
يناثلا مؤيلا ليسصافت هذه
«تؤكحط» ةمكاحم نم

«مؤكانؤسس» ةيسضق يف

ةيدلب سسيئرل انجسس تاؤنسس3
ريملا هقيقسشل ناتنسسو ناينب

50صصركسسعم يف قباسسلا
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ةهب÷ا Úصص– ةرورصض ¤إا اعد
ÊاÈصسلا ءاصضفلا نم ةيلخادلا

Òغ اهعون نم ¤وأ’ا دعت ةبرجتلا نإا لاق
اهعيبب حمصسي ’ ›ا◊ا عيرصشتلا نأا

اصسنرفب يندملا عمتجملا ةيلاردف صسيئر
«ةيثراكلا»ـب ةيعصضولا فصصو

جراخلاب ايرئازج028
ةيحيسسم رباقمب اؤنفد

30 صص«انورؤك» ةحئاج يف

عاطق باطقأا مهأا ىلإا نيدقع نم لقأا يف لوحت
رئازجلا يف دصسافلا لاملا

صسنوتب نطبلا ىوتصسم ىلع ةداح ةلآاب انوعطم رخآا نطاوم عرصصم ماعلا لاملا ديدبت ةمهتب ناعباتم

50صص

بئا˘ن يز˘ب˘خ د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘صشك
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا صسي˘˘ئر
تا˘˘ي’و˘˘ب ف˘˘ل˘˘ك˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ريفوت اهناكمإاب رئازجلا نأا ،بونجلا

يف ةبعصصلا ةلمعلا نم ةماه ةميق
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص عور˘˘صشم˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ت لا˘˘˘ح

ةعومجم هب رداب يذلا «لوناثي’ا»
.لاجملا يف ءاربخلا نم

ةيبنجأا تاهج Úب اهعرذأا عطاقتت ةينوÎكلإا برحب ةفدهتسسم رئاز÷ا :رميحلب
30 صص«بيولا» عقاوم Úمأات ىلع ددصشو صشي÷ا دوهجب هون

جاتنإ’ ةلودلا معد :«مÓسسلا»ـل يزبخ
دسسافلا رمتلا نم «لؤناثي’ا«لؤحك
ةبعسصلا ةلمعلا Òفؤت نم اهنكميسس

رحد نم تنك“ رئاز÷ا :Úنسش
ةفداهلا ةيجراÿا ت’واÙا

نطؤلا نمأاب سساسسملل

30 صص

40 صص

ىوصصق بهأات ةلاح ‘ ةينعŸا حلاصصŸاو ةموك◊ا ىلع ديدج ءبع

رثإاةيرئازج لتقم
 يران قلطل اهسضرعت

ادنك يف

يحلاب اهتفرغ يف ةبلاط ةافو تايعادت
2تياف د’وأا يعماجلا

ربكأ’ رسضحي نايز نب
يريدم كلسس يف ةلمح

ةيعماجلا تامدخلا
30 صص

50صص

! Úيرئاز÷ا بعÒل دؤعي «رؤيطلا ازنؤلفنأا» حبسش
ناسسنإ’ا ىلإا لقتنت ’ ىودعلاو ىرخأا تاي’ؤب سسوريفلل رؤؤب لجسسن مل :ةحÓفلا ريزو^

يقاؤبلا مأا يف نوركفلا نيعب جاجدلا نم درف فلأا05 نم ديزأا قؤفن^
40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 ةيرؤسصلا دؤقعلا

تارا˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ت’ا˘ح تغ˘˘ل˘˘ب
ةيمومع اهنأا صضرتفي يتلا وأا ،ةيمومعلا

ةقط˘ن˘م ي˘ف ،تا˘با˘غ˘لا ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا د˘ح
ثيح ،مناغتشسم ةنيدم يلاعأا يف مششحلا
ايفام» ـب نيطبترملا صصاخششأ’ا صضعب ماق
مششحلا ةبا˘غ ن˘م را˘ج˘ششأا ة˘لازإا˘ب «را˘ق˘ع˘لا

ةديدج ءانب ةقطنم ىلإا اهعقوم ليوحتو
«كوبشسياف» عبات˘ي ن˘م ،ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘شضور˘ع˘م
كا˘ن˘ه نأا ا˘ما˘م˘ت فر˘ع˘ي ،م˘نا˘غ˘ت˘شسم ة˘ي’و
عيب تانÓ˘عإا ن˘م˘شضت˘ت ةر˘ي˘ث˘ك تا˘ح˘ف˘شص
ةيفرع دوقعب عابت ءانبلل ةشصشصخم صضارأا

مهاشس روزم اهبلغأا ةيمشسر دوقعب انايحأاو
.ةيشضام تاونشس يف اهريوزت يف نوفظوم

سسرطغتملا ريدملا

نمأا نوع ن˘ي˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘يا˘كح ته˘ت˘نا
رثكأا لبق صسرطغتم يذيفنت ريدمو عاجشش
،هبشصنم نم نمأ’ا نوع درطب ةنشس41 نم
ريدملل نمأ’ا نوع دشصرت درطلا لبق نكل
لماعلا درف ،«متششلاو بشسلا» ـب هناهأا يذلا
اقح’ عازنلا روطت ،ةلثامم ةناهإاب ةناهإ’ا
لجأا نم رطشضا نمأ’ا نوع نأا ةجرد ىلإا
ه˘تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم بل˘˘ج˘˘ل ةرادإÓ˘˘ل لو˘˘خد˘˘لا
،يئاشضق رشضحمب ةناعتشسÓل ةيشصخششلا

ا˘ه˘ه˘جو ي˘ت˘لا ىوا˘كششلا تار˘ششع م˘˘غرو
6002 ي˘ما˘ع ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا

. لماعلا فشصنأا دحأا ’ نإاف ،0102و

هللا ناحبسس

ةروشص يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم داور رششن
همأا تلتق امدعب ةجعن هعشضرت ةلازغ ريغشصل
نأا ةرو˘شصلا ور˘ششا˘ن د˘˘كأا ثي˘˘ح ،د˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘ف
،رئازجلا بونج نم اهدشصر مت ةيقيقح ةشصقلا
امدنعو جاعنلا عيطق عبتي موي لك حبشصأا ذإا
بولحلا ةجعنلا كلت هل جرخت مهنم برتقي
نولوقي ام اودجي مل نوقلعملا ،هعشضرت يكل
نم نأا نيدكؤوم ،لجو زع هللا حيبشست ىوشس
ف˘خ˘ت Ó˘ف» ..د˘حأ’ا د˘حاو˘لا و˘ه كلذ˘ب ا˘˘هر˘˘مأا

كردقو موشسقم وهف دحأا كنم هذخأاي نل كقزر
.Óعف «موشسحم

«لؤقحلا تاريخ»

نم ةيلحم ةكرشش تشضرع ،ةدئار ةبرجت يف
اجوتنم «لوقحلا تاريخ» اهمشسا يداولا ةي’و
جزاط موث نع ةرابع وهو قاوشسأ’ا يف اديدج
راعشسأابو ةديج ةقيرطب أابعمو ةيلاع هيعون وذ»
نم ريثكلا باجعإا تي˘ق˘ل ةردا˘ب˘م˘لا «ة˘لو˘ب˘ق˘م
هذه راعشسأا عافترا لظ يف اميشس نيكلهتشسملا
ةرورشض ىلع ءاربخلا صضعب دكأا ثيح ،ةداملا
ماحتقا لجأا نم تاردابملا هذه لثم ميمعت
ايناث ةيلودلا قوشسلا مث ’وأا ةينطولا قوشسلا

لودلا ىلإا ةشصاخ ريدشصتلا تايلمع قيرط نع
.ةرواجملاو ةيقيرفإ’ا

qarsana@essalamonline.com
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! مهبم ءافتخا
ةيز˘كر˘م˘لا ن˘م ردا˘شصم ثد˘ح˘ت˘ت
نييدايق كرحت ةيادب نع ،ةيباقنلا
لا˘م˘ع˘ل˘˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ي˘˘ف
تاي’ولا5 ىلإا4 يف نييرئازجلا
داحتÓل ماعلا ن˘ي˘مأ’ا˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل
ميلشس نييرئازج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا
صضع˘˘ب نأا ة˘˘جرد˘˘ل ،ة˘˘ششطا˘˘ب˘˘ع˘˘ل
ة˘يز˘كر˘م˘لا رار˘شسأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘فرا˘˘ع˘˘لا
م˘ي˘ل˘˘شس نإا نو˘˘لو˘˘ق˘˘ي ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
يف بشصنملا رداغيشس ةششطابعل

