا
نم ةنوكتم ةنجللا زاجنإ’ا

ضشتفم اهصسأاريو نيصشتفم3
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشم˘˘لا يز˘˘كر˘˘˘م
ةنجللا تعلطا نيأا ،ةيلمعلا

م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘تو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
ناونعب ةزجنم˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
ىد˘مو ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘تد˘ئا˘فو ا˘ه˘ت˘عا˘ج˘˘ن
ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘صس
501 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ةدد˘ح˘˘م˘˘لا

عوبصسأا رادم ىلعو عورصشم
423 ة˘ن˘ج˘ل˘لا تراز ل˘ما˘˘ك
ربع ةلجصسملا ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م
ىلع تعلطاو ،ةي’ولا بارت

تاجايت˘حاو ع˘يرا˘صشم˘لا ل˘ك
يتلا ،قطانملا هتاه ناكصس
يف ،عورصشم054 زواجتت
يتلا ةيلاملا ةفلغأ’ا راظتنا
عيراصشملا د˘ي˘صسج˘ت˘ل ح˘ن˘م˘ت

لÓخو ،ع˘قاو˘لا ضضرأا ى˘ل˘ع
ةياهنل يمييق˘ت˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا
نع ةنج˘ل˘لا تر˘ب˘ع ةرا˘يز˘لا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ىد˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا

يف يلوأ’ا جمانربلا زاجنإاو
ل˘˘˘ك د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘نا
ي˘ف ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا

ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ام˘ك ،نا˘كصسلا ةا˘ي˘ح فور˘ظ

ىل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘صضعأا دد˘صش
زاجنإا يف لج˘صسم˘لا ر˘خأا˘ت˘لا
ضضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
فرعت يتلا ىرخأ’ا قطانملا
ا˘˘ه˘˘صسلا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف اداد˘˘˘صسنا
عفرب موقتصس ةنجللا ،ةيدلبلا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو˘ل ا˘هر˘ير˘ق˘˘ت

ةدو˘جو˘م˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لا لو˘˘ح
ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘صسلا ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشناو
ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘غأا ضصي˘صصخ˘ت˘˘ل

زاجنإ’ ةيراجلا ةنصسلا لÓخ
ربتعت يت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا هذ˘ه
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘يو˘˘لوأا ن˘˘م
.لظلا قطانمب نينطاقلا

ديدج ريدم بيسصنت
ةلسشنخب ةيبرتلل

ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ضسمأا ءا˘˘˘˘˘صسم ما˘˘˘˘˘ق
ةلصشنخ ةي’و يلاو يديزوب
فيرصش نب م˘ي˘ل˘ح بي˘صصن˘ت˘ب
افلخ ،ةي’ولاب ةيبرتلل اريدم
ح˘ي˘ب˘صصم ق˘با˘صسلا ر˘يد˘م˘˘ل˘˘ل
.ه˘ما˘ه˘م ة˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا دار˘˘م
دقع ،هبيصصنت دعب ةرصشابم
لمع ةصسلج ديدجلا ريدملا

ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صسؤور ع˘˘˘˘م
تارا˘˘طإا ل˘˘كو بتا˘˘كم˘˘˘لاو
ن˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

لك رصصحو عاطقلا ةيعصضو
اهنم يناعت يتلا لكاصشملا
ة˘ما˘ع ة˘ف˘صصب تا˘صسصسؤو˘م˘لا

.ةصصاخ ةفصصب فظوملاو
ةدع دهصش عاطقلا نأا ملعلل
ةنصسلا تازازتهاو ،تارتوت
ف˘صصع˘ت تدا˘ك ة˘ي˘صضا˘˘م˘˘لا
تارا˘˘طإ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
ضسلجملا ءاصضعأا نم بلطب
عا˘صضوأ’ا تي˘ق˘بو ،ي˘ئ’و˘لا

ريدملا رظ˘ت˘ن˘ت ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع
ةعجان لولح داجيإ’ يلاحلا
يأا ي˘ف ع˘صضو˘لا را˘ج˘ف˘˘نا وأا

.راذنإا قباصس نودو تقو

عÓط’ا نصسح ردصصم فصشك
ةنتاب ةي’وب ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘م˘ب
تابيترتلا ةفاك تلمكتصسا اهنأا

نم ةيتصسيجوللا تاري˘صضح˘ت˘لاو
ةنكاصس حيقلت يف عورصشلا لجأا
دا˘˘صضم˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
نأا دعب اذهو ،انوروك ضسوريافل
يف ةي’ولاب لوأ’ا لوؤوصسملا ماق
ةن˘ج˘ل ل˘ي˘كصشت˘ل عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع
يتلا تائيهلا لك نيب ةكرتصشم
هذه حاجنإ’ ةقÓعو ةلصص اهل
ةيريدم ،ترخصس د˘قو .ة˘ل˘م˘ح˘لا
621 ةلمحلا هذه لجأ’ ،ةحصصلا

61 اهنيب نم ةيحصص ةصسصسؤوم
ةيئافصشتصسا ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘صسصسؤو˘م
تامدخلا ةددعتم ةدايع011و
ةرصشتنملا تافصصوتصسملا اذكو
ي˘ف ة˘ي’و˘لا بار˘ت ل˘ما˘ك ر˘ب˘˘ع
01 ليكصشت هيف مت يذلا تقولا

رود بع˘ل˘ت ة˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م تاد˘˘حو
ةديعبلا ن˘كا˘مأ’ا ي˘ف ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا

.ةيئانلاو
ةلمحلا هذه يف عورصشلا متيصسو
د˘˘˘ع˘˘˘ب ردا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ بصسح
د˘˘ه˘˘ع˘˘م ن˘˘م حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا لو˘˘صصو
لفكت يذ˘لا ي˘ح˘صصلا رو˘ت˘صسا˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلا لو˘˘˘صصو نا˘˘˘م˘˘˘صضب
اذهو ةنتاب ةي’ول ةصصصصخملا

لكاصشم˘لا ل˘ك يدا˘ف˘ت ل˘جأا ن˘م
نيأا ،ةيلمعلا حا˘ج˘ن ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح فد˘ه˘ت˘˘صست˘˘صس
عاطقب لامعلا ىلوأ’ا ةجردلاب

مهكاكتحا ببصسب اذهو ةحصصلا
ة˘˘ح˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
يف ،ءابولاب ةباصصإÓل مهصضرعتو
ةل˘م˘ح ه˘ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت يذ˘لا تقو˘لا
تائفلا لك ضسمت ةمئاق حيقلتلا
ىلع ضسوريفلاب اصضرعت رثكأ’ا
با˘ح˘صصأاو ن˘صسلا را˘ب˘ك ل˘ي˘ب˘صس
.ةنمزملا ضضارمأ’ا

ةيريد˘م نأا ،ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف ر˘ي˘صشنو
لك ترفنت˘صسا ة˘ن˘تا˘ب˘ب ة˘ح˘صصلا
ةيرصشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا

د˘صض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح حا˘˘ج˘˘نإ’
لجأا نم اذهو انوروك ضسوريف
م˘صسج˘ل ي˘عا˘ن˘˘م زا˘˘ه˘˘ج ع˘˘صضو
ة˘با˘˘صصإ’ا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ق˘˘ي نا˘˘صسنإ’ا
.ضضرملاب

ةيامحلا ةيريدمو ..
ةنتاب ةيلوب ةيندملا

فلأا62 يسصحت
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ،تصصحأا
لÓ˘خ ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ند˘م˘˘لا

ة˘ن˘صسل˘ل ا˘ه˘تا˘˘طا˘˘صشن ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح
62 نم ديزأا0202 ةمرصصنملا
ىلع ةعزوم تناك  ةيلمع فلأا
فلأا41 يف فاعصسإ’او ءÓجإ’ا

لاجم يف لخدتلا اذكو ةيلمع
3851 ي˘˘˘ف رور˘˘˘م˘˘˘لا ثداو˘˘˘ح
74 ةا˘فو ن˘ع تر˘ف˘صسأا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
نع لقي ’ ام ذاقنإاو ضصخصش
ضصخي اميف امأا ،ضصخصش0071
يتلا قئارحلا لاجم يف لخدتلا

يف ضسبايو رصضخأا لك ىلع تتأا
مت قيرح3151 يف ةنصسلا هتاه
ضصخصش44 ذا˘ق˘نإا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘˘ع
ه˘تا˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘خآا4 ةا˘˘˘˘فوو
ةور˘ث˘لا تصسم ي˘ت˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا
حلا˘صصم تصصحأا ا˘م˘ك .ة˘ي˘با˘غ˘لا
ه˘تا˘ه لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘˘ن˘˘صسلا
مت ة˘ي˘ل˘م˘ع9394 ةفل˘ت˘خ˘م˘لا

ضصخصش672 فاع˘صسإا ا˘ه˘لÓ˘خ
ن˘ع ا˘مأا ،ن˘˘ير˘˘خآا542 ةا˘˘˘فوو
عنصصت يتلا تاقانتخ’ا ثداوح
يف اماقرأا لجصسي افيخم اصسوباك
لخدت ءاصصحإا مت نيأا ةنصس لك
مت ةيل˘م˘ع64 ح˘لا˘صصم˘˘لا تاذ
8 ةا˘˘فوو201 فا˘ع˘صسإا ه˘لÓ˘خ
تايلمع˘لا ،تل˘ج˘ت د˘قو .ن˘ير˘خآا
حلاصصم اهب موقت يتلا ةيناصسنإ’ا
ةرم لك يف ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ةكنا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا ي˘ف ة˘صصا˘خ
عم ةصصاخ دÓبلا اهب رمت يتلا
ن˘م ا˘نورو˘ك ضسور˘يا˘ف را˘صشت˘˘نا

يعولا عفر يف ةمهاصسملا لÓخ
ةهباجم˘ل ة˘ي’و˘لا ة˘ن˘كا˘صس د˘ن˘ع
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو ضضر˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا ى˘˘لإا ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا
ميظنت نع Óصضف ةيئافصشتصس’ا
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘صسح˘˘ت ما˘˘يأا

ثداو˘ح اذ˘كو رور˘م˘لا ثداو˘˘ح
لجصست يتلا زاغلاب تاقانتخ’ا
.ةفيخم اماقرأا ةنصس لك يف

نامثع راعرع

يداعسس يون

ةقرسس فدهتسست
يسشيت ةنيدمب لزانملا

ةعامجب ةحاطإلا
ةياجبب رارسشأا

نمأا رصصانع تنكمت
عصضو نم يصشيت ةرئاد
ةيعمج طاصشنل دح
40 نم ةنوكتم رارصشأا
حاورتت ضصاخصشأا
ىلإا71 نم مهرامعأا

نوردحني ،ةنصس12
ةرواجم قطانم نم
هذه روغصش نولغتصسي
هذه يف تانكصسلا
ةيوتصشلا ةرتفلا
ةقرصسو اهيلع وطصسلل
ةزهجأا نم اهلخادب ام
عÓتقا ةيلزنمورهك
ةيصساحنلا بيبانأا
نيكرات زاغلاو هايملل

بيرختو رامد مهفلخ
،تانكصسلا هذه لخاد
تاقيقحتلا دعبو
ةلدأ’ا عمجو ةفثكملا

زاجنإا مت نئارقلاو
مهدصض يئاصضق فلم
ةعامج نيوكت لجأ’
ةقرصسلا ،رارصشأا
،ليللا فرظب ةنرتقملا
متو ددعتلاو رصسكلا
ةهجلا مامأا مهميدقت
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا

ت .ك

ةلقنتم تادحو01و ةيحسص ةسسسسؤوم621 ريخسست مت
انورؤك سسوريف دسض حيقلتلل ةينطؤلا ةلمحلا حاجنإل ةيرسشبلاو ةيداملا اهتايناكمإا لك رفنتسست ةنتابب ةحسصلا ةيريدم

رانيد رايلم45زواجتت ةميقب
فيطسسب تاقورحملا جراخ تارداسصلل ةيباجيإا جئاتن
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راحبلا يلاعأا يف طاسشنلاب قلعت ام ةسصاخ

ناسسملتب «عسشؤي انديسس» ءانيم
ديسصلل سصسصخيسس

د˘˘ي˘˘صصلا ر˘˘˘يزو ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘˘لا
د˘م˘حأا د˘ي˘صس ة˘يد˘ي˘˘صصلا
ضسمأا لوأا ي˘˘˘˘˘˘˘خور˘˘˘˘˘˘˘ف
ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م نأا نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت˘˘ب
ةرئادب «عصشوي يديصس»
ضصصصخ˘ي˘صس تاوز˘˘غ˘˘لا
ي˘˘لا˘˘عأا ي˘˘ف د˘˘ي˘˘˘صصل˘˘˘ل
.راحبلا

لÓ˘خ ر˘يزو˘لا ح˘صضوأاو
ةأاصشن˘م˘لا هذ˘ه˘ل ه˘ترا˘يز
ة˘ع˘قاو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا
نصسارومغي راد ةيدلبب
م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ،(نا˘صسم˘ل˘˘ت)
ي˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق قÓ˘˘ط˘˘ن’ا
ف˘ي˘ي˘كت» لو˘ح ة˘˘صسارد
يف ديصصلل قفرملا اذه
.«راحبلا يلاعأا

فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا نأا فا˘˘˘˘صضأاو
لولح داجيإا يف نمكي
حمصست ةفصصب ة˘ب˘صسا˘ن˘م
لا˘ب˘ق˘ت˘صسا˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
ضضوع ةريبكلا نفصسلا
ن˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا براو˘˘˘˘˘˘ق
نفصس عاونأاو ةريغصصلا
يف ةج˘مر˘ب˘م˘لا د˘ي˘صصلا
اذ˘˘ه ن˘˘م˘˘˘صض ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
.عورصشملا

ا˘ند˘ي˘صس» ءا˘ن˘˘ي˘˘م نا˘˘كو
م˘ل˘ت˘صسا يذ˘˘لا «ع˘˘صشو˘˘ي
اصصصصخم ،0002 ةنصس
،د˘˘ي˘˘صصلا تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘ل

ة˘˘˘قا˘˘˘ط غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
.ةنيفصس592 هباعيتصسا

زاجنإا ءانيملا فرعيصسو
ى˘ل˘ع ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
،يرادإا ى˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م رار˘˘˘غ
ن˘˘يدا˘˘ي˘˘صصلا تا˘˘˘نا˘˘˘خو
،كم˘صسلا ع˘ي˘ب˘ل ءا˘صضفو
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإا
ة˘˘صشرووو د˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘˘ف˘˘˘صسلا ح˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صصت˘˘˘ل

د˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ع˘˘˘ن˘˘˘صصمو
حÓ˘˘˘˘˘˘˘صصإ’ ة˘˘˘˘˘˘˘˘صشروو
.كابصشلا