دمت˘شسيو ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق ر˘ه˘ششأا نو˘شضغ
مهتوق ةششطاب˘ع˘ل م˘ي˘ل˘شس مو˘شصخ
ي˘مÓ˘عإ’ا بي˘ي˘غ˘ت˘لا ة˘لا˘˘ح» ن˘˘م
ةباقنلا يف لوأ’ا لجرلل «ةبيرغلا
.رئازجلا يف ربكأ’ا

ىنفي ’ زنك ةعانقلا
ع˘قاو˘م˘˘لا داور ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا لواد˘˘ت
لماعل ويد˘ي˘ف ط˘ير˘شش  ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ن˘م ن˘ي˘تدÓ˘ق ل˘م˘ح˘ي و˘˘هو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن
،تارهوجملل عيب لحم لخاد ،بهذلا

ل˘ما˘ع˘لا نإا˘ف ه˘لواد˘ت م˘˘ت ا˘˘م بشسحو
ءان˘ثأاو ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘ي’و ن˘م ط˘ي˘شسب˘لا

ناكم يف ةليبن˘لا ه˘ت˘ن˘ه˘م˘ل ه˘ت˘لواز˘م
نيتاه ىلع رثع ،تايافنلل صصشصخم
ل˘ح˘م˘لا ن˘م بر˘ق˘˘لا˘˘ب  ن˘˘ي˘˘تدÓ˘˘ق˘˘لا
نم نييÓملا باجعإا لان ويديفلا ،نيتعطقلا نيتاه ةبحاشص ىلإا امهعاجرإاب ماقو ،ركذلا فلاشسلا
ةنامأ’ا عجرأا يذلا ،تقولا صسفن يف عونقلاو طيشسبلا لماعلا اذه ىلع  اونثأا يذلا نييرئازجلا
 .عونقلا لجرلا اذهل ةيحت فلأاف ،قزر نم هللا هحنم امب طقف يشضرو ،اهلهأا ىلإا

aireglA ni edaM
ع˘ئار ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ف˘˘قو˘˘م ي˘˘ف
فشصنو نويلملا دلب فرششيو
ةبلط حج˘ن ،د˘ي˘ه˘شش نو˘ي˘ل˘م˘لا

قÓ˘طإا ي˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘˘ما˘˘ج
م˘ه˘يد˘يأا ع˘ن˘شص ن˘˘م خورا˘˘شص
خورا˘شصلا لو˘ط غ˘ل˘ب˘˘ي ثي˘˘ح
ىلوأا يف لشصو ،راتمأا ةشسمخ
يف مك01 عافترا ىلإا هبراجت
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ت˘حا اذ˘ه˘بو ،و˘ج˘˘لا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
تيرجأا يتلا ةشسفانملا يف نييكيرمأ’او نييشسورلا ةبلط نم لك دعب ايملاع ةثلاثلا ةبترملا
  .هللا نذإاب ةنمآا دايأا نيب لبقتشسملا ىرنو رختفن لايجأ’ا نم فنشصلا اذهبو ،ةيشضاملا ةنشسلا

«ةرطسسملا»

طورششلا رتافد ليدعت0102و5002 يماع نيب ةرتفلا يف ةيبونج ةي’و يلاو ررق
عم قباطتلا دح ىلإا بشسانتت ىتح ةيئاملا دراوملا عاطق يف ةديدج تاقفشصب ةشصاخلا

01 ةليط ةي’ولا هذه يف لاغششأ’ا ىلع ترطيشس ،ىربك ت’واقم ةكرشش تافشصاوم
لدعت ةشصتخملا حلاشصملا تناك ت’واقملا عاشضوأا نشسحت عمو ةرم لك يفو ،تاونشس
،ىربكلا ت’واقملا عم اددجم قباطتت ىتح يلاولا تاميلعت ىلع ءانب طورششلا رتافد
.«ةرطشسملا» ـب ةي’ولا هذه يف مويلا ىلإا ءارجإ’ا اذه فرع ثيح
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watan@essalamonline.com

ةم˘ل˘ك ي˘ف ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ح˘شضوأا
لوح يناملرب موي لÓخ اهاقلأا
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا»
ن˘طو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو
ين˘طو˘لا يدا˘ن˘لا˘ب «ن˘طاو˘م˘لاو
ىعشست يتلا رئازجلا نأا ،صشيجلل
ين˘طو ىو˘ت˘ح˘م ة˘عا˘ن˘شص ى˘لإا

ة˘فد˘ه˘ت˘شسم ،ي˘فار˘ت˘حا ي˘˘م˘˘قر
نم ةلكيهم ةينورتكلا برحب

تن˘هار ة˘ي˘ب˘ن˘جأا تا˘ه˘ج فر˘˘ط
يطارقميدلا راشسملا لششف ىلع
ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا ه˘ل˘ق˘˘ن يذ˘˘لا

رب ىلإا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ه˘ت˘ل˘شصوأاو
رود˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا دا˘˘ششأاو .نا˘˘˘مأ’ا
يف ،يبعششلا ين˘طو˘لا صشي˘ج˘لا
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل يد˘˘˘شصت˘˘˘لا
ةميزعلا صسفنب» Ó˘ئا˘ق م˘ئار˘ج˘لا

نوبشستنملا ىدشصت˘ي ةءا˘ف˘كلاو
ة˘ير˘˘كشسع˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
تاشصشصختلا يوذ نم ةينطولا
ةيلاعلا ةيجولونكتلاو ةيم˘ل˘ع˘لا
امهم نيرماغم˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ل
ةرا˘ع˘˘ت˘˘شسم ءا˘˘م˘˘شسأا˘˘ب اور˘˘كن˘˘ت
.«قرزأ’ا ءاشضفلا ربع ةعنقأاو

ن˘˘م لا˘˘شصت’ا ر˘˘يزو رذ˘˘حو
ةينورت˘كل’ا ة˘م˘ير˘ج˘لا ي˘ما˘ن˘ت

راشسم يف تابشسانم تلح املك
ن˘ع كلذو ،ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ربع باب˘ششلا جارد˘ت˘شسا ق˘ير˘ط
ىلع صضيرحتلاو ةغمدأ’ا لشسغ
ن˘ي˘ب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘لا ثبو ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
رابتعاب هنأا فاشضأاو .نييرئازجلا
،نييرئازجلا نم ةئاملاب07 نأا
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا نو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘ي
ن˘م تا˘ب د˘˘ق˘˘ف ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
ةميرجلل يد˘شصت˘لا يرور˘شضلا
ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا

موقت ةينايرب˘شس ةدا˘ي˘شس نا˘م˘شض
ي˘ن˘طو ىو˘ت˘ح˘م جا˘ت˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع
ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ن
ةكبششلا ني˘مأا˘تو ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا
ام وهو ،ةلودلا ةدايشسل اشسيركت

امك ،لاشصت’ا ةرازو تشصرح

لÓخ نم هديشسجت ىلع فاشضأا
قاط˘ن ي˘ف ن˘ي˘طو˘ت˘لا طار˘ت˘ششا

ZDع˘قاو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب
راطإا يف ةطششانلا ةينورتكل’ا
ثدحتشسملا يذيفنتلا موشسرملا

ربع مÓعإ’ا طاششنب قلعتملاو
.حيحشصتلاو درلا قحو تنرتن’ا

ىلع لوأ’ا لوؤوشسملا ددششو
يمشسرلا قطانلا لاشصت’ا عاطق
هفلخت ا˘م نأا ى˘ل˘ع ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ن˘م ة˘ي˘نور˘ت˘˘كل’ا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
نم بلطتت ةم˘ي˘شسج تا˘ي˘عاد˘ت
دو˘ه˘ج˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘طو˘لا ن˘مأا ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
حشضوأاو .نينطاو˘م˘لا ة˘مÓ˘شسو
رظنلاب ةينورتكل’ا ةميرجلا نأا
بلطتت ةميشسجلا اهرارشضأا ىلإا

يف دوهجلا فيثكت ،عيمجلا نم
ىلع موقت ةجمدنم ةيؤور راطإا
فلتخم نيب قيشسنتلاو لماكتلا
،دجاشسملا رارغ ىلع نيلعافلا

ل˘ئا˘شسو ،ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م
ةيوع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لاو مÓ˘عإ’ا

ةظفا˘ح˘م˘لا ي˘ف ا˘ما˘ه˘شسإا كلذو
.دÓبلا نمأا ىلع

ةطرششلا نأا رميحلب فاشضأاو
لد˘ع˘م ي˘ف ا˘عا˘˘ف˘˘ترا تل˘˘ج˘˘شس
ة˘ب˘شسن˘ب ة˘ي˘نا˘ير˘ب˘شسلا م˘ئار˘˘ج˘˘لا

ـب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب36.22

‐ه˘ب˘شسح‐ بل˘ط˘ت˘ي ا˘م9102
ةنمقرلا لاجم ري˘طأا˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت ج˘˘مار˘˘ب دا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عاو
ةميرجلا رطاخ˘م˘ب صسي˘شسح˘ت˘ل˘ل
ةرشسأ’ا عÓطشضا ،ةينورتكل’ا
صصوشصن رارقإاو اه˘ت˘ي˘لوؤو˘شسم˘ب
.نيطروتملا دشض ةيعدر

زر˘˘˘بأا قا˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘˘فو
ني˘مأا˘ت تاودأا ة˘ي˘م˘هأا ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب
دد˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا «بيو˘لا» ع˘˘قاو˘˘م
ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا بي˘˘لا˘˘شسأا دد˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ا˘˘هزر˘˘بأا ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
ةدا˘ه˘شش وأاLSS« » ةدا˘ه˘شش
ربتعت يتلا يمومع˘لا حا˘ت˘ف˘م˘لا
نم ققحتلل ةيمقر ةيوه ةقاطب
وأا ةمظنملا وأا صصاخششأ’ا ةيوه
ر˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘ب اذ˘˘˘كو ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
يتلا ت’دابملاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
نكلو .متاخلا زاه˘ج ا˘ه˘يو˘ت˘ح˘ي
˘‐ ةدا˘ه˘ششلا هذ˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا م˘˘غر
58» نأا ’إا ‐ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘شضي
ةيرئازجلا عقاوملا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةروكذملا ةشساردلاب ةلومششملا

،«ةداهششلا هذ˘ه ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ’
لجشسملا صصق˘ن˘لا نأا ا˘ح˘شضو˘م
ملاعلا روطت ةعرشس ةبكاوم يف
ة˘كب˘ششلا ع˘ج˘شش ،ي˘شضار˘˘ت˘˘ف’ا
نوناقلا راطإا جراخ لمعت يتلا

زاز˘˘˘˘ت˘˘˘˘با ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع قÓ˘˘˘˘˘خأ’او

ة˘˘ن˘˘شصر˘˘قو ن˘˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةرتف لÓخ اميشس’ مهتامولعم
 .يحشصلا رجحلا

«بيولا» عقاوم Úمأات ىلع ددصشو صشي÷ا دوهجب هون

عطاقتت ةينوÎكلإا برحب ةفدهتسسم رئاز÷ا :رميحلب
ةيبنجأا تاهج Úب اهعرذأا

 يمولد Ëرم

ةلكيهم ةينورتكلا برحب ةفدهتصسم رئازجلا نأا ،ةموكحلا مصساب يمصسرلا قطانلا لاصصت’ا ريزو رميحلب رامع دكأا
ينطولا صشيجلا دوهجب اهونم ،يطارقميدلا راصسملا «لصشف» ىلع تنهار ةيبنجأا تاهج نيب اهعرذأا عطاقتت

.ةينطولا ةدايصسلا نوصصو برحلا هذهل يدصصتلل يبعصشلا

ÊاÈصسلا ءاصضفلا نم ةيلخادلا ةهب÷ا Úصص– ةرورصض ¤إا اعد

ت’واÙا رحد نم تنك“ رئاز÷ا :Úنسش
نطؤلا نمأاب سساسسملل ةفداهلا ةيجراÿا

فصصو اصسنرفب يندملا عمتجملا ةيلاردف صسيئر
«ةيثراكلا»ـب ةيعصضولا

رباقمب اؤنفد جراخلاب ايرئازج028
«انورؤك» ةحئاج يف ةيحيسسم

صسي˘ئر ن˘ي˘ن˘شش نا˘م˘ي˘ل˘شس لا˘ق
نإا ،ينطولا ي˘ب˘ع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘كو صشي˘˘˘ج˘˘˘لا
ت’وا˘ح˘م˘لا ر˘حد ن˘م ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا
نمأاب صساشسملل ةفداهلا ةيجراخلا
ي˘ق˘شسن˘لا رار˘ق˘ت˘شس’او ن˘˘طو˘˘لا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا صسنا˘ج˘˘تو ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
لشضفب كلذو ،ةينطولا هتيوهو
عافدلا لاجم يف ينقتلا مكحتلا

ن˘يو˘كت˘لاو ي˘نار˘ب˘˘شسلا ن˘˘مأ’او
ةشصشصختملا تاراطإÓل  يلاعلا
انتلود صصرحو لاجملا اذه يف
نينطاوملاو نطولا ةيامح ىلع
.ةيجراخلا تارماؤوملا نم

ي˘ف ن˘ي˘ن˘شش نا˘م˘ي˘ل˘شس ىر˘˘يو
ةميرجلا لوح ينام˘لر˘ب˘لا مو˘ي˘لا
ىلع اه˘تا˘ي˘عاد˘تو ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا
يذ˘لا ن˘طاو˘م˘لاو ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأا
صشي˘˘˘ج˘˘˘لا قد˘˘˘ن˘˘˘ف ه˘˘˘ن˘˘˘شضت˘˘˘حا
ةميرجلا ةحفاكم نأا ،ةمشصاعلاب
ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
ةيجيتار˘ت˘شسإا ر˘يو˘ط˘ت ي˘عد˘ت˘شست
هذه دشض ةلماششلا ةظقيلل ةينطو
اد˘يد˘ه˘ت دادز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا

ن˘شسب كلذو ،’و˘ح˘تو ارا˘ششت˘ناو
ةبشسانملا ةيني˘ح˘لا تا˘ع˘ير˘ششت˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘جإ’ا ر˘˘˘˘طأ’ا ع˘˘˘˘شضوو
عفرلاو ،ةمئÓملا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
صسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م
.مئارجلا هذه دشض يعمتجملا

ةيعيرششتلا ةفرغلا صسيئر لاقو
ينار˘ب˘شسلا ءا˘شضف˘لا نإا ى˘ل˘ف˘شسلا
نيمرجملا فر˘ط ن˘م مد˘خ˘ت˘شسي
زازتبÓل ةيمارجإ’ا تاعا˘م˘ج˘لاو
لشصاوتلاو لايتح’او بشصنلاو
ةرجهلا ت’اجم يف يمارجإ’ا

ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا ر˘˘ي˘˘غ
برشض ةلواحمو ،تاعونم˘م˘لا˘ب
تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

.ةيداشصتق’او
صشيجلا ل˘م˘ع ،ن˘ي˘ن˘شش ن˘ّم˘ثو

ل˘˘˘كو ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةهجاوم يف ةينمأ’ا تاشسشسؤوملا
يتلا ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا
ةينطو ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا ي˘عد˘ت˘شست
نينشش نا˘م˘ي˘ل˘شس م˘ت˘خو .ة˘ل˘ما˘شش
ةظقيلا ىل˘ع حا˘ح˘لإ’ا˘ب ه˘ت˘م˘ل˘ك
ة˘ي˘مار˘جإ’ا تا˘كو˘˘ل˘˘شسلا لا˘˘ي˘˘ح
ةرورشضو ةيجراخلا تاروانملاو
ةينطولا يعاشسملا يف طارخن’ا
نطولا رارقتشسا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
.نينطاوملا ةمÓشسو
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صسيئر روغنشس دمحم فششك
ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ي˘˘لارد˘˘ف
ايرئازج028 نأا ،ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘˘ب
رباقمب اون˘فدو او˘تا˘م جرا˘خ˘لا˘ب
ةيلمع ’و مامإا نود ،ةيحيشسم
ةعيرششلا هيلمت ام قفو ليشسغت
هذ˘˘˘ه ا˘˘˘ف˘˘˘شصاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘شسإ’ا
.ةثراكلاب ةيعشضولا

رو˘غ˘ن˘˘شس د˘˘م˘˘ح˘˘م فا˘˘شضأاو
ة˘شصح ي˘ف ه˘ت˘فا˘شضت˘شسا لÓ˘˘خ
اهثبت يتلا «ةلماجملا صش’وأا»
ف’آا ة˘ت˘شس نأا ،«مÓ˘شسلا» ةا˘˘ن˘˘ق
نو˘ل˘م˘ع˘˘ي ،بي˘˘ب˘˘ط005و
’ ،ةيشسنرف˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب
يتلا قوقحلا صسفنب نوعتمتي
ءابطأ’ا نم مهؤوارظن اهب عتمتي
.نييشسنرفلا

˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا د˘˘˘˘كأاو
نأا ،رجه˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل
تهجو دق ةيشسنرفلا تاطلشسلا
دارفأا نفدل ةمرا˘شص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
انوروكب ن˘ي˘با˘شصم˘لا ا˘ها˘يا˘عر
ن˘م م˘ه˘ت˘ع˘˘ن˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘شضارأا˘˘ب
كلذو ،مأ’ا مهنطو ىلإا ليحرتلا

لو˘كو˘تر˘ب˘لا ه˘ي˘ل˘˘م˘˘ي ا˘˘م ق˘˘فو
ةمزح صضر˘ف˘ي يذ˘لا ،ي˘ح˘شصلا

مدعب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا طور˘ششلا ن˘م
عنمو نيفوت˘م˘لا ة˘ث˘ج ل˘ي˘شسغ˘ت
ميشسارم يف مه˘ي˘لا˘هأا ة˘كرا˘ششم
يف مهنفد ىلإا ةفاشضإ’اب ،نفدلا

نأا ح˘شضوأاو .ة˘ي˘عا˘م˘ج ر˘˘با˘˘ق˘˘م
ني˘فو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا داد˘عأا

ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف ءار˘˘˘ج
يف ،ديازتم عافترا يف اشسنرف
ه˘˘ي˘˘ف صسجو˘˘ت˘˘ت يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا

ن˘م ة˘ف˘ي˘خ ا˘يا˘ح˘شضلا تÓ˘ئا˘ع
بايغ ىلإا رظنلاب ،مهيوذ قرح
بل˘غأا˘ب ن˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شسم˘˘لا ر˘˘با˘˘ق˘˘م
اريششم ،جراخلاب تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

يف تنفد ثثجلا صضعب نأا ىلإا
لازت ام ىرخأاو ،ةيحيشسم رباقم
ثثجلا حلاشصم جاردأا ةشسيبح
،«قرح˘لا» ر˘ي˘شصم را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف

نيميقملا صصا˘خ˘ششأ’ا ا˘م˘ي˘شس’
نود نمو ةيعرشش ريغ ةقيرطب
عفد يذلا عشضولا ،ةيتوبث قئاثو
ةبلا˘ط˘م˘لا ى˘لإا ة˘ي˘لا˘ج˘لا دار˘فأا˘ب
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ع˘˘ير˘˘شس ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا˘˘˘ب
تقو عر˘شسأا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ما˘˘ث˘˘ج˘˘لا

.نطولا صضرأا ىلإا نكمم
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘˘كو

نوؤو˘ششب ى˘ن˘ع˘ت تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ابوروأا يف ةملشسملا تايلاجلا
تاطلشس ىلإا تابلط تمدق دق
لجأا نم ةشصشصختملا تاهجلا
ةيلاجلل رثكأا تÓيهشست ميدقت
تادا˘˘ع مار˘˘ت˘˘حاو ة˘˘م˘˘ل˘˘شسم˘˘لا

فور˘ظ ي˘ف ا˘هدار˘فأا د˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘تو
ثيدحلا ّلظ يف ةشصاخ ،هذهك
ةشصشصخملا ن˘كا˘مأ’ا ة˘ل˘ق ن˘ع
دعب ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘لا ى˘تو˘م ن˘فد˘ل
ا˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
يف تايفولا ةليشصح عافتراو
.مهفوفشص

صسلجملا بلط ،اشسنرف يفو
ن˘˘م ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘مÓ˘˘˘شسإ’ا
نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘˘م˘˘يإا صسي˘˘ئر˘˘لا
،ةل˘كششم˘لا هذ˘ه ل˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘لا

ةيشسنرفلا تاطلشسلا نأاو ةشصاخ
ربق001 و˘˘˘ح˘˘˘ن صصشصخ˘˘˘˘ت
ةربقم003 يف ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘ل˘ل
بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ى˘ل˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م
ل˘ي˘ل˘ق دد˘˘ع و˘˘هو ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

ة˘ي˘لا˘ج˘لا دار˘فأا دد˘ع˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
يذ˘لا ا˘شسنر˘ف ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ل˘˘شسم˘˘لا
.ةمشسن نييÓم5 زواجتي
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يصضاŸا ءاطخأا رركت نل هتكرح نأا دكأا

ةÒخأ’ا ةيسسائرلا تاباختن’ا ‘ حسشÎم يأا دناسست ⁄ ةسضهنلا :ةسشئاع نب ديزي
نيمأ’ا ةششئاع نب ديزي ىفن

،ة˘˘شضه˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
عئÓط بزح صسيئرل هتدناشسم
ن˘ب ي˘ل˘ع ا˘˘ق˘˘با˘˘شس تا˘˘ير˘˘ح˘˘لا
يف رخآا حششرم يأا وأا ،صسيلف
،ةريخأ’ا ةيشسائرلا تابا˘خ˘ت˘ن’ا

دعب جرخت مل دÓبلا نأا فاشضأاو
نأاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘مزأا ن˘˘م
صسف˘ن رار˘كت د˘ير˘ت ’ ه˘ت˘كر˘ح
ديزي حشضوأا.يشضاملا ءاطخأا
هتفا˘شضت˘شسا لÓ˘خ ة˘ششئا˘ع ن˘ب
«ةلماجملا صش’وأا» ةشصح يف
نأا ،«مÓشسلا» ةانق اهثبت يتلا
اهتمزأا نم دعب جرخت مل دÓبلا
ىلإا ببشسلا اعجرم ،ةيشسايشسلا

يذلا يشسايشسلا ماظنلا ةعيبط
تاي˘حÓ˘شصلا ‐ ه˘ق˘فو‐ نو˘كت
روتشسدلا اهيف امب صسيئرلا ديب
ثيح ،تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا بنا˘ج ى˘لإا

نأا ى˘لإا نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه ي˘˘ف را˘˘ششأا
تاباختنÓل ةلقتشسملا ةطلشسلا
دعب ا˘م˘ي˘شس ،ة˘ن˘ي˘ع˘م تح˘ب˘شصأا
نم ةيشسا˘ي˘شسلا باز˘حأ’ا دا˘ع˘بإا

يأار ن˘˘عو.ةبقارملا ةيل˘م˘ع
يشسايشسلا عشضولا يف بزحلا
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا لا˘˘ق ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
هذه فقوم نأا ،ةشضهنلا ةكرحل
ا˘م˘ي˘ف ا˘ح˘˘شضاو نا˘˘ك ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘مزأ’ا صصخ˘˘˘ي

،يبعششلا كارح˘لا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ
ل˘˘ششف ‐ه˘˘ب˘˘شسح‐ تب˘˘ثأا يذ˘˘لا
يف قباشسلا يشساي˘شسلا ما˘ظ˘ن˘لا
تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل ما˘ع˘لا نأا˘ششلا ةرادإا
.يرئازجلا بعششلا

يف هلمأا نع ةششئاع نب دافأاو
لÓخ نم ،ةديدج ةحفشص حتف
نأاو ،راوحلاو ينطولا قفاوتلا
ءانبل قيرطلا ةطراخ مشسر متي

ماظن اذكو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا
قفاو˘ت صسا˘شسأا ى˘ل˘ع ي˘شسا˘ي˘شس
دوجول فشسأات هنأا ’إا ،ينطو
بايغ لظ يف يدارفنا راشسم
نأا فا˘˘˘˘شضأاو .ق˘˘˘˘فاو˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ندأا
،تارايخ اهيدل تناك ةشضهنلا
وه امك عشضولا ىلع ىقبت امإا
وأا ،ق˘با˘شسلا ما˘ظ˘ن˘لا د˘ه˘ع ي˘˘ف
ع˘˘م ر˘˘خآا را˘˘ي˘˘خ ى˘˘لإا ها˘˘ج˘˘ت’ا
.ةئاملاب05 هحاجن لامتحا

نأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف د˘˘كأاو
أاد˘˘ب˘˘م ع˘˘م تنا˘˘˘ك ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا
نأاب كلذ Ó˘ل˘ع˘م ،تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

رخآا رايخ هيدل نكي مل هبزح
،ىرخأا ل˘ئاد˘ب كا˘ن˘ه ن˘كت م˘لو
،ةشضهنلا يلشضانم حنم ادكؤوم
.نيبختنملا رايتخا قح

يمولد Ëرم

اهتفرغ يف ةبلاط ةافو تايعادت
2تياف د’وأا يعماجلا يحلاب

ربكأ’ رسضحي نايز نب
يريدم كلسس يف ةلمح
ةيعماجلا تامدخلا
يف يلاعلا ميلعتلا ةرازو تعرصش
تامدخلا يريدم تافلم ةصسارد
ةكرح يرجت نأا ىلع ،ةيعماجلا