ى˘لإا عا˘م˘ت˘˘صس’ا د˘˘ع˘˘بو
ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ت’ا˘غ˘صشنا
كلت ةصصاخ ،نييل˘ح˘م˘لا
ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع طا˘صشن˘لا ة˘لواز˘م
ءا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
ريزولا ىطعأا ،د˘يد˘ج˘لا
ثادحتصسا˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ة˘ير˘يد˘م م˘˘صضت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصلا

را˘غ˘صص ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو
تاطلصسلاو ن˘يدا˘ي˘صصلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
نيطصشانلا لك ءاصصحإا»
د˘˘˘ي˘˘˘صصلا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
نم مهتيعصضو ليوحتو
.ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘˘م ى˘˘لإا ةاو˘˘ه
د˘م˘حأا د˘ي˘صس د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ي˘خور˘ف
.نيدايصصلا نيوكت
يرازولا دفولا ماق دقو
ديصصلا ةصسردم ةرايزب
نيأا تاوزغلاب يرحبلا
ى˘˘ل˘˘عر˘˘˘يزو˘˘˘لا فر˘˘˘صشأا
ةينيوكت ةرود قÓطنا
اصصبرتم52 ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
دعب نولصصحتيصس نيذلا
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشأا ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صس
ةداه˘صش ى˘ل˘ع ن˘يو˘كت˘لا
.ليهأات
د˘ي˘صصلار˘يزو د˘كأا د˘˘قو
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘˘لا
هترايز لÓخ ةيديصصلا
ىلع ناصسملت ةي’و ىلإا
ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأا

ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘فار˘ت˘˘ح’او
ديصصلا تاطاصشن ميظنت
.يرحبلا

أا .صس

انوروك ةحئاج مغر
ةياجب ءانيم طاسشن ةÒتو عافترإا

ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘˘كأا
˘˘مÓ˘˘عإ’او لا˘˘˘صصتإ’ا˘˘˘ب
،ةياجب ءانيم ةصسصسؤومب
0202 ة˘˘ن˘˘صس ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا
طا˘صشن ةر˘ي˘تو تع˘ف˘ترا
ىو˘ت˘صسم ى˘لإا ءا˘ن˘ي˘م˘˘لا
لمعلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘صسا˘ي˘ق
ا˘ي˘ناد˘ي˘˘م هد˘˘صسج يذ˘˘لا

،ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ضضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هذ˘ه لÓ˘خ د˘ه˘صش ثي˘˘ح
ريبك مجح روبع ةنصسلا

عئا˘صضب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
داو˘م˘لاو ة˘يودأ’ا ا˘ه˘ن˘م
ةيكÓهتصس’ا

.اهريغو بوبحلاك
نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو
ة˘يا˘غ ي˘ف ءا˘ن˘ي˘م˘لا اذ˘ه
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو يدا˘˘صصت˘˘˘ق’ا
ىوتصسملا ىلع يرحبلا
،يو˘ه˘˘ج˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بصسحو
ةرادإا نإاف
تذ˘خ˘˘تا د˘˘ق ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا
لÓخ ةمراصص تاءارجإا

ديفو˘ك ة˘مزأا ةر˘ت˘ف هذ˘ه
اميظ˘ن˘ت تع˘صضوو91

ءانيملل ح˘م˘صس ا˘م˘كح˘م
ي˘ف ه˘طا˘˘صشن ة˘˘لواز˘˘م˘˘ب
،فور˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘صسحأا

ةرادإا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ف˘˘كع˘˘تو
ةنرصصع ىلع كرامجلا

ة˘˘كر˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو
ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صسو ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تو
م˘كح˘ت˘لا ع˘م ة˘ب˘قار˘م˘لا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت  ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ج˘˘لا

ءانيملا ةطصشنأا فلتخم
عاو˘نأا ى˘ت˘صش ة˘برا˘ح˘م˘ل
اهنأاصش نم يتلا مئارجلا
رار˘˘˘˘˘˘˘صضإا بب˘˘˘˘˘˘˘˘صست نأا
،ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘صصت˘˘ق’ا˘˘ب
نم ةياجب ءانيم ربتعيو
ة˘˘ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا  ئ˘˘ناو˘˘م˘˘˘لا

راظنأا بطقتصست يتلاو
نيلماعتملا
نأا  امك ،نييداصصتق’ا
اهكلتمي يتلا لكايهلا

ديدحتلا هجو ىلع اهنم
بعلت  تايواحلا يئاحن
ليهصست  يف اماه ارود
ي˘˘ف ع˘˘ئا˘˘صضب˘˘لا رو˘˘ب˘˘ع
ةءافكو ةيصسايق تاقوأا
. ناديملا يف

ت .ك

بارسضإلاب اراعسشإا ةلسسارملا تربتعإا

لجيج ةعماجب تازواجت ؤكسشت ةيبÓطلا تاميظنتلا

ةيراجلا ةنسسلاب ةسصاخ ةسصح يف
يداؤلاب «لدع» ةغيسصب ةينكسس ةدحو0001 عيزؤت

ىلع لجيج ةعماج هيلإا تلآا يتلا يثراكلا عسضولا لوح دوسسأا ريرقت عفرب لجيج ةعماجب ةيبÓط تاميظنت5 تماق
نع لوألا لوؤوسسملل عوفرملا ريرقتلا نمسضت ثيح ،تسسوسسات يناثلا بطقلاو يزكرملا اهيبطقب تايوتسسملا عيمج

يحوت ةقيرطب مهفرسصتو ماسسقألا ءاسسؤورو ةذتاسسألا صضعب نم ةئيسسلا تافرسصتلاب اهبلغأا قلعتت طاقن ةدع ةعماجلا
نييعرفلا ءاردملاو حلاسصملا ءاسسؤورو نيفظوملا صضعبل ةرمتسسملا تابايغلا ىلإا ةفاسضإلاب ،ةسصاخ ةيكلم ةعماجلا نأاب

.عوبسسألا مايأا ةليط مهراظتنا ةنيهر بلاطلا لعجي ام وهو مهبتاكم نع

ا˘صضيأا ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘صضت ا˘˘م˘˘ك
يف ثدحت يتلا ةريبكلا ءاطخأ’ا

ةصصا˘خ˘لا طا˘ق˘ن˘لا بصص ة˘ي˘ل˘م˘ع
ي˘ف ا˘نا˘ي˘حأا ل˘ه˘ج˘لاو ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا˘˘ب
لاقتنإ’او حاج˘ن˘لا قر˘ط د˘يد˘ح˘ت

ام وهو رتصساملا روط يف  ةصصاخ
كابتر’او ةلب˘ل˘ب˘لا ن˘م و˘ج ق˘ل˘خ
.يبÓطلا طصسولا يف
لكصشم ىلإا ةبلطلا قرطت امك
˘ما˘ه˘م˘لا ة˘يدأا˘ت مد˘عو ضسعا˘ق˘ت˘لا
ىوتصسم ىلع ايرادإا اهب ةطونملا
لقر˘ع ا˘م و˘هو تا˘ي˘ل˘كلا ضضع˘ب
ةبلطلل قئاثولا ضضعب جارختصسا
ىلع نيلصصحتملاو ني˘قو˘ف˘ت˘م˘لا

ن˘م˘صضت ا˘˘م˘˘ك ،جرا˘˘خ˘˘ل˘˘ل ح˘˘ن˘˘م
يف يخارتلا ضضعب دوجو ريرقتلا
يح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

.ةعماجلا حلاصصم ىوتصسم ىلع
ر˘يد˘م عرا˘صس ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ةزمح ضشريم˘ع ل˘ج˘ي˘ج ة˘ع˘ما˘ج
د˘˘ق˘˘عو ع˘˘صضو˘˘لا ءاو˘˘ت˘˘حا ى˘˘˘لإا
ل˘˘˘ك ع˘˘˘م لو˘˘˘ط˘˘˘م عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا
ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر ي˘˘˘ف تكرا˘˘˘صش
تم˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإا دو˘˘˘˘صسأ’ا

دعوو ،ةطقنب ةطق˘ن ه˘ت˘صشقا˘ن˘م
هذ˘˘ه ل˘˘ك ة˘˘صسارد˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
عر˘صسأا ي˘ف ا˘ه˘ل˘حو ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا

ةحلصصم نإا لاقو ،نكمم تقو
اريصشم ،رابتعا لك قوف بلاطلا
ءارصشل دعتصست هحلاصصم نأا ىلإا
متي ىتح ةمصصبلاب عيقوتلا ةلآا
تابايغلا لكصشم ىلع ءاصضقلا
رارمتصساب رركتي حبصصأا يذلا

ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا نوا˘˘ه˘˘ت ط˘˘صسو
،ناوعأ’او نيفظوملا ل˘طا˘م˘تو
اونوكي نأا تاميظنتلا نم ابلاط
ةيلمع يف نيلقرعم ’ ءاكرصش
لوصصولا ىنصستي ىتح رييصستلا
.عيمجلل ةيصضرم جئاتنل

ليهأات يف عارسسإÓل وعدي يلاولا
ةناوعلا ةيرحبلا ةهجاولا

ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لاو ضسأار˘˘˘ت
ةي’ولا رقمب لاكل˘ك ردا˘ق˘لاد˘ب˘ع
لي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ة˘صسارد˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا
برغ ةناوعلا ةيرح˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘لا

اذ˘ه لÓ˘خ م˘تو ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
لصصفم ضضرع ميدقت عامتج’ا

تاط˘ط˘خ˘م˘لاو عور˘صشم˘لا لو˘ح
بت˘كم ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘صصف˘˘ت˘˘لا
اذ˘˘˘˘ه فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘يو ،تا˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘˘لا
تاءا˘صضف ءا˘صشنإا ى˘لإا عور˘صشم˘لا
ذفانم لعجو ،تÓئاعلل ةيهيفرت
ةيمنت˘لا ثع˘ب ضضر˘غ˘ب ئ˘طا˘صشل˘ل
.ةقطنملاب ةيحايصسلا

تÓ˘خاد˘م˘ل˘ل عا˘م˘ت˘صس’ا د˘˘ع˘˘بو
لب˘ق ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘حور˘صشلاو
لا˘ج˘م ي˘˘ف ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ي˘لاو˘˘لا ا˘˘عد ،ه˘˘صصا˘˘صصت˘˘خا
طرصشب ةزجنملا ةصساردلا نييحت
نو˘˘كتو ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘كت˘˘˘م نو˘˘˘كت نأا
تا˘جا˘ي˘ت˘حا ةا˘عار˘م ع˘م ة˘ل˘ما˘˘صش

ةرورصض عم ،ناكصسلا تابلطتمو
ة˘˘صسارد˘˘لا ما˘˘م˘˘تإا ي˘˘ف عار˘˘˘صسإ’ا

ا˘هد˘ي˘صسج˘ت˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ع˘˘صضوو
.اهمامتإا يف عارصسإ’او

نكسسم001 يح ناكسس
نوجتحي لجبجب

يح ناكصس ،مويلا حابصص ماق
يراجيإا يمومع نكصسم001
ضسواق ةيدلبب ةيدا˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ة˘˘ف˘˘قو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ب
،ةي’و˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

مهيح ديوزتب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل كلذو
مهبصسحو هنأ’ ،يعيبطلا زاغلاب
ىل˘ع ن˘ي˘ت˘ن˘صس ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘مو
مت نيأا ،كصسلل حيتافملا مهحنم
اذه ةيوصست نأ’ اهنيح مهدعو
طقف مايأا ةيصضق وه لكصشملا

ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب م˘هد˘˘يوز˘˘ت م˘˘ت˘˘يو
كلذ نم ءيصش ’ نكل ،ةيويحلا

م˘˘˘˘ه˘˘˘˘يوا˘˘˘˘كصش م˘˘˘˘˘غر ،ثد˘˘˘˘˘ح
ة˘يد˘ل˘ب ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
نكل زاغلنوصس حلاصصمو ضسواق

جاربأا ةصسيبح تيقب مهيواكصش
اورر˘˘ق اذ˘˘ه˘˘لو ،ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
يلاولا رفم ما˘مأا ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت

لوؤو˘صسم˘ل˘ل م˘ه˘تو˘صص لا˘˘صصيإ’
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘ع لوأ’ا
ع˘م م˘ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘مو م˘˘ه˘˘لا˘˘غ˘˘صشنإا
ةصصاخ نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق
عف˘تر˘ي ن˘يأا ،ءا˘ت˘صشلا ل˘صصف ي˘ف
ةردن ةلاح يف حبصصتو اهنامثأا

نا˘كصسلا ف˘ل˘كي ا˘˘م˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘ل˘يو˘ط تا˘˘فا˘˘صسم˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةروراق ىلع لوصصحلا ضضرغب

زاغل يصسيئرلا بوبنأ’او ،زاغ
،مهتانكصس ةاذاحمب رمي ةنيدملا
نم نومورحم نوقبي مهنأا ’إا

.ةداملا هذه

ةي˘ن˘كصس ةد˘حو0001 عزو˘ت˘˘صس
«لدع» را˘ج˘يإ’ا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘ي˘صصب
ة˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘خ يداو˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
هب دافأا امبصسح ،(1202) ةيراجلا
يداو˘˘لا˘˘ب ع˘˘يرا˘˘صشم ر˘˘يد˘˘˘م ضسمأا
نكصسلا نيصسحتل ةينطولا ةلاكولل
.«لدع» هريوطتو
ةينكصسلا تادحولا هذه عزوتتو
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع زا˘˘ج˘˘نإ’ا د˘˘˘ي˘˘˘ق
ةفاثك رثكأ’ا (4) عبرأ’ا تايدلبلا
ةمصصاع تا˘يد˘ل˘ب ي˘هو ة˘ي˘نا˘كصس
(08) رامقو (ةدحو005) ةي’ولا

،(052) ةعماجو (071)  ريغملاو
لدع عيراصشم ريدم حصضوأا امك
.ةيقداوصص ليعامصس
ل˘ك نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ را˘˘صشأاو
عيبلا ةغيصصب ةينكصسلا تادحولا
رو˘˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘˘ف (0001) را˘ج˘˘يإ’ا˘˘ب
ثي˘ح ،ة˘مد˘ق˘ت˘م بصسن˘ب زا˘˘ج˘˘نإ’ا
ةئاملاب08 زاجنإ’ا ة˘ب˘صسن تغ˘ل˘ب

ةينكصس ةدحو005 ىوتصسم ىلع
09 تزوا˘ج˘تو يداو˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

ةدحو084 ـل ةب˘صسن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةقطنمب ريغملاو ةعماج يتيدلبب
تادحول عقاوم اهنم غير يداو
.زاجنإ’ا لاغصشأا اهب تهتنا ةينكصس
تا˘صشرو نأا ة˘ي˘قداو˘صص  فا˘˘صضأاو
ىوتصسم ىلع «ةرثعتملا» لاغصشأ’ا

ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ءاو˘صس زا˘ج˘نإ’ا ع˘قاو˘م
تقلطنا ةئيهتلا عيراصشم وأا ءانبلاب
ثي˘ح ،ا˘ه˘تا˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست د˘ع˘˘ب
ىوتصسم ىلع زاجنإ’ا ةبصسن تغلب
ةفقوتم تناك ةينكصس ةدحو05
ةيدلبل ةصصصصخم08 لصصأا نم
ةتصس دعب ةئاملاب04 يلاوح رامق
تا˘˘صشرو قÓ˘˘ط˘˘نا ن˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘صشأا
ع˘يرا˘˘صشم تغ˘˘ل˘˘ب د˘˘قو .زا˘˘ج˘˘نإ’ا
ي˘ف ا˘صسا˘صسأا ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلاو زا˘˘˘غ˘˘˘لا تا˘˘˘كب˘˘˘صش
بصسن ةيعرفلا قرطلاو ريهطتلاو
ع˘قاو˘م ن˘م دد˘ع˘ب اد˘ج ة˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
ةينكصسلا تادحولا زاجنإا تاصشرو
متي نأا ىلع اهنم ةيهتنملا اميصس’
ةئيهتلا عيراصشم يقاب نم ءاهتن’ا

دعبأا ىلع يناثلا يصسادصسلا لÓخ
ح˘لا˘˘صصم ته˘˘جاو د˘˘قو .ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت
نكصسلا نيصسحتل ةينطولا ةلاكولا

قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م «لد˘ع» هر˘يو˘˘ط˘˘تو
تابوعصصلا نم ديدعلا لاغصشأ’ا

ةريتو ىلع ابلصس ترثأا ليقارعلاو
ةفا˘صضإ’ا˘ب ،زا˘ج˘نإا تا˘صشرو ر˘ي˘صس
ت’وا˘ق˘م˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع ى˘˘لإا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘˘جآÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
تا˘قو˘ع˘م بنا˘ج ى˘لإا زا˘˘ج˘˘نإÓ˘˘ل
راقعلا ةيكلم˘ب ل˘صصأا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
ةصساردب قلعتت ةينقت لكاصشمو
.عورصشملل اهليهأاتل ةيصضرأ’ا
ع˘˘يزو˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
«لد˘˘ع» ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا تاد˘˘˘حو˘˘˘لا
(4) ةعبرأا ىلع متتصس ةجمربملا

ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ ل˘˘حار˘˘م
ع˘يزو˘ت˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘ن’او (1202)

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘˘حو772
ضسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘صش لÓ˘˘˘خ يداو˘˘˘لا
.ردصصملا تاذ قفو ،لبقملا

م.ق

ميهارب.ع

mahali@essalamonline.com

نكسسلا ىلع اجاجتحإا
نؤقلغي نؤنطاؤم
رزيرز ةيدلب رقم

فراطلاب
نم ةعومجم ضسمأا تماق

يعامتج’ا نكصسلا يبلاط
رزيرز ةيدلب رقم قلغ ىلع
نيبلاطم ،فراطلا ةي’وب
ةمئاق نع جارفإ’ا ليجعتب
ةيعامتج’ا تانكصسلا

ثيح ،نكصس025ـب ةردقملاو
مهبصضغ نع نوجتحملا ربع
رخأاتلا اذه نم مهرمذتو
غرافب نورظتني مهنأاو ةصصاخ
نكصس نع مهلوصصح ربصصلا

بلغأا نأا ثيح ،قئ’
فورظ نوصشيعي نيجتحملا
نم مهنمو ةيرزم ةيعامتجا
عم ةدحاو ةفرغ يف ضشيعي
قهرأا نم مهنمو ،هيدلاو
ببصسب هلهاك راجئتصس’ا
راعصسأا عافتراو ضشحافلا ءÓغلا
نيجتحملا حيرصصتو .ءاركلا
ذنم ةزهاج تانكصسلا نإاف
ةئيهتلا رخأات نكل ،تاونصس
،اهعيزوت نود لاحةيجراخلا

نوجتحملا بلاطي هيلعو
لجاعلا لخدتلا ةرورصضب
.مهتاناعم ءاهنإاو تاطلصسلل

صسراف .ب
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راهصشإا

رجحلاب مكح
:ةجرد لوأا يف ايروسضح اينلع ةرسسألا نوؤوسش اياسضق يف اهلسصف لاح ةمكحملا تمكح
 .ىوعدلا يف ريسسلا ةداعإا لوبق :لكسشلا يف
ةربخلا دامتعا هنمو33900/02 صسرهف مقر تحت01/20/0202 خيراتب رداسصلا مكحلا غارفإا :عوسضوملا يف
ةمكحملا طبسض ةنامأا ىدل ةعدوملا62/20/0202 يف ةخرؤوملا ءايمل اسشاب يلع ةبيبطلا فرط نم ةزجنملا

دولوملا دمحم ىفطسصم تايز هدسض عجرملا ىلع رجحلاب مكحلاو ،441 صسرهف مقر تحت21/30/0202 خيراتب
همأاو لامك هيبأل ،10410 مقر دÓيم دقع رئازجلا ةيلو ،ىطسسولا رئازجلا ةيدلبب40/40/2891 خيراتب

ةيرادإلا هنوؤوسش رييسستو هتياعرب مايقلل هيلع ةمدقم ةريسصن روسشاع هتدلاو ةعجرملا نييعتو ،ةريسصن روسشاع
رمألا عم ةءورقم ةيموي ةينطو ةديرجب مÓعإÓل مكحلا اذه رسشن ةريخألا هذه ىلعو ،ةيلاملاو ةينوناقلاو
لسصأا صشماه ىلع ميدقتلا حاتتفاب رمألا عم هيلع روجحملا ةماقإا ةيدلبو ةمكحملا تانÓعإا ةحولب هرسشنب

.ةباينلا نم يعسسب دمحم ىفطسصم تايز ىمسسملا دÓيم دقع
.(جد00.004.6) يرئازج رانيد ةئامعبرأاو فلأا ةتسسب ةردقملا ةيئاسضقلا فيراسصملا ةعجرملا ليمحت‐
هÓعأا روكذملا خيراتلاب ةدقعنملا ةينلعلا ةسسلجلا يف اراهج هب حسصفأاو مكحلا اذه ردسص اذب

 .طبسضلا ةنيمأاو ةسسيئرلا نحن انفرط نم يسضمأاو
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فراطلا :ةيلو
ناعرذلا :ةرئاد
راتخم ةطيبسش :ةيدلب

ىودج مدع نع نÓعإا
116840951632690 :ةدقاعتملا ةحلسصملل يئابجلا مقرلا

راتخم ةطيبسش ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا صسلجملا صسيئر نلعي
تاردق طارتسشإا عم حوتفملا صضورعلا بلط ىودج مدع نع
ربع تاقرط ليهأاتو زاجنإا :ـب ةسصاخلا10/0202 :مقر ايند
راتخم ةطيبسش ءايحأا فلتخم

:مقر يسسا˘ئر˘لا مو˘سسر˘م˘لا ن˘م04 :م˘قر ةدا˘م˘لا ما˘ك˘حأل ا˘ق˘ب˘ط
ميظ˘ن˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لا61/90/5102 ي˘˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا51/742
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا

3130003212 PENA



يرودلا :زنياه
رايخلا سسيل يكيرمألا

يسسيمل لسضفألا
ع˘فاد˘م˘لا ،ز˘ن˘يا˘ه ل˘ي˘ير˘با˘غ ح˘˘صصفأا

ريدملاو ،قباصسلا ينيتنجرأ’ا يلودلا
يكير˘مأ’ا د˘ت˘يا˘نو˘ي ا˘ت˘ن’ا˘تأ’ ي˘ن˘ف˘لا
نع ددرتي ام نأاصشب هيأار نع ،يلاحلا
،يصسيم لينويل هنطاوم لاقتنا ةيناكمإا
يرود˘لا ي˘ف بع˘ل˘ل ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب د˘ئا˘˘ق
.لبقملا مصسوملا يكيرمأ’ا

ةنولصشر˘ب ع˘م ي˘صسي˘م د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
˘مو˘ح˘تو ،يرا˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن˘˘ب
ون بماك يف هرارمتصسا لوح كوكصشلا
.ىرخأا ةرتفل
اهتل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ز˘ن˘يا˘ه لا˘قو
دقتعأا ’» :ةينابصسإ’ا «اكرام» ةفيحصص
را˘ي˘˘خ˘˘لا و˘˘ه ي˘˘كير˘˘مأ’ا يرود˘˘لا نأا
.«يصسيمل لصضفأ’ا

م˘ت د˘ق (ي˘صسي˘م) ه˘ل˘ع˘ف ا˘˘م» :فا˘˘صضأاو
ي˘ف خ˘يرا˘ت˘لا ع˘ن˘صص د˘˘ق˘˘ف ،ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
هديرن ،اًدعاصصف نآ’ا نمو ،ةنولصشرب
.«ديري ام لعفي نأا

لاقتن’اب كلذك يصسيم مصسا طبتراو
نامريج ناصس ضسيراب ييدان دحأا ىلإا

رثكأ’ا امهرابتعاب ،يتيصس رتصسصشنامو
.هبتار عفد ىلع ةردق

 :لؤيدراؤغ
سسرد ؤليسسناك فده

اسضيأا يتيسس رتسسسشنامل

رتصسصشنام بردم ’ويدراوغ بيب لاق
ريثملا وليصسناك واوج فده نإا يتيصس
تصسو ىلع0 ‐5 زوفلا لÓخ لدجلل
يرود˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘ب˘˘لأا ضشت˘˘˘ي˘˘˘مور˘˘˘ب
موي مدقلا ةركل زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ى˘ت˘ح بع˘ل˘لا ة˘ي˘م˘هأا ر˘ه˘ظأا ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

.مكحلا ةرفاصص
02 ةقيقدلا يف افده وليصسناك لجصسو
تصسو نم نيبع’ ةدع فقوت امدعب
ةد˘عا˘صسم ةرا˘صشإا بب˘˘صسب ضشت˘˘ي˘˘مور˘˘ب
ةمجهلا ءان˘ب لÓ˘خ ل˘ل˘صست˘لا˘ب م˘كح˘لا
ق˘ل˘طأا د˘ق م˘˘كح˘˘لا ن˘˘كي م˘˘ل ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.دعب ةرفاصصلا
ويديفلا م˘كح ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا د˘ع˘ب ن˘كل
.يتيصسل فدهلا بصستحُا دعاصسملا

مهفتأا» :نييفحصصلل ’ويدراوغ لاقو
ضشت˘ي˘˘مور˘˘ب تصسو ي˘˘ب˘˘ع’ ىوا˘˘كصش
بجي ،نوناقلا اذه عم نكل .مهبردمو
’ .ة˘يا˘ه˘ن˘لا ى˘ت˘ح بع˘ل˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ءاغلإا هنكمي ويديفلا مكح نأ’ فقوتت
.«فدهلا

اذ˘ه» :ي˘نا˘ب˘˘صسإ’ا برد˘˘م˘˘لا فا˘˘صضأاو
كلذ ثد˘˘ح مو˘˘ي˘˘لا .ا˘˘ن˘˘ل م˘˘ه˘˘˘م ضسرد
نأا ن˘كم˘ي ه˘ن˘كل ضشت˘ي˘˘مور˘˘ب تصسو˘˘ل
.«انل ثدحي
زهو نيفده ناغودنغ ياكليإا لجصسو
كابصشلا غنيلرتصس ميحرو زرحم ضضاير
ىلع عباصسلا هزوف يتيصس ققحيل اصضيأا
.زاتمملا يرودلا يف يلاوتلا

دليفيصش هصسفانم يت˘ي˘صس ف˘ي˘صضت˘صسيو
.لبقملا تبصسلا موي دتيانوي
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ةرم لوأل بيترتلا نم لوألا فسصنلا يف لانسسرأا

نؤتبماهثواسس مامأا ريبك ءاكذب انيلحت :اتيترأا

لانصسرآا برد˘م ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م دا˘صشأا
ةفايصض يف1‐3 زوفلا بقع هيبعÓب
فصصنلا ىلإا مدقت˘ي˘ل نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘صس
يرود˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘ف ى˘˘ل˘˘عأ’ا
نكل ،مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا
’ قيرفلا نأا دكؤوي ينابصسإ’ا لوؤوصسملا
.لمعلا نم ريثكلا ىلإا جاتحي لازي
ق˘لأا˘ت ،م˘صسو˘م˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘صس ة˘ياد˘ب د˘ع˘˘بو
ةريخأ’ا ةرتفلا يف حوصضوب لانصسرآا

ي˘ب˘ي˘ب ’و˘كي˘ن ق˘ير˘ط ن˘˘ع ل˘˘ج˘˘صسو
تيزاك’ ردنصسكلأاو اكاصس وياكوبو
فدهب رخأاتلا مغر راصصتن’اب جرخيل
.ةثلاثلا ةقيقدلا يف ركبم
:(تروبصس يت.يب) ةطحم اتيترأا غلبأاو
انلبقتصسا .ديج لكصشب انأادب اننأا دقتعأا»
درلا ءاج نكل ةينكر ةلكر نم افده
ىلع ذاوحتصس’ا د˘ن˘ع ا˘ند˘جأا .ا˘ع˘ير˘صس
انعنصصو تÓكصشملا انبنجتو ةركلا
.«ةريطخلا ضصرفلا ضضعب
ع˘˘ئار ل˘˘كصشب ط˘˘غ˘˘صضن ا˘˘ن˘˘˘ك» :دازو
.ةحارتصس’ا دعب دي˘ج ل˘كصشب ا˘ن˘ب˘ع˘لو
.«ايوق اصضرع انمدق دقل
هروهظ ءادأ’ا اذهب لانصسرآا ضضوعو
موي ه˘تاذ بع˘ل˘م˘لا ى˘ل˘ع ع˘صضاو˘ت˘م˘لا
ضسأا˘ك عدو ثي˘ح ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا تب˘˘صسلا
.نوتبماهثواصس مامأا يزيلجنإ’ا داحت’ا

.انه زوفلا بعصصلا نم» اتيترأا لاقو
.قلأات ةرتف ضشيعيو يوق ضسفانم اذه

ةعاربب انلماعتو ريبك ءاكذب انيلحت دقل
.«ءاقللا عم
ل˘ب˘ق ي˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا برد˘˘م˘˘لا فا˘˘صضأاو
ةلوجلا يف دتيانوي رتصسصشنام ةهجاوم
انمامأا لازي ’» :تبصسلا موي ةلبقملا
نصسحتن نأا بجي .لمعلا نم ريثكلا