نأا رداصصم تفصشك.ةعصساو رييغت
،يلاعلا ميلعتلا ةرازو حلاصصم
يريدم رييغت يف تعرصش
تبث نيذلا ةيعماجلا تامدخلا

ةلمح يتأاتو .رييصستلا يف مهلصشف
ةبلاط ةافو ةثداح دعب رييغتلا

تياف د’وأا يعماجلا يحلاب
بقع دقو .ةمصصاعلا رئازجلاب

تاجاجتحا ةلاح ةثداحلا هذه
تاماقإ’ا نم ديدعلا يف ةريبك
عفد يذلا رمأ’ا ،ةيعماجلا

كرحتلل ةيمومعلا تاطلصسلاب
،ةيعماجلا تامدخلا فلم حتفو

ىوتصسم ىلع ةمدقملا كلت ةصصاخ
.ةيعماجلا ءايحأ’او تاماقإ’ا

ماعلا ريدملا صساورد ريصشب دافأاو
تامدخلل ينطولا ناويدلل
ةلاقإا تمت هنأا صسمأا لوأا ،ةيعماجلا

تانبلل ةيعماجلا ةماقإ’ا ريدم
يجاح نيدلا فيصس2تياف د’وأ’
رداقلا دبع نيرصشعوب نييعتو

ىلع ءارجإ’ا اذه ءاجو.هل افلخ
42) ةريصصن صشوكب ةافو ةيفلخ

ةماقإ’اب ةميقم ةبلاط (ةنصس
ناك يتلاو2 تياف د’وأا ةيعماجلا
ةيئابرهك ةرارصش بوصشن اهببصس
صسيلو ةفرغلاب يئابرهك نخصسمب
هل جور امك زاغ ةروراق راجفنا

يلاعلا ميلعتلا ةرازو بصسح
حلاصصم تناكو.يملعلا ثحبلاو
نايب يف تدكأا ةيندملا ةيامحلا
ةبلاطلا ةافو يصضاملا تبصسلا اهل
42 رمعلا نم ةغلابلا ةيعماجلا
ترايت ةي’و نم ةردحنملاو ةنصس
يعماجلا يحلاب اهحورجب ةرثأاتم
رئازجلاب تياف د’وأاب2 تانبلل
ةروراق راجفنا ءارج ةمصصاعلا

ةعاصسلا دودح يف ةريغصص زاغ
تاذ تفاصضأاو . احابصص73:01
اصضيأا فلخ راجفن’ا نأا حلاصصملا

اهتهج نمو ،ةفرغلاب اقيرح
اقيقحت نمأ’ا حلاصصم تحتف
يف ثحبلل راجفن’ا عقومب
.ثداحلا اذه تاصسبÓمو بابصسأا

ر.نوراه



ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘شضوأا
مت هنأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
0002 نم ديزأا ىلع ءاشضقلا

ه˘ت˘با˘شصإا ي˘ف كو˘كششم ر˘ئا˘˘ط
نوكي نأا احجرم ،ازنولفنإ’اب
مأا يف ةلجشسملا ةرؤوبلا ببشس
ةرجاه˘م رو˘ي˘ط ى˘لإا ي˘قاو˘ب˘لا
.ابوروأا نم ةمداق

نأا ي˘ناد˘م˘ح ر˘يزو˘˘لا دا˘˘فأاو
ةلاح يف ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
˘مأا ة˘ي’و ي˘ف ىو˘˘شصق بهأا˘˘ت
،ةرواجملا تاي’ولاو يقاوبلا

ىودع نأا نينطاوملا انئمطم
ىلإا لقتنت ’ رويطلا ازنولفنأا
.ناشسنإ’ا

دولوم فششك ،هتهج نمو
ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ةدر˘˘جو˘˘ب
15 قوفن ،ةيحÓفلا حلاشصملل
ىدحإاب جاجدلا نم درف فلأا
ةيدلبب ةشصاخلا تارمثتشسملا

˘˘مأا ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب نور˘˘˘كف ن˘˘˘ي˘˘˘ع
ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا ءار˘˘ج ي˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا
حشضوأاو ،رو˘ي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نإا˘ب
ح˘ير˘شصت ي˘˘ف رد˘˘شصم˘˘لا تاذ

عو˘م˘ج˘م قو˘ف˘ن نأا ي˘ف˘ح˘˘شص
ءا˘ج جا˘جد˘لا ن˘م دار˘فأ’ا هذ˘˘ه
ةرتف˘لا ي˘ف «ي˘ئا˘ج˘ف» ل˘كششب
يفناج12و71 نيب ةدتمملا
ليلاحت تني˘ب د˘قو .ي˘شضا˘م˘لا

يتلا قفانلا جاجدلا نم ةنيع
ر˘˘با˘˘خ˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘شسرإا م˘˘˘ت
ببشس نأا ،ةيناوي˘ح˘لا ة˘ح˘شصلا

ءاد˘ب ة˘با˘˘شصإ’ا و˘˘ه قو˘˘ف˘˘ن˘˘لا
.رويطلا ازنولفنإا

ل˘˘ك نأا ةدر˘˘جو˘˘˘ب فا˘˘˘شضأاو
م˘˘ت د˘˘ق ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
كلذو نأاششلا اذه يف اهذاختا
ريهطتو قفانلا جاجدلا نفدب
اقفو اهب ناك ي˘ت˘لا ة˘ن˘جد˘م˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا طور˘˘˘˘˘ششل˘˘˘˘˘˘ل
.ةمزÓلا ةيلوكوتوربلاو

ةيملاعلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تلا˘قو
نإا صسمأا ،ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘شصل
ةلÓشسل ةرؤوب تلجشس رئازجلا»
�8نإا5صشتإا» رويطلا ازنولفنإا
تناكو .«نجاودلل ةعرزم يف
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘˘عارز˘˘˘لا ةرازو
ةم˘شصا˘ع˘لا نأا ،ار˘خؤو˘م تر˘كذ
ن˘ع تغ˘ل˘بأا ن˘ي˘كب ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا

صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘شصإا ت’ا˘˘˘ح

نإا5 صشتأا» رويطلا ازنولفنإا
ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو .ة˘˘ق˘˘يد˘˘˘ح ي˘˘˘ف «8
زمري يذلاو ،رويطلا ازنولفنإا
بيشصي اشضرم،1N5H ـب هل
امك ،لوأ’ا ماقملا يف رويطلا
صضر˘م ،رو˘ي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأا نأا
بي˘˘˘شصي ،ىود˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘شش
،ن˘جاود˘لاو ة˘ير˘ب˘لا رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا

ن˘˘˘˘م ت’ا˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘شضيأاو
ثيح ،نا˘شسنإ’ا د˘ن˘ع ىود˘ع˘لا
ت’ا˘˘ح˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج تن˘˘ماز˘˘˘ت
ت’ا˘ح ثود˘ح ع˘م ة˘ير˘ششب˘لا
ي˘فو .ن˘جاود˘لا ن˘ي˘ب ي˘˘ششف˘˘ت
ل˘ّج˘˘شس ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأ’ا
ي˘˘ف ةد˘˘ع لود ي˘˘ف ،م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
ةدوع ،ايقيرفإاو ايشسآاو ابوروأا
،روي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نإا صسور˘ي˘ف˘ل
دع˘ب˘ف .ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ه˘ت’Ó˘شسب

ايرو˘كو ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘مو ا˘شسنر˘ف
يف ،قارعلا لجشس ،ةيبونجلا
تارششعل ًاقوفن ،ةريخأ’ا مايأ’ا
ي˘˘˘ف ن˘˘˘جاود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ف’آ’ا

برق ،نيدلا حÓشص ةظفاحم
.دادغب
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ىوصصق بهأات ةلاح ‘ ةينعŸا حلاصصŸاو ةموك◊ا ىلع ديدج ءبع

! Úيرئاز÷ا بعÒل دؤعي «رؤيطلا ازنؤلفنأا» حبسش
ناسسنإ’ا ىلإا لقتنت ’ ىودعلاو ىرخأا تاي’ؤب سسوريفلل رؤؤب لجسسن مل :ةحÓفلا ريزو

يقاؤبلا مأا يف نوركفلا نيعب جاجدلا نم درف فلأا05 نم ديزأا قؤفن

خ.ةميصسن

،ىرخأا تاي’و يف رويطلا ازنولفنا صسوريفل رؤوب لجصست مل هنأا ،ةحÓفلا ريزو ينادمح ديمحلا دبع دكأا
يقاوبلا مأا ةي’وب ت’اح ليجصست ادكؤوم