ةوقب بردت˘نو ع˘صضاو˘ت˘لا˘ب ى˘ل˘ح˘ت˘نو
.«ةلبقملا ةارابملل ادادعتصسا

بقع نييفح˘صصل˘ل تا˘ح˘ير˘صصت ي˘فو

اكاصس وياكوب نإا اتيترأا لاق ةارابملا
رغصص مغر ةيدايق ةيصصخصشب ىظحي
ءادأاب دعاولا حانجلا رهظ نأا دعب هنصس
ى˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ د˘˘يد˘˘ج ر˘˘ه˘˘ب˘˘م
.نوتبماهثواصس
اماع91 هرمع غلابلا بعÓلا لجصسو
ةمصسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت مد˘قو لوأ’ا فد˘ه˘لا

لانصسرآا دعاصسيل تيزاك’ ردنصسكلأ’
.نماثلا زكرملل دوعصصلا يف

ع˘صضاو˘ت˘لا˘ب ا˘كا˘صس ى˘ل˘ح˘ت˘˘ي» ع˘˘با˘˘تو
عتم˘ت˘ي تقو˘لا ضسف˘ن ي˘فو مار˘ت˘ح’او
ذختيو ةركلا بلطيو ةيوق ةيصصخصشب
بعÓل ادات˘ع˘م ضسي˘ل اذ˘هو تارار˘ق˘لا
ه˘ت˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشل جا˘˘ت˘˘ح˘˘نو ه˘˘ن˘˘صس ي˘˘ف
.«ةيدايقلا

نأا تقو˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ط بل˘˘ط˘˘ي» :فا˘˘صضأاو
ي˘ف رو˘ط˘ت˘ل˘ل ر˘ب˘كأا ل˘كصشب برد˘˘ت˘˘ي
ةريخأ’ا ةصسمللا لثم بناوجلا ضضعب
ل˘ي˘ج˘صست˘لاو ءاز˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد
.«ةمصساحلا تاريرمتلا ميدقتو
لماعت اذإا» :ينابصسإ’ا بردملا عباتو
لدع˘م ضسف˘ن˘ب رار˘م˘ت˘صس’ا ع˘م ءا˘كذ˘ب
مهفت ىلع ةردقلاو بعلملا يف لمعلا

ةفلتخ˘م ز˘كار˘م ي˘ف بع˘ل˘لا تا˘ب˘جاو
.«افلتخم ابع’ حبصصيصس
ة˘لا˘ح م˘ي˘ق˘ي˘صس ه˘نأا ى˘لإا ا˘ت˘ي˘ترأا را˘صشأاو
يور ثيمصس يليميإا طصسولا يبع’
هفيصض ةهجاوم لبق يتراب ضساموتو
دعب تبصسلا مو˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
.«جاعزناب» روعصشلل امهلادبتصسا

ل˘تا˘ه˘نزا˘ه ف˘لار ىد˘بأا ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
نم ه˘طا˘ب˘حإا نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘صس برد˘م
دقتناو ةجيتنلا يف مدقتلا يف طيرفتلا
.هقيرف ءادأا

يف ليجصستلا لهصسلا نم ناك» :لاقو
يبلق نيب تاحاصسملا قلغن مل .انامرم
اذه لثم عيطتصسي .نيريهظلاو عافدلا
يأا قحتصسن ’ اذل كلتقي نأا ضسفانملا
.«ةارابملا نم ءيصش

نسسكيرإا ريسصم مسسحيو ..ناتلزو ؤكاكؤل مادسص رربي يتنؤك
ينفلا ريدملا ،ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا د˘كأا

يف زو˘ف˘لا ق˘ح˘ت˘صسا ه˘ق˘ير˘ف نأا ،ر˘ت˘نإ’
يف اًددصشم ،نÓيم ىلع ضسأاكلا يبريد
ل˘˘˘ي˘˘˘حر مد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا
يف نصسكيرإا نايتصسيرك ي˘كرا˘م˘ند˘لا

.يراجلا يفناج
نيب لداعتلا ىلإا ريصشت ةجيتنلا تناكو
يف ،قيرف لكل فدهب ،نÓيمو رتنإا

ءا˘صسم ،ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا ضسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر
ن˘صسكيرإا ل˘خد˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ةر˘ح ة˘ل˘كر˘ب كا˘ب˘ت˘صش’ا اذ˘˘ه ضضف˘˘يو
.79 ةقيقدلا يف ةعئار
اهلقن تاح˘ير˘صصت ي˘ف ي˘ت˘نو˘ك لا˘قو
تناك دقل» :«ايلاطيإا لوبتوف» عقوم
يو˘ق ق˘ير˘ف نÓ˘ي˘م ،ة˘ب˘ع˘صص ةارا˘˘ب˘˘م
نإاف اذل ،وي˘صشت˘لا˘كلا بي˘تر˘ت رد˘صصت˘ي
ايلاطيإا ضسأاك يئاهن عبر نم هئاصصقإا
.«يندعصسي رمأا

ن˘ي˘ب˘ع’ كل˘ت˘م˘ي نÓ˘˘ي˘˘م» :فا˘˘صضأاو
ن˘كلو ،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يو˘ت˘صسم با˘ح˘صصأا

تناك ضشتيفوميهاربإا درط لبق ىتح
نأا دقتعأا ،ةجيتنلا رييغتل ضصرفلا انيدل
مل زوفلا فده انلجصس ىتح ةجيتنلا
ةردابملا مامز انذخأا دقف ،ةلداع نكت

مهامرم ضسراح ناكو ،تقولا لاوط
.«ةارابملا لجر وه
رثكأا نوكن نأا ىلإا ةجاحب نحن» :عباتو
وأا ،ىمرم˘لا ما˘مأا ا˘ًم˘ي˘م˘صصتو اًز˘ي˘كر˘ت
ي˘ف زو˘ف˘لا مد˘ع˘ب ر˘مأ’ا ا˘ن˘ب ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي

.«اهقحتصسن يتلا تايرابملا
ناتلزو وكاكول ةمزأا

و˘ل˘ي˘مور ه˘م˘جا˘˘ه˘˘م ةر˘˘جا˘˘صشم ن˘˘عو
،ضشتيفومي˘هار˘بإا نا˘ت’ز ع˘م و˘كا˘كو˘ل
،يبريد ةارابم اهنإا» :لاق ،نÓيم مجاهم
ءادهإا ديرن ،ةقيدحلا يف ةهزن تصسيل
كئلوأا ةصصاخ ،انريهامجل زوفلا اذه
ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘فا˘ح ءارو او˘جر˘˘خ ن˘˘يذ˘˘لا
هذه ةكراصشم ديرن ،نيبعÓلا عيجصشتل
ىلع زكرن انوعد نآ’او ،مهعم ةحرفلا

يهف ،وتنيفينيب دصض ،تبصسلا ةارابم
.«ةبعصص ةارابم
ءانثأا يئا˘ن˘ث˘لا ن˘ي˘ب راد ا˘م˘ع ه˘لاؤو˘صسبو
،اً̆ب˘ع’ تن˘ك د˘ق˘ل» :لا˘ق ،ةر˘جا˘˘صشم˘˘لا
ضضع˘ب كا˘˘ن˘˘ه نأا اًد˘˘ي˘˘ج م˘˘ل˘˘عأا كلذ˘˘ل
لÓخ عقت نأا نكمي يتلا تارتوتلا
كل˘ت ل˘ث˘م ي˘ف اً̆صصو˘صصخ ،ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
مدع وه مهم˘لا ءي˘صشلا ،تا˘ه˘جاو˘م˘لا
.«كلذ نم رثكأا اهروطت
ىر˘ن نأا د˘ي˘ج˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك» :ل˘˘م˘˘كأاو
كلذكو ،هزيكرت ل˘ما˘ك ي˘ف و˘كا˘كو˘ل

ميمصصت كلمي يذلا ،ضشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
نأا د˘ق˘ت˘عأاو ،برا˘ح˘م˘لاو ر˘صصت˘ن˘˘م˘˘لا

Óف ،بناج˘لا اذ˘ه ي˘ف و˘م˘ن˘ي و˘ل˘ي˘مور
هتيؤورل اًديعصس نوكأا نأا ’إا يننكمي
.«اًلعتصشم

نسسكيرإا ليحر
ه˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ن˘˘˘عو

دعب ،نصسكيرإا نايتصسيرك يكرامندلا
ام ذنم» :لاق ،زوفلا فدهل هليجصست
ضسف˘ن لو˘˘قأا ا˘˘نأاو ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ي
لصصي نل ،رتنإا قيرف وه اذه ،ءيصشلا
’و اهلوق لصصاوأا ،دحأا رداغي نلو دحأا
عم لمعن نحن ،ينقدصصي اًدحأا نأا ودبي
يكيتكتلا ىوتصسملا ىلع نصسكيرإا

’ اننأ’ ،ضشتي˘فوزور˘ب˘ل ل˘يد˘ب دا˘ج˘يإ’
.«قيرفلا يف هزكرمب اًبع’ كلمن
ي˘˘كذ ضصخ˘˘صش نا˘˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘˘ك» :دازو
ءزج هنإا ،ةريبك تاناكمإا كلمي ،ةياغلل
لجصس هنأ’ ديعصس انأاو عورصشملا نم
اننأ’ ،اهددصسي نأا تدرأا ،فدهلا اذه
يف اهب عتمتي يتلا ةقدلا فرعن اًعيمج
.«ةتباثلا تاركلا

كلذل ،اًدج لوجخ نصسكيرإا» :متخو
لاعصشإا نم فدهلا اذه نكمتي نأا لمآا

انلك ،هتعقوق نم جرخي هلعجو هتقاط
نوكي امبرو ،ديج ضصخصش هنإا ،هبحن

نوكي نأا ىلإا جاتحي هنكل ،اًدج اًديج
.«اًرارصصإا رثكأا

ميظعلا لطبلا لثم رذتعا سشتيفؤميهاربإا :يلؤيب
نإا نÓيم بردم يلويب ونافيتصس لاق
مدقت ضشتيفوميهاربإا نات’ز مجاهملا
ةراصسخلا لÓخ هدرط دعب راذتع’اب
ةارابم يف نÓيم رتنإا هميرغ مامأا1‐2
مدقلا ةركل ايلاطيإا ضسأاكب ةريثم ةمق
مدقتلا ضشتيفوميهاربإا حنمو .ضسمأا لوأا
ضسأاكل ةينامثلا رود يف نÓيمل فدهب
ىلع رتوتلا رط˘ي˘صسي نأا ل˘ب˘ق ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
.وريصس ناصس يف ءاوجأ’ا

ول˘ي˘مورو ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا ر˘جا˘صشتو

ي˘ف نا˘ق˘با˘صسلا نÓ˘ي˘مز˘˘لا ،و˘˘كا˘˘كو˘˘ل
تاملكلا ’دابتو ،دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م
لبق لوأ’ا طوصشلا ةياهن يف ةبصضاغلا
عم امهتئده˘ت˘ل نو˘ب˘عÓ˘لا ل˘خد˘ت˘ي نأا
.بعلملا نم جورخلا

ءار˘ف˘صصلا ة˘قا˘ط˘ب˘لا م˘˘كح˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشأاو
ضشتيفوميهاربإا ىقلتي نأا لبق نيبعÓل
د˘˘صض أا˘˘ط˘˘خ بب˘˘صسب ىر˘˘خأا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب
ادورطم جرخيل فور’وك ردنصسكلأا
لاني ةرم لوأا يهو ،يناثلا طوصشلا يف

ذن˘م ا˘بوروأا ي˘ف ءار˘م˘ح ة˘قا˘ط˘ب ا˘ه˘ي˘ف
مامأا نامريج ناصس ضسيراب عم هدرط
.5102 ضسرام يف يصسليصشت
لطبلا لثم رذتعا دقل» :يلويب لاقو
هيف غلابم لكصشب ر˘ثأا˘ت د˘ق˘ل .م˘ي˘ظ˘ع˘لا
نكي مل .قيرفلا ةدعاصسم يف هتبغرب
.يددع ضصقنب دومصصلا لهصسلا نم
.«رتنإا نم ايوق طغصضلا ناك دقل
موي ةارابم نم زئافلا رتنإا رظتنيصسو
امدعب لابصسو ضسوتنفوج نيب ءاعبرأ’ا

ل˘يد˘ب˘ل˘˘ل ل˘˘تا˘˘ق فد˘˘ه ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
.نصسكيرإا

يف يكرامندلا بعÓل فده لوأا اذهو
.يلاحلا طبحملا همصسوم
طقف تايرابم عبرأا نصسكيرإا أادبو
تر˘كذو م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه يرود˘لا ي˘ف
ىلإا ةدو˘ع˘لا ن˘م بر˘ت˘قا ه˘نأا ر˘يرا˘ق˘ت
ايلاطيإا يف هتاناعم لظ يف ارتلجنإا

ريبصستوه ماهنتوت ن˘م ه˘لا˘ق˘ت˘نا ذ˘ن˘م
.دحاو ماع لبق
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ةر˘م ف˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ع˘˘ي˘˘صض
ة˘ي˘صضرأا ل˘خاد طا˘˘ق˘˘ن ىر˘˘خأا

ضضرف نأا دعب كلذو هناديم
ةيدملا ي˘ب˘م˘لوأا ق˘ير˘ف ه˘ي˘ل˘ع
،لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب جور˘˘خ˘˘لا

ةب˘غر ضسفا˘ن˘م˘لا ر˘ه˘ظأا ثي˘ح
مصسا˘ق˘ت ي˘ف ةد˘يد˘صشو ةر˘ي˘ب˘ك
با˘˘˘عأا د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘كو˘˘˘كلا ضشتو˘˘˘كلا

نم ريثكلا عييصضت هتعومجم
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو فاد˘˘˘˘هأ’ا

اهعجرا يتلاو ةيلعافلا بايغ
هصشيعي يذلا حدافلا ضصقنلل
نيمجاه˘م با˘ي˘غ ن˘م يدا˘ن˘لا
ي˘ف ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م «مو˘˘ج˘˘ه بل˘˘ق»
ل˘م˘ع˘ت نأا ي˘˘ف تقو˘˘لا ضسف˘˘ن
كلذ كراد˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ةرادإ’ا

لبق ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ
ةيد˘ج˘لا رو˘مأ’ا ي˘ف لو˘خد˘لا
.ةيقيرفإ’ا ةصسفانملل

بعسص صسفانملا» :يكوكلا
انيلعو ةهجاوملا انيلع

«روكلب يف اعيرسس كرادتلا
برد˘م ي˘كو˘كلا ل˘ي˘ب˘˘ن د˘˘كأا

هجاو قيرف نأا فيطصس قافو
بع˘صص ا˘م بع˘˘صص ا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
بقع لاقو ،ةم˘ه˘م˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع
اندهت˘جاو :ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن

انلواحو  ةارابملا يف اريثك
ضسفا˘ن˘م˘لا كا˘˘برإاو ط˘˘غ˘˘صضلا

كصسامت نكلو  هقطانم لخاد
طو˘˘ق˘˘صسلاو  ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ضسفانملا يبعÓل لصصاوتملا

ة˘صصا˘خ ا˘ن˘ت˘م˘ه˘م ن˘م بع˘صص
نا˘˘ك ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘صسن ناأاو
رهظن ’ انلعج ام وهو زوزهم
ضصرفلا نأا ىتح انيدل ام لك
رمثتصسن م˘ل ا˘ن˘ل تح˘ي˘تا ي˘ت˘لا
ىوصس انيلع ام امومع اهيف
ريصضحتلاو  Óبقتصسم زيكرتلا

.روكلب ةمقل نآ’ا نم
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موجه يبلق عم دقاعتلاب ةبلاطم ةرادإلا

ةيدملا مامأا هناهر رسسخي قافؤلا

فيطسس قافو

داحتا قيرفب ةصصاخلا تارثعتلا ةمئاق ىلإا فاصضي رخآا رثعت
ىمرم ىلا لوصصولا يفو حوح لابصشأا قفخأا ثيح ،ةركصسب
اذكو  تحيتا يتلا ضصرفلا نم لئاهلا مكلا مغر ضسفانملا
عمجأا دقو  اذه ضسفانملا ضسراح هفرع يذلا ريبكلا قلأاتلل

تاحÓصصإا ءارجإا ةرورصض ىلع ءارصضخلاو  ةلحكلا قاصشع
لصصاوت ناو  ةصصاخ قيرفلاب امدق يصضملا لجا نم ةعيرصس
وهو  بيترتلا ليذ ةيدنأا ىلا قيرفلاب عفديصس ةليزهلا جئاتنلا

.Óبقتصسم ءاقبلا نامصض ةمهم نم بعصصيصس ام
ةرداق ريغلا رسصانعلا صضعبوو حوح ليحرب بلاطم

اهدوقع فيرسشت ىلع
ليحر ةرورصضب مهبلطم داحت’ا قاصشع ددج ،ىرخأا ةهج نم
رابتع’ا ةداعإا ىلع رداق بردم نع ثحبلاو حوح بردملا
ضضع˘ب˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا ةرور˘صض ى˘ل˘ع او˘ع˘م˘جأا ا˘م˘˘ك ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
يصضارتلاب دقعلا خصسفو  ليحرلاب مهتبلاطمو  رصصانعلا

ضسراحلا ىتحو  رامحو يموت نيمجاهملا مهصسأار ىلعو
د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف فر˘˘صصت˘˘لا ن˘˘صسح˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘˘لاو  ف˘˘˘ير˘˘˘صش ن˘˘˘ب
اءوصس عصضو˘لا د˘يز˘ت نأا ى˘ل˘ع ةردا˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘ط˘ق˘ل˘لا
.داحت’ا قيرفل ةبصسنلاب

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا
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لوقن ’ ىتح قحتصسم زوف ةدكيكصس ةبيبصش ةليكصشت تعيصض
مكلا ىلا رظنلاب كلذو  ةياهنلا يف تزاف ةيرصصنلا نأا امب لداعت
ثيح ،ةلباقملا لاوط قيرفلل تحيتا يتلا ضصرفلا نم لئاهلا
مل ريخأ’ا اذه نأا ىتح ضصرفلا عييصضت يف يقوزرم ءاقفر ننفت
قيرفلا لعج ام وهو  ةفكلا حيجرت لجأا نم ءازجلا ةلكر لغتصسي
ةيحانلا نم ة˘صصا˘خ ضسفا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘قو˘ف˘ت طا˘ق˘ن م˘هأا د˘ق˘ت˘ف˘ي
ذنم ارخؤوم ةبعصص ةيعصضو ضشيعي يدانلا لعج ام وهو  ةيصسفنلا
.ةرواصسلا ىلع زوفلا

راسصنألاو ةريخألا ةسسمللا دقتفإا ناسسيتفإا
ةلجعتسسم لولحب نوبلاطي

يتلا ةفصصولا ناصسيتفإا بردملا دجي مل هتاذ قايصسلا يف
لعل ليحرلا يف ركفي هلعج ام وهو  ررحتلاب قيرفلل حمصست
رم يتلا ةيلاملا لكاصشملا نأا ركذي ،قيرفلا ررحتي ىصسعو
نأاو ةصصاخ جئاتنلا فعصض يف اببصس تناك ارخؤوم يدانلا اهب
بلاطملاو  يراطيق ضسيئرلا فرط نم دعب فوت مل دوعولا

يتلا فقاوملا نم ريثكلا ديدحت ةرورصضب ريهامجلا بصسح
،ةهجاولا ىلا قيرفلا ةداعإا لجأا نم يدانلا حلاصص يف نوكت
ءاقل عم دعوم ىلع نونوكيصس اداكيصسور ءانبأا نأا ركذي
. يرانكلا مامأا تبصسلا اذه ريثم
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ةدكيكسس ةبيبسش
ةيزهاجلاو ةيلعافلل دقتفت ةبيبسشلا

ةيرسصنلا طاقن عيسضتو ةيسسفنلا

بلق نم ةيباجيإا ةجيتن ليصصحت يف جربلا يلهأا ةليكصشت تقفو
ضسراحلا ءاقفر داع ثيح ،ةركصسب داحتا قيرف مامأا ةيلاعلا بعلم
نوكي دق يتلا ةطقنلا يهو لداعتلا ةجيتنب مزحتم قلأاتملا

قيرفلا ناو ةصصاخ ةمداقلا تايدحتلل ابصسحت يباجيإا اهعقو
ةرادإ’ا نأا ركذي ،بيترتلا ليذ نم جورخلا ةرورصضب بلاطم
نم ىتحو ا ايرادإا ءاوصس يدانلا راصسم ححصصت لولح نع ثحبت

بردملا عجارت دعب اميصس’ قيرفلا دوقي بردم نييعت بناج
.قيرفلا ذاقنإا ةمهم يلوت ةركف نع ضسابع زيزع

 لÓب يريزد مامأا صصاخ ءاقل
زوفلا ىلع نورسصي نوبعÓلاو

نأاو  ةصصاخ ةير˘صصن˘لا ة˘م˘ق ر˘ي˘صضح˘ت˘ل ا˘ع˘ير˘صس مو˘ي˘لا دو˘ع˘ي˘صس
ناك يذلاو  يريزد لÓب ينقتلا نوكيصس ةرملا هذه ضسفانملا

لع˘ج˘ي˘صس يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ي˘ل˘هأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا ضسأار ى˘ل˘ع
هيلع زوفلا ليجصست ىلع لمعلا لجأا نم ايلآا نحصشت ةعومجملا

لجأا نم ةيرصصنلاو  يلهأ’ا نيب ةريبك ةمقلا لعجيصس ام وهو
رب ىلا يدانلاب جورخلاو رثكأاف رثكأا جئاتنلا نيصسحت ىلع لمعلا
.باهذلا ةلحرم ةياهن لبق نامآ’ا

صشامر ماسشه

جÈلا يلهأا
 نيمث لداعتب دؤعي يلهألا

ةيرسصنلا مامأا ةدؤعلا ديكأاتل حمطيو

هل ادج مهم زوف ةرقم مجن قيرف زرحأا
لئابقلا ةبيبصش ماما ةيونعملا ةيحانلا نم
كصش نود ن˘˘˘م يذ˘˘˘لا را˘˘˘صصت˘˘˘ن’او˘˘˘هو
نم ةعومجملا ىلع يوق هعقو نوكيصس
قيرفلاب جورخلل داهتج’ا ةلصصاوم لجا
فرصشأا دئاقلا ررحو اذه نامآ’ا رب ىلإا

،اد˘ج ضسا˘صسح تقو ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا بيا˘ع
كلذب ا˘ت˘غا˘ب˘م هدو˘ع˘صص ي˘ف ح˘ل˘فأا ثي˘ح
زو˘ف˘لا و˘هو طو˘ب ن˘ب يرا˘ن˘كلا ضسرا˘˘ح
تايونعم عفريصس كصش نود نم يذلا
ل˘جأا ن˘م ر˘ث˘كأا م˘هرر˘ح˘˘يو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

عم ةصصاخ لاونملا ضسفن يف ةلصصاوملا
.رخآ’ ءاقل نم دودرملا نصسحت

نيبعÓلا ةبغر» :صشرطل
ىعسسنو ربكأا تناك زوفلا يف
«قسسنلا صسفن يف ةلسصاوملل

ىلع ضشرطل ضشتوكلا ىنثأا دقو  اذه
زو˘ف˘لا نا د˘كا ثي˘ح ،ه˘ي˘ب˘ع’ ة˘م˘يز˘˘ع
هقيقح˘ت ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا ه˘ب˘ب˘صس ق˘ق˘ح˘م˘لا

ى˘ل˘ع ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةرد˘ق˘م˘ب نا˘م˘يإ’او
لكل هناو  ةصصاخ Óماك دازلاب رفظلا

ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا بصسح بي˘˘˘صصن د˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م
:لو˘˘˘ق˘˘˘ي د˘˘˘˘كا ثي˘˘˘˘ح ،يد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كصسلا
يدحت˘لا او˘ع˘فر ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ي˘ن˘قد˘صص»
ىلع مهتردقمبو م˘ه˘ظو˘ظ˘ح˘ب او˘ن˘مآاو
م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا قرا˘˘ف˘˘لا ع˘˘ن˘˘صص
ثحب ل˘جا ن˘م ءا˘ق˘ل˘لا لاو˘ط نو˘ل˘م˘ع˘ي
حمصس ام وهو  ةحاتملا ضصرفلا ديصسجت
اد˘ج ضسا˘صسح تقو ي˘ف ضضا˘ف˘ت˘ن’ا˘ب م˘ه˘˘ل

ضضافتن’اب انل حمصسيصس زوفلا اذه ،امومع
.«راصسملا ضسفن يف ةلصصاوملاو

صشامر ماسشه

ةرڤم مجن

ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘ي˘كصشت ل˘صصاو˘ت
ترثعت ثيح ،اهبعلم يف ءيصسلا اهروهظ
دكؤوي اموهونازيلغ عيرصس ماما ىرخأا ةرم
ءاقفر اهدج˘ي ى˘ح˘صضا ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘صصلا
ع˘جرا د˘˘قو اذ˘˘ه را˘˘يد˘˘لا ل˘˘خاد ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
ضصقنو ةيلعافلا بايغ ىلا كلذ ضشتوكلا
اريثك تحيتا ضصرفلا ناو ةصصاخ زيكرتلا
تناك ةريخأ’ا ةصسمللا نكلو  ةيعمجلل

ىلع لمعلل مئادلا ه˘ي˘ع˘صس اد˘كؤو˘م ة˘ب˘ئا˘غ
ةفيلوت˘لا ط˘ب˘صض ل˘جا ن˘م ة˘ط˘ق˘ن˘لا ه˘تا˘ه
يف نيصسفا˘ن˘م˘لا كا˘ب˘صش ز˘ه ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا

.يفيلخلا بعلم
قلطنت «كاب» ـلل تاÒسضحتلا

دايز زيهجتل عاسسمو مويلا
ج ىلا اعيرصس ةليكصشتلا دوعتصسو اذه
ضضع˘ب ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘لاو
ةصصاخ راصسملا حيحصصت لجا نم رومأ’ا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع نور˘˘˘صصي ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ناو
نم قرفلا ضضعب جئاتن يف رامثتصس’ا
نا امب بيترتلا ملصس يف رثكا مدقتلا لجا

نكمم ددع ربكا عمج امود ىقبي فدهلا
دايز ةزمح بعÓلا نا ركذي ،طاقنلا نم
يف د˘جاو˘ت˘لا ل˘جا ن˘م جÓ˘ع˘لا ل˘صصاو˘ي
دارا˘˘ب د˘˘عو˘˘م ناو  ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘مرو˘˘ف˘˘˘لا

لمعلاف يلاتلابو  تبصسلا اذه نوكيصسو
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لا ل˘جا ن˘م نو˘كي˘˘صس
.ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا

صشامر ماسشه

«يرانكلا» ىلع زوفلا بقع

«يسس.سسا.يسسلا» لكاسشم يف رامثتسسÓل ىعسسيو ةيلاغ طاقنب رفظي مجنلا

ةليلم نيع ةيعمج
قلطنتو داراب ةهجاومل تاريسضحتلا

يفيلخلا بكرم يف ءيسسلا اهرؤهظ لسصاؤت «ماسصل»

جربلا يلهأا راجلا مامأا رايدلا لخاد ققحملا لداعتلا دعب
راسصنألاو تارثعتلا نؤلسصاؤي نابيزلا ءانبأا

تارييغتلا ءارجإا يف عارسسإلاب نؤبلاطي
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ةركل يرئازج˘لا دا˘ح˘تإ’ا ح˘ت˘ف
بقاعملا يثÓثلا فلم مدقلا
تاطصشنمل˘ل م˘ه˘لوا˘ن˘ت بب˘صسب
يرود ة˘˘˘ط˘˘˘بار ن˘˘˘م بل˘˘˘˘طو
يف رصضنلا ةداعإا  نيفرتحملا
مهل حامصسلل اديهمت ،مهتيصضق
.ةصسفانملا ىلإا ةدوعلاب
هرصشن نايب يف «فافلا» لاقو
ه˘نأا ي˘م˘صسر˘لا ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
طابصضن’ا ةنجل ىلع نيعتي
يرود ة˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
تافلمب لفكتلا ،نيفر˘ت˘ح˘م˘لا
بع’ ،ي˘ل˘يا˘ن لÓ˘ب ي˘ثÓ˘ث˘˘لا
فيرصش ماصشهو ،ضشارحلا داحتا
ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م بع’ ي˘˘˘نازو˘˘˘لا
فصسوي ن˘ب ضسا˘ي˘لإاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

لجأا نم ،لئابقلا ةبيبصش بع’
ةدا˘عإاو ،تا˘بو˘ق˘ع˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت
طاصشنلا ىلإا ةدوعلل مه˘ل˘ي˘هأا˘ت
.ديدج نم
ن˘˘م ة˘˘جر˘˘خ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تءا˘˘˘جو
رار˘ق د˘ع˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تإ’ا
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تإ’ا

ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ب ر˘مأا يذ˘لا «ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف»
يف تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا

.نيتنصس ىلإا مهقح
طا˘ب˘صضن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تب˘˘قا˘˘عو
عبرأا ةدم˘ل فا˘ق˘يإ’ا˘ب ي˘ثÓ˘ث˘لا