عيرصشتلا نأا Òغ اهعون نم ¤وأ’ا دعت ةبرجتلا نإا لاق
اهعيبب حمصسي ’ ›ا◊ا

جاتنإ’ ةلودلا معد :«مÓسسلا»ـل يزبخ
دسسافلا رمتلا نم «لؤناثي’ا«لؤحك
ةبعسصلا ةلمعلا Òفؤت نم اهنكميسس

يزبخ ديجملا دبع فششك
را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تا صسي˘˘ئر بئا˘˘ن
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
،بونجلا تاي’و˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ريفوت اه˘نا˘كمإا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا نأا
ة˘ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ا˘ه˘ي˘ن˘ب˘ت لا˘ح ي˘ف ة˘ب˘˘ع˘˘شصلا
ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شص عور˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘˘ل
ه˘ب ردا˘ب يذ˘لا «لو˘˘نا˘˘ث˘˘ي’ا»
ي˘ف ءار˘ب˘خ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
رئازج˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،لا˘ج˘م˘لا
نييÓم5 هتميق ام دروتشست
د˘قو ةدا˘م˘لا ن˘م ا˘يو˘ن˘شس ر˘ت˘ل
لاح يف ةميقلا هذه عجارتت
ة˘عا˘ن˘شصل˘ل تا˘ط˘ل˘شسلا م˘˘عد
. ةيلحملا

ديجملا دبع رمثتشسملا دكأا
ـل ح˘˘˘ير˘˘˘˘شصت ي˘˘˘˘ف يز˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ
مهناكمإاب هنا ،صسمأا «مÓشسلا»
ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘شسلا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
ةدام نم ةئاملاب42 ةبشسنب

ي˘ت˘لا «لو˘˘نا˘˘ث˘˘ي’ا» لو˘˘ح˘˘ك
ارخؤوم اهتعانشص يف اوحجن
احشضوم ،دشساف˘لا ر˘م˘ت˘لا ن˘م
ام ايونشس دروتشست رئازجلا نأا
ةميقب رتل نييÓم5 هتميق
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
اون˘هار م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ب˘ع˘شصلا

هذ˘ه ن˘م صصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ن˘يز˘خ˘لا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا
تم˘عد لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
م˘˘ه˘˘˘عور˘˘˘ششم تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا
هعون نم لوأ’ا يرامثتشس’ا
. رئازجلا يف

لوحك نأا ثدحتملا لاقو
مدخت˘شسي يذ˘لا «لو˘نا˘ث˘ي’ا»
ىلإا ميقعتلا داوم ةعانشص يف
تارشضح˘ت˘شسم صضع˘ب بنا˘ج
اذكو فيظ˘ن˘ت˘لاو ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
ةيئاذ˘غ˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا صضع˘ب

ن˘كم˘ي ،ةر˘ي˘م˘خ˘لاو ل˘خ˘لا˘˘ك
ي˘هو ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ه˘جا˘ت˘نإا نآ’ا

صسكع ،ةئاملاب ةئم ةيعيبط
يذ˘˘لاو هدار˘˘ي˘˘ت˘˘شسا م˘˘ت˘˘ي ا˘˘˘م
،ةيوايميك داوم ىلع يوتحي
ليلقتلا متي نأا رظتنملا نمو
يتلا  داريتشس’ا تايلمع نم
،ةظهاب ’اومأا ةلودلا فلكت

ق˘يو˘شست˘˘لا ل˘˘كششم نأا ر˘˘ي˘˘غ
مدقت نود لوحي اقئاع ىقبي
‐ يزبخ‐ لوقي مهتارامثتشسا

تا˘˘ع˘˘ير˘˘ششت˘˘لا نأاو ة˘˘شصا˘˘˘خ
ةراجتلا وأا عيب عنمت ةيلاحلا
ىلع ةر˘شصت˘ق˘م ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب

وهو ، طقف اهداريتشسا ةيلمع
مهطاششن عيشسوت نود لاح ام
.

نع ‐رمث˘ت˘شسم˘لا ‐بر˘عأاو
تاطلشسلا لخدتت نأا يف هلمأا
يترازو اهشسأار ىلعو ايلعلا
لجا نم ةراجتلاو ةعانشصلا
ا˘ه˘˘نا˘˘شش ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق ن˘˘شس
يف رامثتشس’ا ةيلمع ليهشست
نأا ‐يزبخ‐ لوقيو ،لاجملا

ىلع قداشص روت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘م
هنا دكأا نأا دعب جوتنملا اذه
ريياعملاو طورششلا يفوتشسي
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لا
ه˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصل صصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لا

مه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ه˘ق˘يو˘شستو
لو˘ح˘ك رار˘غ ى˘ل˘ع او˘ح˘ج˘˘ن
داوم ةعانشص يف «لوناثي’ا»
او˘ما˘قو ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
ةي’و م˘ي˘ل˘قإا ي˘ف ا˘ه˘ع˘يزو˘ت˘ب
صسرادملا يف ةشصاخ ةركشسب
.ةيلحملا تارادإ’او

طا˘ششن نأا ر˘كذ˘لا رد˘˘ج˘˘يو
ىلع رشصت˘ق˘ي ’ ر˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا

داو˘˘مو لو˘˘ح˘˘كلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘شص
ىتح لب فيظنتلا وأا ميقعتلا
ىرخأ’ا ةيكÓهتشس’ا علشسلا
رمتلا نم اهع˘ي˘ن˘شصت˘ب او˘ما˘ق
ة˘˘ط’و˘˘كششلاو ى˘˘بر˘˘م˘˘لا˘˘˘ك
مدختشسملا ركشسلاو لشسعلاو
،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘عا˘ن˘˘شصلا ي˘˘ف
ةئم ةيعيبط اهنوكب زيمتتو
.ةئملاب

راجتلا ةيعمج اهبناج نم
ىلع نييرئازجلا نييفرحلاو
رهاط˘لا ما˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘مأا نا˘شسل
ـل حيرشصت يف تدكأا راونلوب
ى˘˘˘ع˘˘˘شست ا˘˘˘ه˘˘˘˘نأا «مÓ˘˘˘˘شسلا»

ىلإا رمثتشسملا ءادن لاشصيإ’
فدهب كلذو ايلعلا تاطلشسلا
ق˘ل˘خو را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ع˘ي˘ج˘ششت
لاجملا يف ةئششان تاشسشسؤوم
ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘قÓ˘˘ل ا˘˘م˘˘عد
ر˘˘يد˘˘شصت˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لو
تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م صصي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘فو . دار˘˘ي˘˘ت˘˘شس’ا
،ةين˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘خد˘ت
هذ˘ه ل˘ث˘م ع˘ي˘˘ج˘˘ششت ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
د˘ب ’ ةرور˘˘شض تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا

مهاشست  ا˘ه˘نأاو ة˘شصا˘خ ا˘ه˘ن˘م
ل˘غ˘شش بشصا˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘خ ي˘˘ف
ىلع ظفاحتو ةئيبلا رهطتو
رومتلا ةدوجو ةلخنلا ةمÓشس
يف ةدئار دعت يتلا ةيرئازجلا
رم˘ت˘لا ع˘م˘ج نأا نو˘ك م˘لا˘ع˘لا
ي˘ف ه˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شساو د˘˘شسا˘˘ف˘˘لا
نأا ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
تارششحلا نم ةلخنلا يمحي
ة˘مÓ˘شس ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو ةرا˘˘شضلا

.رمتلا ةدوجو
لو˘˘ح˘˘˘ك نإا˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘ششإÓ˘˘˘ل

يئايميك بكرم «لوناثي’ا»
ن˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شصي ،يو˘˘˘˘˘شضع
،ةلئاشس ةدام وهو تايلوحكلا
ةحئارب زيمتيو نول اهل صسيل
ه˘نأا˘ب ه˘م˘ع˘ط ز˘ي˘م˘ت˘يو ةذا˘ف˘ن
هريشضحت متي ،قرحلا ديدشش
ر˘كشسلا ر˘ي˘م˘خ˘ت ق˘ير˘ط ن˘˘ع
ليوحت ةطشساوب وأا يعيبطلا
يو˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘ششن˘˘لا

وأا اطاطبلاك ،تاتابنلا اهيلع
وأا ركشسلا بشصق وأا حمقلا
،تاتابنلا نم اهريغو رومتلا

دو˘قو جا˘ت˘نإا ي˘ف مد˘خ˘ت˘شسيو
ميقعتو ريهطتو تاكرحملا
يف ظفحيو اهريغو حورجلا
ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘قأا ةرار˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘جرد
بج˘ي ا˘م˘ك ،ة˘˘يو˘˘ئ˘˘م�52
ل˘˘كششب تاو˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا قÓ˘˘˘غإا