مهلوانت ةيفل˘خ ى˘ل˘ع تاو˘ن˘صس
فنصصت ي˘ت˘لا ةرو˘ظ˘ح˘م داو˘م
تناكو ،تاطصشنملا ةمئاق يف
يف ينازو˘لا ف˘ير˘صشب ة˘ياد˘ب˘لا
9102 ةنصس نم يفناج رهصش

تطلصس د˘حاو ر˘ه˘صشب ا˘هد˘ع˘بو
،يليان لÓب ىلع ةبوقعلا ضسفن
بعÓلا فاقيإا رارق ءاج اميف
رهصش لئاوأا يف فصسوي ضسايلإا

.ةنصسلا ضسفن نم يام

جاحلب اسضر

549113ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج51ـل قفاوملا1202 يفناج82صسيمخلاةصضايرلا
تاطسشنملا يثÓث تافلم حتف ةداعإاب ةطبارلا بلاطت «فافلا»

نيتنسس ىلإا لسصت تابوقعلا فيفخت

ير˘ماو˘ع ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع دا˘˘صشأا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل د˘˘عا˘˘صسم˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
يذ˘لا ءادأ’ا˘ب ،ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘˘لوأا
قافو ةهجاوم يف قيرفلا همدق
لداعتلاب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ف˘ي˘ط˘صس
احصضوم فاد˘هأا نود ي˘با˘ج˘يإ’ا
دكؤوي ام مهيلع ام مدق دادعتلا نأا
.مصسوملا اذه يبملوأ’ا ةوق
تاحيرصصت يف يرماوع لاقو
:ةارابملا ةياهن بقع ةيفحصص
ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ج ءادأا ا˘˘ن˘˘مد˘˘ق د˘˘ق˘˘˘ل»
دكؤوأاو ،فيطصس قافو ةهجاوم
ن˘ي˘ب ن˘م د˘ع˘ت ةارا˘ب˘م˘لا نأا م˘كل
اهبعلن يتلا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ل˘صضفأا

،«م˘صسو˘م˘لا اذ˘˘ه را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ
ا˘ن˘صسفا˘ن˘م ا˘ن˘صسرد د˘ق˘ل» :ع˘با˘تو
ى˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘قوو ،ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ضسفانملا ،فعصضلاو ةوقلا طاقن
ةدترم˘لا تار˘كلا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي

ق˘ل˘غ ا˘نرر˘ق ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ع˘ير˘صسلا
5 ى˘ل˘ع دا˘م˘˘ت˘˘ع’او ذ˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ر˘كصشأا » :ع˘˘با˘˘تو ،«ن˘˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م
يف ،مدقملا ءادأ’ا ىلع نيبعÓلا
ة˘ط˘ق˘ن˘ب ا˘ند˘ع د˘ق˘ل ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ىلع نيرداق انك تقو يف ةنيمث
طاقنلاب رفظلاو زوف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

د˘˘كأا ر˘˘ي˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘فو .«ثÓ˘˘ث˘˘˘لا
دئار قير˘ف˘ل د˘عا˘صسم˘لا برد˘م˘لا
يف غلاب مكحلا نأا قباصسلا ةبقلا

ءارمح ةقاطب ضساعن عفادملا حنم
ةقاطب ه˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع اردا˘ق نا˘كو
.طقفو ءارفصص

ب.م.يرسسيإا

’’ةراوفلا Úع» نم يدانلا هب داع يذلا لداعتلا بقع

يؤق قيرف اننأا تتبثأا فيطسس ةهجاؤمو :يرماؤع

ةيدولا تاءاقللا يف زوف لوأا اوققح صضيبألاو رسضخألا نينوللا باحسصأا
مؤيلا تنانجات مامأا ىرخأا ةهجاؤمو ايؤنعم ازؤف ققحي دئارلا
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ةمصصاعلا داحتإا بردم فصشك
هقيرف ةارابم نأا يجورف يريت

نارهو ةيدولوم فيصضلا دصض
نأا ة˘صصا˘خ ة˘˘ل˘˘ه˘˘صس ن˘˘كت م˘˘ل
ةريبك ةق˘ث˘ب او˘ل˘خد فو˘ي˘صضلا

ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
يف نارهو ةيدولوم ا˘ه˘ت˘ق˘ق˘ح
دقف ،ةمصصاع˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت ر˘خآا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م تل˘˘قر˘˘ع
ضسف˘˘ن˘˘ب تءا˘˘جو با˘˘˘ب˘˘˘صشلاو

’إا نيغولوب بعلمل ةميزعلا
ي˘جور˘ف برد˘م˘لا لا˘˘ب˘˘صشأا نأا

بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع اوز˘˘˘˘˘كر
˘ما˘مأا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لاو ي˘كي˘ت˘كت˘لا
ه˘نأا Ó˘ئا˘ق فا˘صضأاو ى˘˘مر˘˘م˘˘لا
ةلصصاومل ليحتصسملا لمعنصس
ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘صسل˘صس
ةع˘ئا˘صضلا طا˘ق˘ن˘لا ضضيو˘ع˘ت˘ل
.مصسوملا ةيادب يف

ع.قÓع

ةمسصاعلا داحتا
هيبعل نم مدقملا ءادألاب داسشأا

«ةريبك ةقثب ةارابملا لخد ابعسص امسصخ انهجاو» :يجورف

دادزولب بابسش
حيحسصلا راسسملا ىلع «ةبيقعلا» نأا دكأا

فيطسس ةارابم يف مهملا ىقبيو مهألا انققح :يتخب

ازو˘ف ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف ق˘ق˘ح
ةيدولا هتارابم يف اماه ايونعم
نيح دادح نب بعلمب ةعبارلا
ضسي˘م˘خ˘لا ءا˘˘ف˘˘صص ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
ليج˘صست ن˘م د˘حاو˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘ب
.يهابـل فدهو نارمعل ةيئانث
عافدن’اب زيمت لوأ’ا طوصشلا
نم ضصرفلا يف ضصقنو يندبلا
برد˘م نأا ة˘صصا˘خ ن˘ي˘فر˘˘ط˘˘لا
ةصصرفلا ىطعأا يصسيمح دئارلا
لعصشيل نابصش نيبع’ ةصسمخل
اموهو بصصانملا برح ليتف
ةليكصشت لوخدب ةصصاخ هققح
ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا ي˘ف ةر˘يا˘˘غ˘˘م
ةتباث ةرك نم افده تقلت يتلا
يهابلا مجاهملا ةي˘صسأار د˘ج˘ت˘ل
حنميو ضسراحلا تعداخ يتلا
ط˘غ˘صضي˘ل ءا˘ف˘˘صصل˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ىلع مهدامتعاب نارمع ءÓمز

ترمثأا يتلا ةدترملا تامجهلا
بعÓلا اه˘ل˘ج˘صس ءاز˘ج ة˘ل˘كر˘ب
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ق˘˘صسن ن˘˘م ع˘˘فر˘˘يو
نم ةيصضرع هعيزو˘ت ى˘ق˘ل˘ت˘ي˘ل
ضشير˘م د˘يد˘ج˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
نارمع دئارلا ضصانق اهب يقليل
ةارابملا يه˘ت˘ن˘ت˘ل كا˘ب˘صشلا ي˘ف
لباقم نيفدهب ةبقلا دئار زوفب
.ةارابم ديحو فده

زيهجتل ىعسسن :يسسيمح
ÚبعÓلا نم ددع Èكأا

تاباسصإÓل ابسس–
رون˘لا د˘ب˘ع ي˘صسي˘م˘ح ف˘صشك

ح˘مÓ˘م نأا ة˘ب˘ق˘لا د˘˘ئار برد˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘˘صسأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
ةلوطبلل ءاقل لوأا اهب لخديصس
،رهظت تأادب ةليصسم قافو مامأا

رظتني ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع نأا ا˘ف˘ي˘صضم

فاد˘˘هأ’ا غو˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
تاحيرصصت يف لاقو ،ةرطصسملا

:«مÓ˘˘˘صسلا» ةا˘˘˘ن˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب ضصخ
مدق ىلع يرجت تاريصضحتلا»
مصسوملا ةيادب˘ل ا˘ب˘صسح˘ت قا˘صسو
ن˘ح˘ن˘ف ،مدا˘ق˘لا ر˘ه˘صشلا ع˘ل˘ط˘˘م
نم ددع ربكأا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ى˘ع˘صسن
تاباصصإ’ا نم افو˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

اذه ةلوطب نأاو ةصصاخ ءابولاو
ر˘˘ه˘˘صش فدا˘˘صصت˘˘صس م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا

اذل ،ثلاثلا اهرهصش يف ناصضمر
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ي˘ط˘˘ع˘˘ن ا˘˘ن˘˘نإا˘˘ف
نيبعÓلا ماحقإاب يندبلا بناجلل
،«ةر˘ب˘خ˘لا با˘ح˘˘صصأاو نا˘˘ب˘˘صشلا

زيمي امو˘ه طا˘ب˘صضن’ا» :م˘ت˘خو
ىلع مزاع لكلاو انتاريصضحت

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا ة˘˘نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح
.«ةليكصشتلا

ب.م.يرسسيإا

ةبقلا دئار

ةيدملا يبملوأا
برد˘م˘لا ي˘ت˘خ˘ب م˘ير˘ك دا˘صشأا
دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘صش د˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
مدقملا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ىو˘ت˘صسم˘ب
ا˘ه˘صضا˘خ ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف
ف˘ي˘صضلا د˘صض ضسمأا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
02 بع˘ل˘م˘ب ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تإا
ح˘لا˘صصل ته˘ت˘نا ي˘ت˘˘لاو توأا
لوادت فادهأا ةثÓثب بابصشلا

،ريخلب نم لك اهليجصست ىلع
ل˘با˘ق˘م دو˘ي˘ع˘صسو  ي˘˘م˘˘لا˘˘صس
بعÓ˘لا ه˘ل˘ج˘صس د˘ي˘حو فد˘ه
.داحت’ا بناج نم نوراه
ه˘حا˘ي˘ترا ىد˘بأا ي˘ت˘خ˘ب م˘ير˘ك
ضضع˘˘˘ب عا˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ن˘ير˘خآا ة˘حارإاو  ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا
امك ،ةمانزرلا طغصض يدافتل

ناك ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا زو˘ف نأا د˘كأا
تادوهجملل ار˘ظ˘ن ا˘ق˘ح˘ت˘صسم
دق هناو قيرفلا اهب موقي يتلا

مهملا راظتنا يف مهأ’ا ققح
مداقلا عوب˘صسأ’ا ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف
ردصصت˘م ف˘ي˘صضت˘صسي ا˘مد˘ن˘ع
يتلاو فيطصس قافو بيترتلا
ءا˘˘˘ن˘˘˘بأ’ ة˘˘˘صصر˘˘˘ف نو˘˘˘كت˘˘˘صس
،قرا˘ف˘لا ضصي˘ل˘ق˘ت˘ل ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا

ة˘م˘ه˘˘م˘˘لا نأا ا˘˘صضيأا فا˘˘صضأاو
نأا ة˘صصا˘خ ة˘ب˘ع˘صص نو˘كت˘˘صس
يتلا ةديحولا يه ةليكصشتلا
ةلوطبلا ةيادب ذنم مزهنت مل
ىلع ظافح˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع بج˘يو
. ةبيهلا هتاه

ع.قÓع

لئابقلا ةبيبسش
يرانكلل يلاحلا عسضولا يف نيببسستملا حسضفب راسصنألا دعوت

«قيرفلا رارقتسسا برسض ىلع لمعي نم كانه» :لÓم
ضسي˘ئر لÓ˘م ف˘ير˘صش ه˘˘جو

ةلاصسر لئابقلا ةبيبصش يدان
،قيرفلا راصصنأا ىلإا ةحصضاو
كا˘˘ن˘˘ه نأا م˘˘ه˘˘˘ل ا˘˘˘ح˘˘˘صضو˘˘˘م
قيرفلا تيب لخاد ضصاخصشأا
ريصس ةل˘قر˘ع ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي
.نصسحأ’ا وحن قيرفلا

ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘صشنو
تاحيرصصت لئا˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صشل
يرا˘ن˘كلا ي˘ف لوأ’ا ل˘˘جر˘˘لا
ضضعب كانه» :اهيف لاق يتلا
نولمعي قيرفلا يف ءاصضعأ’ا

برصضو ،ةلبلبلا عنصص ىلع
ن˘ح˘ن ،ة˘ب˘ي˘ب˘˘صشلا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ئاد ل˘˘م˘˘ع˘˘ن
ن˘˘كل ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘صضفأ’ا

تا˘ع˘˘ئا˘˘صشلا ضضع˘˘ب رود˘˘صص
ل˘ب˘ق ة˘عا˘صس84 ة˘ئ˘ي˘صسم˘لا

فوصس ة˘م˘ه˘م ةارا˘ب˘م د˘عو˘م
مهيف امب عيمجلا ىلع رثؤوي
.«نيبعÓلا

ثدح ءيصشلا ضسفن» :عباتو
هذهو ،ةيصضاملا ةارابملا يف
يلاوتلا ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا
تامجهل اهيف ضضرعتن يتلا
رارقتصسا ةعزعز ىلع لمعت
امئاد لمعنصس نكل ،قيرفلا

.«هيلع ظافحلا ىلع
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘م˘لا ي˘ف» ع˘با˘تو
ةحصضاو تاحيرصصتب يلدأاصس
يذلا ام اديج اومهفتل رثكأا
اذا˘مو ،ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب˘ث ر˘˘صضي
هذه لثم يدافتل هلعف بجي
ىلع ةظفاحملاو ،لكاصشملا
.«قيرفلا رارقتصسا

جاحلب اسضر

تنسشوميت Úع
بابسشلا صسيئر يبلاط

ةليئسض ةناعإلا نأا دكؤوي
رايلم مدقي ›اؤلا
يدانلا ¤إا ميتنسس

نيع با˘ب˘صش ق˘ير˘ف دا˘ف˘ت˘صسا
ديدجلا د˘عا˘صصلا تن˘صشو˘م˘ت
ةر˘كل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا ى˘لا
ةميقب ةيلام ةناعإا نم مدقلا

فر˘ط ن˘م جد ن˘ي˘يÓ˘م01
نأا ريغ ،ةيئ’ولا تاطلصسلا

يدانلا ضسيئر يراوه يبلاط
ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘˘ل˘˘ل حر˘˘صص
ربتعي غلبملا اذه نأا هقيرفل

نأاو ا˘م˘ي˘صس’ اد˘ج Ó˘˘ي˘˘ئ˘˘صض
ةطبارلا باوبأا ىلع يدانلا
نكمي ’ هنأا افيصضم ،ىلوأ’ا
لثمب قيرفلا نوؤوصش رييصست
.غلبملا اذه
ىلع لوأ’ا لجرلا ددصشو اذه
مصسوملا اذه نأا يدانلا ضسأار
ءارجإ’ ةمهم غلابم بلطتي
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘صصو˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘لا
ىلع «انوروك»ـب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ينف˘لا م˘قا˘ط˘لاو  ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

.ةارا˘ب˘م ل˘ك ل˘ب˘˘ق يرادإ’او
بابصش قيرف دوعي ريكذتلل

ةطبارلا ىلا تنصشومت نيع
ذ˘ن˘م ا˘هردا˘غ ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا
ط˘صشن˘يو تاو˘ن˘˘صس ي˘˘نا˘˘م˘˘ث
ىلع رط˘ي˘صس يذ˘لا با˘ب˘صشلا
يصضاملا مصسو˘م˘لا ه˘ت˘لو˘ط˘ب
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
اذ˘˘˘ه تا˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ
يف قلطنتصس يتلا مصسوملا
.لبقملا ليرفأا نم يناثلا

ةنوب Úسسح

قيرفلا اهل صضرعت يتلا ةراسسخلا بقع
ةقادسصلا يدان ةرادإا نيب يسضارتلاب قÓط

يدركلا يرئازجلا بردملاو
ة˘˘قاد˘˘صصلا يدا˘˘˘ن ةرادإا تما˘˘˘ق

زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا ي˘ف ط˘صشا˘ن˘لا
برد˘م˘لا د˘ق˘ع خ˘صسف˘ب ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا
يدر˘˘كلا يد˘˘ج˘˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘م ن˘ير˘ه˘صش د˘ع˘ب ي˘صضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب
بحاصص يدانلل بردمك هبيصصنت
بيردتلا يف ةقمعملا تاصساردلا
ضسرادم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘صضا˘ير˘لا
نأا هل قبصس ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘يور˘كلا
ءافصص قيرف داق امك ةيرئازجلاو ةيصسنوتلا ةيدنأ’ا ديدع برد
ةرملا ةراصسخلا دعب رارقلا اذه ءاجو ،دوعصصلا ىلإا ضسيمخلا
.در نود نيفدهب رصضخأ’ا دصض ةقادصصلا اهاقلت يتلا

ع.قÓع
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ي˘صشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ د˘˘كأا
ةركل يرئازجلا داحت’ا ضسيئر
ي˘صسي˘ئر˘لا بب˘˘صسلا نأا ،مد˘˘ق˘˘لا
ة˘يو˘صضع˘˘ل ه˘˘ح˘˘صشر˘˘ت ضضفر˘˘ل
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا
لÓخ ةراصشإ’ا مدع ىلإا عجري
هصضرع˘ت ى˘لإا ةرا˘م˘ت˘صس’ا أÓ˘م
ى˘ل˘ع ةد˘حاو ن˘ي˘ت˘بو˘˘ق˘˘ع ى˘˘لإا
ة˘ن˘˘صس ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ا˘صسي˘ئر نا˘ك ا˘مد˘˘ن˘˘ع6102
اراو˘ح ىر˘جأاو ودارا˘ب يدا˘˘ن˘˘ل

تقو˘˘لا كلذ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص
ةيجراخ ةبوقعل دوعي يناثلاو
ضشما˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،8102 ة˘˘ن˘˘صس
يميظنتلا عامت˘ج’ا ه˘تردا˘غ˘م
.نييلحملل ايقيرفإا ممأا ضسأاكل

دكؤوت ةلسسارم تيقلت»
ةيوسضعل يحسشرت صضفر

«افيفلا
ي˘صشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ حر˘صص

ضسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لوأ’ا ل˘˘˘˘جر˘˘˘˘لا

مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا
«فا˘ف˘لا» ه˘تر˘صشن و˘يد˘˘ي˘˘ف ي˘˘ف
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ل˘صسار˘م ه˘ي˘ق˘ل˘ت ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ةيوصضعل هحصشرت ضضفر دكؤوت
تيقل˘ت د˘ق˘ل» :لا˘قو ،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
دكؤو˘ت ءا˘ثÓ˘ث˘لا ضسمأا ة˘ل˘صسار˘م
ة˘˘يو˘˘صضع˘˘ل ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت ضضفر
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا

ىلإا ةراصشإ’ا مدع ببصسب اذهو
ة˘ن˘صس ن˘ي˘ت˘بو˘ق˘ع˘˘ل ي˘˘صضر˘˘ع˘˘ت
ةيلخاد ةدحاو8102و6102
ق˘ير˘ف˘ل ا˘صسي˘ئر تن˘ك ا˘مد˘˘ن˘˘ع
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت بب˘˘صسب ودارا˘˘˘ب

ىلع ةيجراخ ىرخأاو ةيفحصص
ةنجللا عامتجا يترداغم ةيفلخ
ايقيرفإا ممأا ضسأاكل ةيميظنتلا
.«8102 ةنصس نييلحملل

حنم ديرأا ل»
ظافحلل تاحيسضوتلا

Ëدقت ‘ يقح ىلع
«نعطلا

ضسأار ىلع لوأ’ا لجرلا ادبو
رئازجلا يف ةيورك ةئيه ىلعأا

ر˘ي˘غ˘ت ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق ن˘م ا˘ق˘ثاو
دكأا امدعب ،ةيلودلا ةئيهلا رارق
حنم ديري ’ هنأا ويديفلا يف

اميف تاحيصضوتلا نم ديزملا
ظافحلل هحصشرت ضضفر ضصخي

نعطلا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ه˘ق˘ح ى˘ل˘ع
:در˘ط˘ت˘صساو ،نو˘ع˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل
نم ليجصستلا اذهب تمق دقل»
ما˘ع˘لا يأار˘ل˘ل ح˘ي˘صضو˘ت˘لا ل˘جأا
اريثك ثيدحلا يننكمي ’ نكل

ظاف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م ثد˘ح ا˘م˘ع
نعطلا ميدقت يف يقح ىلع
ةرم حصشرتلاو نوعطلا ةنجلل
نم ءاهتن’ا دعب نكل ،ىرخأا
ءيصش لك حصضوأا˘صس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘صسو
.«تايحصضوتلا

ب.م.يرسسيإا

اهدعب Ìكأا رؤمألا حسضوأاسسو «افيفلا» رارق ‘ نعطأاسس :يسشطز

حمطي يسسنرفلا بردŸا
Ÿا ةلسصاوŸعم ةرماغ

رسضÿا

انيلع»: ترؤب
فلخي نم داجيإا

«يثÓثلا اذهل
بردم تروب ن’أا راصشأا

ديلا ةركل ينطولا بختنملا
ة˘ل˘صصاو˘م ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع
مصساومل رصضخلا عم ةرماغملا
كلمي هنا فصشك امدعب ىرخأا

،رئازجلا عم احومط اعورصشم
ن˘˘م بر˘˘ت˘˘قا هد˘˘ق˘˘ع نأا م˘˘غر
.هتياهن

ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘صشكو
لÓخ نم ينطولا بختنملل
مÓعإ’ا لئاصسول هتا˘ح˘ير˘صصت
احو˘م˘ط ا˘عور˘صشم كل˘م˘ي ه˘نأا

هنا ىلإا اريصشم ،رصضخلا عم
ركفي ’و رصضخلا عم حاترم
لاز˘ي ’ ماد ا˘م ل˘ي˘˘حر˘˘لا ي˘˘ف
ةيداح˘ت’ا ع˘م د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘ي
ةيليوج رهصش يف يهتني يذلا
.لبقملا

حصضوأا لصصتم قايصس يفو
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف لوأ’ا ل˘˘جر˘˘˘لا
يف عرصش هنا رصضخلل ينفلا

ل˘˘ئاد˘˘ب ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر
دوعصسم ،مرصضخملا يثÓثلل
،حايرب ميحرلا دبع ،ضسوكرب
»:Ó˘˘ئا˘˘ق رو˘˘˘ب˘˘˘ه˘˘˘صش ضضا˘˘˘ير
،ن˘صسلا ي˘ف مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ن˘م دا˘ج˘يإ’ ل˘م˘ع˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘˘عو
.«لبقت˘صسم˘لا ي˘ف م˘ه˘صضو˘ع˘ي
انوروك ةحئاج نأا دكأاو اذه
كرتت ملو ،ه˘تا˘با˘صسح تط˘ل˘خأا
ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ل
ةيلحملا ةلوطبلا نم بهاوم
ضسرا˘م ذ˘ن˘م ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
.يصضاملا

جاحلب اسضر

ايقيرفإا يناثلاو ايملاع212ـلا زكرملا يف دجاوتلا نأا دكأاهحسشرت صضفر ببسس ةيجراخلاو ةيلخادلا ةبوقعلا نأا دكأا
نيهلا رمألاب صسيل

ةركل ملاعلا سسأاك يف رسضخلا ةليسصح :نابعل
دودحلا دعبأل ةيباجيا ديلا

هققح امب ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا ضسيئر نابعل بيبح داصشأا
رصصم ملاعلا ضسأاك لÓخ ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

.ايقيرفإا يناثلاو ايملاع22ـلا فصصلا يف رصضخلا ءاج نيح ،1202
ضسأاك يف انتكراصشم» :ةيفحصص تاحيرصصت يف نابعل حصضوأاو

فوقولا بجي ’و دودحلا دعبأ’ ةيباجيا تناك1202 رصصم ملاعلا
نودجاوتي نيذلا ضصاخصشأ’ا نم ةصصاخ ،ققحملا ديحولا زوفلا دنع
22ـلا زكرملا رئازجلا تلتحا دقل» :عباتو ،«ةبعللا نع نيديعب

ىلع2ـلا زكرملا يف انئج اننأا امك ،ايقيقح ازاجنا دعي اذهو ايملاع
ضسمأا ةلوطبلا يئاهن عبر تبعل يتلا ،رصصم دعب يراقلا ىوتصسملا
.«كرامنادلا بختنم مامأا

ب.م.يرسسيإا
ابيرق ةسصرف ىلع يرئازجلا مجاهملا لوسصح ىلإا حملأا

يناميلسسب ديسشي ايسسراغ
،نويل يدان قيرفل يصسنرفلا بردملا ايصسراغ يدور داصشأا

يف قحتلا يذلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإا˘ب
.يصسنرفلا قيرفلاب يراجلا يوتصشلا وتاكريملا

اصسمحتم ابع’ انبلج »:ةيفحصص تاحيرصصت يف ايصسرغ لاقو
ابيرق ةصصرفلا هل حاتتصسو انل ةبصسنلاب مهم وهو ،(يناميلصس) ةياغلل

.«هتاردق تابثإ’
ب.م.يرسسيإا

صسلاب مامأا بعللا ةعانسص يف هقلأات دعب

ةناكملا زجحل ةتباث ىطخب ةمحر نب
ماه تسسيو ةليكسشت يف ةيسساسسألا

ةريبكلا هتداعصس نع ةمحر نب ديعصس يرئازجلا يلودلا ربع
ضس’اب لاتصسيرك باصسح ىلع ماه تصساو هيدان هققح يذلا زوفلاب
.ءاثÓثلا ضسمأا لوأا ةرهصس ةيثÓثب

ةروصص «مارغتصسن’ا» يف يمصسرلا هباصسح ىلع بعÓلا رصشنو
ريبك زوف» :Óئاق اهيلع قلعو هئÓمز ابطاخم ةلباقملا يف هل
.«اعم زوفلاو لمعلا ةلصصاوم انيلع مويلا ةرهصس

هكرصشأا ثيح هيلع اديدج ابصصنم لغصش بعÓلا نأا ركذلاب ريدج
هتغوارم زاربإ’ رثكأا ةيرح هاطعأا ام وهو باعلا عناصصك بردملا
ةليكصشت يف اهيلع رابغ ’ يتلا هتناكم ىلع ةمحر نب مصصبيل
.يدانلل ةقفوملا ريغ ةيادبلا دعب ةصصاخ ماه تصساولا

نمحرلا دبع قÓع
ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو تاميلعت عم ايصشامت
مداقلا ءاعبرأ’ا دقعت ىوقلا باعلأ’ ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا

ةيداحتÓل ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا دقعت نأا رظتنملا نم
يرفيف3ـل قفاوملا مداقلا ءاعبرأ’ا موي ،ىوقلا باعلأ’ ةيرئازجلا

1202.
لصصاوتلا عقاوم ىلع ةيداحتÓل ةيمصسرلا ةحفصصلا ترصشنو

عم ايصشامت ،ةماعلا ةيعم˘ج˘لا د˘ق˘ع ه˘ي˘ف تد˘كأا ا˘نا˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
دقع ىلع تدد˘صش ي˘ت˘لاو ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ةرازو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ليرفأا51ـلا خيرات لبق لاجآ’ا برقأا يف ةيصضايرلا تايعمجلا
ةنجللا رقمب دقعتصس ةماعلا ةيعمجلا نأا نايبلا فاصضأاو اذه.مداقلا
.نونكع نبب ةيرئازجلا ةيبملو’ا

ب.م.يرسسيإا

مدقلا ةرك ةقيرط ةطراخ مسسري نادم
تاعاقلا لخاد

ضسيئرو قباصسلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا نادم ميكح لصصاوي
نم لمعلا «لاصص توف» ةعاقلا لخاد مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا
.ةمداقلا تاقاقحتصسÓل ابصسحت ةصضايرلا هذهب فوقولا لجا

نادم نأا ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل يمصسرلا عقوملا فصشكو
هذهب فوقولا لجأا نم ،ةينفلا ةيريدملا عم تاءاقللا ديدع ىرجأا
مت يذلاو يلاردفلا بتكملا عامتجا ءاثÓثلا موي دقعيل ةصضايرلا

لبق نم اهيلع ةقداصصملا تمت يتلاو قيرط ةقرو ضضرع هلÓخ
طور˘صشلا ر˘ت˘فد ع˘صضو لÓ˘خ ن˘م ة˘ياد˘ب˘لا نو˘˘كت˘˘صسو ،ءا˘˘صضعأ’ا
ةدعل اهدعب ةيداحت’ا ضسيئر لقتني نأا ىلع ،يداونلل ةبصسنلاب
ةرظنل قرطتلاو يناثلاو لوأ’ا مصسقلا يداون ءاقل لجا نم قطانم
.ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ىلإا «فافلا»

ةركل يرئازجلا داحت’ا ضسيئر نادم نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو
روف «لاصص توفلا»ـل ناجرهم ةماقإا يف ركفي ةعاقلا لخاد مدقلا

.ةرهاظتلا ةماقإ’ رصضخأ’ا ءوصضلا ايلعلا تاطلصسلا حنم
بابصشلا ةرازو ىلإا بلطب ةيرئازجلا ةيداحت’ا تمدقتو اذه