لوح˘ك ر˘خ˘ب˘ت ع˘ن˘م˘ل م˘كح˘م
ن˘˘ع هدا˘˘ع˘˘بإاو «لو˘˘نا˘˘ث˘˘˘يإ’ا»
.بهللاو لاعتشش’ا رداشصم

ز.صسواط

يراجتلا نازيŸا زجع عافترا ‘ اببصست رانيدلا روهدتو لوÎبلا راعصسأا صضافخنا نأا دكأا

ناسضمر لÓخ ةردن ةمزأا ‘ ببسستي نل مؤحللا داÒتسسا عنم :مغÓسشؤب
ريدملا مغÓششوب دلاخ فششك

ةرازوب ةيجراخلا ةراج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا
عنم رارق نم فدهلا نأا ،ةراجتلا
ثد˘حأا يذ˘لا ،مو˘ح˘ل˘لا دار˘ي˘ت˘˘شسا

ةيامح وه ارخؤوم ،ةريبك ةجشض
د˘˘ي˘˘ششر˘˘تو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا جا˘˘ت˘˘˘نإ’ا
صسيئر تاميل˘ع˘ت ق˘فو تا˘ق˘ف˘ن˘لا
.ةيروهمجلا

ي˘˘˘ف «م˘˘˘غÓ˘˘˘ششو˘˘˘ب» ح˘˘˘شضوأا
نأا ،صسمأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
9102 ةنشس تدروتشسا رئازجلا

نم ر’ود نويلم002 هتميق ام
بلطتي ام وهو ءارمحلا موحللا
،ةشساي˘شسلا هذ˘ه ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا

ببشستي نل رارقلا اذه نأا انئمطم
ع˘م ة˘شصا˘خ مو˘ح˘˘ل˘˘لا ةرد˘˘ن ي˘˘ف
نأاو ،نا˘˘شضمر ر˘˘˘ه˘˘˘شش بار˘˘˘ت˘˘˘قا

عم قيشسنت˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت ه˘ح˘لا˘شصم
يكل ىرخأ’ا حلاشصملا فلتخم
ةموميدو ةرور˘ي˘شس كا˘ن˘ه نو˘كت
قاوشسأ’ا يف اهريفوتب ةداملا هذهل
.ةيشسفانت راعشسأابو

ريدملا برعأا ،رخآا بناج نم
ةرازوب ةيجراخلا ةراج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا
عا˘ف˘ترا ن˘م ه˘ق˘ل˘ق ن˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا
ثيح ،يراجتلا نازيملا يف زجعلا
رايلم02026.01 ةنشس غلب
زوا˘ج˘ت˘ي ن˘كي م˘ل ا˘مد˘ع˘˘ب ر’ود
،9102 ةن˘شس لÓ˘خ را˘ي˘ل˘م1.6
ة˘ن˘شس تادراو˘لا ة˘م˘ي˘ق» نأا ثي˘ح

4.34 ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م تغ˘ل˘˘ب ،0202
رد˘ق˘ت صضا˘ف˘خ˘نا˘ب ،ر’ود را˘ي˘ل˘م
ةنشسب ةنراقم ،ةئاملاب33 هتبشسن
تارداشصلا صصخي اميفو ،9102
ر’ود راي˘ل˘م8.32 تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف
،ةئاملاب81 ـب رد˘˘ق˘˘ي ع˘˘جار˘˘ت˘˘ب
تغلب ثيح ،9102 ةنشسب ةنراقم
رايلم8.53 تاردا˘شصلا ة˘م˘ي˘˘ق
نأا ‐ثدحتملا‐ حشضوأاو ،«ر’ود
ى˘ل˘ع لور˘ت˘ب˘لا ر˘ع˘شس صضا˘ف˘خ˘نا
صضافخناو ،يم˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا
ةداملا هذه ن˘م ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإ’ا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘˘شسا˘˘˘شسح˘˘˘لا
رثأا هل ناك رانيدلا ةميق صضافخنا

.يراجتلا نازيملا ىلع ريبك
م˘هأا نأا ى˘لإا م˘غÓ˘ششو˘ب را˘ششأاو

جرا˘خ ةرد˘شصم˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ةدمشسأ’ا يف لثمتت تاقورحملا
داوم ،ركشسلا تاجتنمو ركشسلا

ر˘شضخ˘˘لا صضع˘˘بو ة˘˘يوا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك
صصخ˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو ،ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا م˘هأا نإا˘ف دار˘ي˘ت˘شس’ا
تادع˘م˘لاو ت’آ’ا ،ةدرو˘ت˘شسم˘لا

داوملاو ةعنشصملا فشصن داوملاو
تاناويحلاو ةعنشصملا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ن˘يو˘م˘ت˘لا ثي˘ح ن˘مو ،«ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ي˘ف ي˘˘تأا˘˘ت ن˘˘ي˘˘شصلا» نأا ف˘˘ششك
ةئاملاب71 ةبشسنب ىلوأ’ا ةبترملا

اشسنرف اهيلت ،تادراولا مجح نم
،ةئاملاب7 :ايلاطيإا ،ةئاملاب01 ـب

2.6 :اينابشسإاو ةئاملاب5.6 :ايناملأا
نئابزلا صصخي ا˘م˘ي˘فو ،«ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةفشصب ردشصت رئازجلا» نأا حشضوأا

،ةئاملاب5.41 :ايلاطيإا ىلإا ةريبك
،ةئاملاب7.31 ةبشسنب اشسنرف وحن
ةئاملاب8.9 ةبشسنب اينابشسإا اهيلت
.«نيشصلا اريخأاو ايكرت مث

˘˘˘‐ لا˘˘˘ق ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
تاردا˘˘˘شصلا نأا ‐ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
اه˘ي˘ل˘ع تغ˘ط ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
29 قوفت ة˘ب˘شسن˘ب تا˘قور˘ح˘م˘لا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ار˘ي˘ث˘ك تر˘ثأا˘ت ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
اهب رمي يتلا ةيحشصلا ةيعشضولا
ببشست ام ،رئازجلا ةشصاخو ملاعلا
نازيم˘لا ي˘ف ز˘ج˘ع ل˘ي˘ج˘شست ي˘ف
رايلم6.01 ـب رد˘ق˘ي يرا˘ج˘ت˘˘لا
ناح دق تقولا نأا ادكؤوم ،«ر’ود
تارداشصلا ريوطت يدحت عفرل

ع˘يو˘ن˘˘تو تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ
صضعب نأا املع ،ينطولا داشصتق’ا
بشسح‐ نييداشصتق’ا نيلماعتملا
يدحت˘لا او˘ع˘فر ه˘تاذ ‐رد˘شصم˘لا
عقاولاو ،ةيطارقوريبلا نم مغرلاب
ع˘ير˘لا˘ب ط˘ب˘تر˘م˘لا يدا˘˘شصت˘˘ق’ا
ناح دق ناوأ’ا» نأاو ،«يلورتبلا
نأابو «ينطولا جاتنإ’ا ع˘ي˘ج˘ششت˘ل
ة˘ب˘كاو˘م˘ب نآ’ا ة˘ب˘لا˘ط˘م ةرادإ’ا»
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
.«نييداشصتق’ا نيلماعتملل

ز.صسواط

عامتجÓل هصسؤورت لÓخ
ةمظنمل يداعلا ريغ يرازولا
ةجتنملا ةيقيرفإ’ا لودلا
لورتبلل

ثعبل عفاري راطع
ةديدج ةيكيمانيد
يقيرفإ’ا نواعتلل
ةقاطلا لاجم يف
دبع ةقاطلا ريزو صسأارت

عامتج’ا صسمأا راطع ديجملا
ةمظنمل يداعلا ريغ يرازولا
ةجتنملا ةيقيرفإ’ا لودلا
ةينقت قيرط نع لورتبلل
.دعب نع رصضاحتلا

تحرط ،ةرازولل نايب بصسحو
لماوع ةمظنملل ةماعلا ةنامأ’ا

لوح ربكا ليصصافتو ةديدج
ءابو تاريثأات ةصسارد عورصشم
داصصتقا ىلع91 ديفوك انوروك
ناك يذلاو ةمظنملا لود
عامتج’ا لامعأا لودج نمصض
قفتا ،ةقمعم ةصشقانم دعبو .
كرت ةرورصض ىلع ءارزولا
ىلإا ةيئاهنلا تارارقلا
ذخأ’ا دصصق لبقملا عامتج’ا