.ةصضايرلا قÓطإا لجأا نم ةصضايرلاو
ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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صشتيمورب مامأا رسضخلا دئاق ىوتسسمب ديسشت ةيزيلجنإلا ريهامجلا

يرؤت ىيحيو ماكيب مقر لداعي زرحم

نيبعل6 لسصأا نم

ليحرلا وأا امهيلهأاتل عؤبسسأا يقيرفإلا ناحنمي نايرئازج

ر˘ت˘صسصشنا˘م ر˘ي˘ها˘م˘˘ج تن˘˘ثأا
يذلا ر˘ه˘ب˘م˘لا ءادأ’ا˘ب  ي˘ت˘ي˘صس
ي˘لود˘لا زر˘ح˘م ضضا˘ير ه˘مد˘ق
هق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
ضشت˘ي˘مور˘ب تصسيو يدا˘ن ما˘مأا
نم02 ة˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘صسح˘˘ل
داق ثيح ،يزيلجنإ’ا يرودلا
.ةفيظن ةيصسامخب زوفلل هقيرف

ى˘ل˘ع تادا˘صشإ’ا تف˘ل˘ت˘˘خاو
عقاوم ربع ءارحصصلا براحم
نم نيب يعامتج’ا لصصاوتلا

اذهب روهظلا ةلصصاومب هبلاط
تايرابم˘لا ي˘قا˘ب ي˘ف ل˘كصشلا
ه˘˘ه˘˘ب˘˘صش ن˘˘مو ،ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
نيبرأا ةيدنلوه˘لا ةرو˘ط˘صسأ’ا˘ب
.نبور

تو˘ف˘˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
روهظلا ةيناطيربلا ةفاحصصلا
يذ˘لا ر˘صضخ˘لا د˘ئا˘ق˘ل ز˘ي˘م˘م˘لا
ىد˘هأاو ،ا˘ي˘م˘لا˘ع ا˘فد˘ه ل˘ج˘˘صس
فد˘ه˘لا غ˘ن˘ي˘لر˘ي˘˘ت˘˘صس ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز
،ة˘ير˘ح˘صس ةر˘ير˘م˘ت˘ب ضسما˘˘خ˘˘لا

داق نم وه زرحم نأا تلاق ثيح
تصسيو حا˘˘˘صست˘˘˘ك’ ه˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
نزيتيصسلا بيصصنتو ضشتيمورب

.ةطقن14ـب يرودلل اردصصتم
ضسترو˘ب˘˘صس» ع˘˘قو˘˘م ح˘˘ن˘˘مو

يتيصس رتصسيل مجن «دتيرتصسليإا
،01 ن˘م5.8 ةمÓ˘ع ق˘با˘صسلا
يفيدهتلا ديصصرلا هليدعت دعب
ىيحيل ،يزيلجنإ’ا يرودلا يف
،ق˘با˘صسلا ي˘ت˘ي˘صس م˘ج˘ن ،يرو˘˘ت
رتصسصشنام حانج ماكيب ديفيدو

.ًافده26ـب ،ريه˘صشلا د˘ت˘يا˘نو˘ي
زر˘ح˘م ضضا˘ير نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘لو
فاد˘هأا ة˘ع˘صست˘˘ب م˘˘ها˘˘صسي تا˘˘ب
اذه يتيصس رت˘صسصشنا˘م ه˘ق˘ير˘ف˘ل
،6 ـل ه˘ل˘ي˘ج˘صست˘˘ب م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

م˘˘غر ،ىر˘˘˘خأا3 ة˘عا˘˘ن˘˘صصو
.ةليئصضلا هتكراصشم

جاحلب اسضر

ةلهم نايرئازج نابع’ حنم
،يصسنو˘ت˘لا ي˘ق˘ير˘فإ’ا يدا˘ن˘ل˘ل
،يراجلا عوب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا
خ˘صسف وأا ا˘م˘ه˘ق˘ئا˘ثو ة˘يو˘صست˘˘ل
ةرد˘˘ق مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ضضوخل امهليهأات ىلع يدانلا
.تايرابملا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘صشكو
نييرئازج نيبع’ نأا ةيصسنوت
يماحملاب Óصصتا6 لصصأا نم

خصسف يف عورصشلا هنم ابلطو
.«ديدج باب» يدان عم دقعلا

تاذ ف˘˘˘˘˘صشكي م˘˘˘˘˘لو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا م˘صسا ن˘˘ع رد˘˘صصم˘˘لا
ةهجو ىلإا ليحرلا ررق يذلا
يدانلا عم دقعلا خصسفو ،ىرخأا
نأامط لباقم˘لا ي˘ف ،ي˘صسنو˘ت˘لا

ي˘˘˘صسنو˘˘˘ي˘˘˘لا مÓ˘˘˘صسلا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
،ا˘م˘هر˘ي˘صصم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

لح ددصصب ةرادإ’ا نأا احصضوم

ةيلمعب مايقلل اديهمت لكصشملا
.اريثك لوطت نل يتلا ليهأاتلا

يقيرفإ’ا ةرادإا تهجتاو اذه
ءو˘صضلا ح˘ن˘م ى˘لإا ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
طا˘ق˘ت˘ل’ ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل ر˘˘صضخأ’ا
يف ،يدانلا ضصيمقب ،روصصلا
ءاهنإا برق ىلإا ةحصضاو ةراصشإا
.لكصشملا

ب.م.يرسسيإا



ةــــنصصرق

«رفانسسلا» بلطم
نم نابي فيصصلا» لاقي امك
قا˘˘˘صشع بلا˘˘˘ط «و˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘خ
ي˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
ضسيئر ليحرب يني˘ط˘ن˘صسق˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ل ةرادإ’ا ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
هنع ليدب لوؤوصسم نييعتو
تر˘ث˘ك ه˘تاز˘ه نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
ق˘ير˘ف˘لاو ’ ف˘ي˘˘ك ار˘˘خؤو˘˘م
ن˘م ف˘ي˘صصلا ءا˘ط˘خأا دد˘صسي

ةصسايصس ىلع دامتع’ا لÓخ
نأا ى˘ت˘ح رو˘جأ’ا ف˘˘ي˘˘ق˘˘صست
نم يدانلا ى˘ل˘ع ه˘تر˘ط˘ي˘صس
نييعت نع ثحبلاو يلاحلا تقولا يف يلحم بردم لصضفأا بادتنا ضضفري هتلعج رييصستلا ةيحان
.جيلخلا يف يجراخ قيرف دوقي نيرهصش لك ىحصضأاو اقÓطإا حلفي مل برتغم بردم

نيككسشملا ىلع در

هنأاو اميصس’ ،ةركصسب داحتا ءاقل يف ثدحلا مزحتم ضسراحلا عنصص ضصرفلا ديدعل يدصصتلا دعب
مهأ’ا نأاو ةصصاخ ايصساصسأا هتلصصاومب كصش نود نم حمصسيصس مهم دج لداعت قيقحت ىلإا هقيرف داق
هيلع ءاقبإ’ا ةرورصضب راصصنأ’ا بلاط يذلاو كيرديصس ضسراحلل نصسحأا ضضيوعت لÓخ نم هب ماق
هناو ةصصاخ Óبقتصسم هتناكم يف طيرفتلا مدع ىلع دكأا ضسراحلا نأا ركذي ،طايتح’ا يصسرك يف
.مزÓلا لكصشلاب يلهأ’ا نيرع ةيامحل ىعصسيصس

ةبيبسشلا عم رقتسسم ريغ

بع’ يقوزرم ةاناعم دكأاتت رخآ’ موي نم
وهو يصسفنلا بناجلا نم ةدكيكصس ةبيبصش
امو يدانلا تاءاقل يف ئيصسلا هروهظ ببصس
ءازجلا ةلكرل هعييصضت وه ،ةلب نيطلا داز
ة˘صصا˘خ ه˘لاو˘حأا ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘ت مد˘˘ع د˘˘كؤو˘˘ي
«اداكيصسور» قاصشع عم˘جا ثي˘ح ة˘ي˘صسف˘ن˘لا

ىلإاو ةحار ىلإا ةجاح يف ينعملا نأا ىلع
هتيفاع ةداعتصسا لجا نم ربكا يصسفن معد
ةصسام ةجاح يف ىقبت ةبيبصشلا نأاو ةصصاخ
.هتادوهجم ىلإا

ةسصاخ ةهجاؤم

يريزد ـل ةبصسنلاب ضصاخو بعصص ءاقل
يلاحلا نيصسح رصصن قيرف بردم ،لÓب
يراجلا عوبصسأ’ا ةياهن هجاويصس يذلاو
ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس يذ˘لا ر˘مأ’ا ق˘با˘صسلا ه˘ق˘˘ير˘˘ف
ةجيتن قيقحت لجا نم هلقث لكب يمري
رثكأا مدقتلاب هقيرفلو هل حمصست ةيباجيإا
ى˘˘ع˘˘صسي˘˘صسو اذ˘˘ه بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘صس ي˘˘ف
يتلا فعصضلا طاقن لÓغتصس’ ضشتوكلا
هذه ىنب ن˘م و˘ه ه˘نا ا˘م˘ب اد˘ي˘ج ا˘ه˘فر˘ع˘ي
.ةعومجملا

اهلكلسس

اريماك تاصسدع تدصصر ،فيخم دهصشم يف
اجلزتم دراطي وهو ابُد نايع دهاصش فتاه
.اينامور يف عوب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘ل˘ط˘ع لÓ˘خ
يف ردحنم ىلإا هقيرط قصشي جلزتملا ناكو
ينب بد دهوصش امدن˘ع ،«ل˘يد˘ير˘ب» ع˘ج˘ت˘ن˘م
.ةعرصسب هتدراطم يف لبجلا لفصسأا عفدني
نولقتصسي اوناك نايع دوهصش هاري نأا لبق
ام ،رطخ دوجو نم هنورذحيو «كيرفلتلا»
ىلع هرهظ ةبيقح ءاقلإا ىلإا جلزتملا عفد
ىهلأا يذلا رمأ’ا وهو ،ناويحلا ءاهلإ’ جلثلا
ى˘ل˘ع ةر˘ظ˘ن ي˘˘ق˘˘ل˘˘ي˘˘ل ف˘˘قو˘˘ت يذ˘˘لا بد˘˘لا
جلزتملا اهلغتصسا يتلا ةرتفلا يهو ،ةبيقحلا
.نامأ’ا رب ىلإا هقيرط قصشل

ءارمح ةقاطب لوأا
ناتلز ـل

يصسأا نيب عمج يذلا بصضغلا يبراد يف
نمصض نÓيم رتنا يديلقتلا هميرغو نÓيم
ضشتيفوميهاربا عنصص ،ايلاطيا ضسأاك ةصسفانم
هدر˘ط د˘˘ع˘˘ب ،ثد˘˘ح˘˘لا يد˘˘يو˘˘صسلا ي˘˘لود˘˘لا
يف هل ىلوأ’ا ربتعت يتلا ءارمحلا ةقاطبلاب
تا˘˘˘يرود˘˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا تاو˘˘˘ن˘˘˘˘صس تصسلا
ةارا˘ب˘م ي˘ف ا˘هر˘خآا تنا˘ك ثي˘ح ،ة˘ي˘بوروأ’ا
مامأا نامر˘ي˘ج نا˘صس ضسيرا˘ب ق˘با˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف
.5102 ةنصس يصسليصشت

qarsana@essalamonline.com
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ةراسسخ رايلم2
ةيا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘ع˘صضو

ةي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ا˘ه˘صشي˘ع˘ت
تتا˘ب ا˘مد˘ع˘ب Ó˘˘خد ى˘˘ل˘˘عأ’ا

2 نم رث˘كأا ةر˘صسا˘خ˘ب ةدد˘ه˘م
تايعادت ببصسب وروأا رايلم
ق˘˘فو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج
ة˘كر˘صش ي˘ف ءار˘ب˘خ تا˘ع˘قو˘ت
ي˘ف ة˘صصت˘خ˘˘م˘˘لا «تيو˘˘ل˘˘يد»
،ي˘لا˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
يف رئاصسخلا يلامجإا لصصوو
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا تا˘˘˘˘˘يرود˘˘˘˘˘لا
ةفا˘صضإا «ىر˘ب˘كلا ة˘صسم˘خ˘لا»
لاطبأ’ا يرود يتقباصسم ىلإا

ابوروي» يبوروأ’ا يرودلاو
.وروأا رايلم2.1 يلاوح «غيل

15

ةارابملا لÓخ
تعمج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ

ة˘كصسلا ق˘ير˘˘ف ي˘˘ئ˘˘صشا˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب
ان˘ق ءا˘ن˘بأاو ير˘صصم˘لا د˘يد˘ح˘لا
ي˘˘˘ف ضسا˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
بعÓ˘لا ظ˘ف˘ل ، ة˘يرد˘ن˘˘كصسإ’ا
يروكلا يناه دمحم ئصشانلا

هصسافنأا ديدحلا ةكصسلا بع’
هناصسلل ه˘عÓ˘ت˘با د˘ع˘ب ةر˘ي˘خأ’ا

دو˘جو مد˘˘عو ،ءا˘˘م˘˘غإ’ا بق˘˘ع
وهو ،بعلملاب فاعصسإا ةرايصس
بصضغ ن˘˘˘م داز يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا
،يرصصملا يصضايرلا روهمجلا
ةينعملا تاطلصسلا مهتا يذلا

ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
.ةيوصضوفلاب يعامتج’ا
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ةÓسصلا تيقاؤم

تاعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةقيرط ةطراخ مسسري نادم^
مداقلا ءاعبرألا دقعت ىؤقلا باعلأل ةيباختنلا ةماعلا ةيعم÷ا^

’’ةراوفلا Úع» نم يدانلا هب داع يذلا لداعتلا بقع

فيطسس ةهجاؤم :يرماؤع
يؤق قيرف اننأا تتبثأا
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هحسشرت صضفر ببسس ةيجراخلاو ةيلخادلا ةبوقعلا نأا دكأا

ةمسصاعلا دا–إا ةيدŸا يبŸوأا ةليلم Úع ةيعمج

لداعي زرحم
ماكيب مقر

يرؤت ىيحيو

ديسشت ةيزيل‚إلا Òهام÷ا
Ãا دئاق ىوتسسÿصشتيمورب مامأا رسض

اهدعب Ìكأا رؤمألا حسضوأاسسو «افيفلا» رارق ‘ نعطأاسس:يسشطز

هيبعل نم مدقملا ءادآلاب داسشأا

ابعسص امسصخ انهجاو : يجورف
ةريبك ةقثب ةارابملا لخد

قلطنت وداراب ةهجاوŸ تاÒسضحتلا

اهرؤهظ لسصاؤت «ماسصل»
يفيلÿا بكرم ‘ ءيسسلا