تايطعملا رابتع’ا نيعب
فرط نم ةعوصضوملا ةديدجلا
.ةماعلا ةنامأ’ا

ريزو دكأا قايصسلا صسفن يفو
ةدارإ’ا ىلع ةقاطلا
ةيكيمانيد ثعب يف ةيرئازجلا

يف يقيرفإ’ا نواعتلل ةديدج
ريزولا اعدو .ةقاطلا لاجم

نم ةدافتصس’ا ىلإا راطع
،كلذ يف كبوأ’ا ةبرجت
يتلاو رئازجلا نأا ادكؤوم
ةنصسلا هذه ةمظنملا صسأارتت
ةيجيتارتصسا ثعب ىلع لمعتصس

عيراصشم ليعفت حيتت ةديدج
.عقاولا صضرأا ىلع ةكرتصشم
يف نوكراصشملا داصشأا امك
يرئازجلا رودلاب ريخأ’ا
قيقحت يف يدايرلاو ريبكلا
نيب ىؤورلا ديحوتو عامجإ’ا
.ءاصضعأ’ا لودلا

ـه.جاوج



ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘شسل˘ج تز˘ي˘م˘˘ت
نم نكمت يذلا زغللا لجرلا
فرظ يف ةلئاط ةورث نيوكت
لقأا يف لوحت يذلاو يشسايق
مهأا ىلإا نمزلا نم نيدقع نم
ةراجتلاو لقنلا عاطق باطقأا
ر˘يد˘م˘لا بل˘ط˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ة˘˘كر˘˘ششل˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘شسلا ما˘˘˘ع˘˘˘لا
تارايشسلا ةعانشصل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
بوبهشش»ivns ة˘ب˘يور˘لا˘ب
ةيشضقلا يف مهت˘م˘لا «را˘ت˘خ˘م
لÓ˘غ˘ت˘شسا ءو˘شسب ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو
د˘يد˘ب˘تو صسÓ˘ت˘خا ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
ة˘لوا˘ح˘م˘ب ،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع لاو˘˘مأا
ع˘م لا˘شصت’ا ط˘بر ي˘شضا˘ق˘لا
ة˘ل˘شصاو˘م˘ل «را˘˘بر˘˘ب» ن˘˘ج˘˘شس
باو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘شساو ة˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.نيمهتملا

ىلع بوبهشش راتخم درو
ليجشست لوح يشضاقلل لاؤوشس
تاعي˘ب˘م ن˘م˘ث ي˘ف صضي˘ف˘خ˘ت
تارو˘ط˘ق˘˘م˘˘لاو تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا

ح˘˘˘ن˘˘˘مو ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘شسنو
اه˘ن˘م ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما
،اناجم رايغلا عطقو تانحاشش
تانحاششلا عبن مل نحن» Óئاق
تأادب انأا ،ةروطقم فشصن لب
0791 ماع صسدنهمك لمعلا

˘ما˘ع ر˘يد˘˘م˘˘ك تب˘˘شصن ا˘˘م˘˘لو
يناعت ةريخأ’ا تناك ،ةكرششلل
يف حششو ةيداشصتقا ةمزأا نم
اف˘ل˘م ا˘هءا˘ن˘ثأا تمد˘قو ،ع˘ي˘ب˘لا
امب8991 ة˘ن˘شس ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ة˘كر˘ششلا نز˘خ˘˘م ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ي
ةميقب اعلشس مشضي ناك يذلاو
،«ةلفاح99و رانيد رايلم7.4
رع˘شس صضف˘خ م˘ت ه˘نأا ا˘ف˘ي˘شضم
ريدملا صساشسأا ىلع تاعيبملا
ر˘˘يد˘˘مو ،روزرز يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

نأا ىلإا اريششم ،«عيبلا ةدحو
دوقع ة˘ع˘برأا تمر˘بأا ة˘كر˘ششلا

،تو˘˘كح˘˘˘ط ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م ع˘˘˘م
تدقع تاعامت˘ج’ا م˘ظ˘ع˘مو
ارربم،«ivns ةكرشش رقم يف
را˘˘ع˘˘شسأا˘˘ب تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘ب
ة˘كر˘شش بحا˘شصل ة˘شضف˘خ˘ن˘˘م
دو˘جو˘ب تارا˘ي˘شسل˘ل زرو˘تو˘م
ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب با˘˘ط˘˘˘عأا
اهب ملع املو ،تيزلل تابرشست

ع˘م ا˘ن˘ل ا˘ه˘˘ع˘˘جرأا تو˘˘كح˘˘ط
˘مÓ˘عإا م˘تو ي˘ئا˘شضق ر˘شضح˘م
.تاعيبملل ةماعلا ةيريدملا

لاؤوشس نع م˘ه˘ت˘م˘لا با˘جأاو
هتفشصب يشضا˘ق˘لا ه˘حر˘ط ر˘خآا

لÓ˘خ ة˘كر˘ششل˘ل ا˘ما˘ع ار˘يد˘˘م
،2102 ىلإا8991 نم ةرتفلا

نم ريبك ددع حيرشست ةيشضقو
0003ـب مهددع رد˘ق لا˘م˘ع˘لا

،لماع0057 نيب نم لماع
بب˘˘˘شسب م˘˘˘ت ءار˘˘˘جإ’ا اذ˘˘˘˘ه نأا
تناك يتلا ةيلا˘م˘لا ة˘ق˘ئا˘شضلا
،كاذنآا ةكر˘ششلا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
ةد˘ع ق˘ل˘غ م˘ت ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو
.ةكرششلل عورف

watan@essalamonline.com

5 4592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا1202 يرفيف01ءاعبرأ’اثدحلا

رئازجلا يف دصسافلا لاملا عاطق باطقأا مهأا ىلإا نيدقع نم لقأا يف لوحت

«مؤكانؤسس» ةيسضق يف «تؤكحط» ةمكاحم نم يناثلا مؤيلا ليسصافت هذه

ط.ةراصس

ةكرصش صسصسؤوم لامعأ’ا لجر ةمكاحم ،ةمصصاعلا ءاصضق صسلجمب فانئتصس’ا ةمكحم ،يناثلا مويللو صسمأا تلصصاو
ةصسصسؤوملاو يعماجلا لقنلا تاقفصص ةيصضق يف داصسفلاب مهتملا ،«توكحط نيدلا يحم» تارايصسلل زروتوم اميصس

نويلم422و رايلم1ـب تردق ةحداف رئاصسخ ةنيزخلا تدبك يتلاو ،«موكانوصس» تارايصسلا ةعانصصل ةينطولا
.ةربخلا ريرقت بصسح ميتنصس

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةبيعششلاب يجراخلا يرشضحلا
عشض نم ،ةزابيت ةي’و نمأاب

ةمظنم ةيمارجإا ة˘عا˘م˘ج˘ل د˘ح
ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘شصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
4 ا˘ه˘يد˘ل تز˘ج˘حو ،ة˘ب˘ل˘˘شصلا

نم ةي˘م˘كو ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك
.ةبلشصلا تاردخملا

لاشصت’ا ةيلخل نايب دافأاو
ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
ر˘ثإا ى˘ل˘عو ه˘نأا ،صسمأا ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت
تاو˘ق ى˘لإا ةدراو تا˘مو˘ل˘ع˘˘م
ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘طر˘˘ششلا
ةي’و نمأاب ةبيعششلا يجراخلا
ةعومجم مايق اهدافم ،ةزابيت
جيورتو عيبب صصاخششأ’ا نم
ط˘˘شسو˘˘لا ي˘˘˘ف تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
كلذ ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘˘ع ،ير˘˘˘شضح˘˘˘لا

تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘شساو
يرشصنع طيششنتو ةاقتشسملا
تنكمت ،يرحتلاو مÓعتشس’ا

نم ةح˘ل˘شصم˘لا تاذ ر˘شصا˘ن˘ع
نيشسبلتم ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب
.تاردخملا

˘‐ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ارار˘˘م˘˘ت˘˘شساو
˘˘‐ ة˘˘طر˘˘ششلا نا˘˘ي˘˘ب ف˘˘˘ي˘˘˘شضي
ةمكحم ةباين عم قيشسنتلابو
دحأا لزنم صشيتفت مت ،ةعيلقلا
قمعتلا اذكو مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
في˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف
ثيح ،ةكبششلا ر˘شصا˘ن˘ع ي˘قا˘ب
فيقوت نع ةيل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘شسأا

مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم صصا˘خ˘ششأا50
52 ني˘با˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
نم غلك40 زجحو ،ةنشس04و
بن˘˘ق˘˘لا) ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘كلا
ن˘م صصر˘˘ق002 ،(يد˘ن˘ه˘لا
ةراي˘شس ،ة˘ب˘ل˘شصلا تارد˘خ˘م˘لا
لقن ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست ة˘ي˘حا˘ي˘شس
70 ،تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘يور˘˘˘تو
نوعبرأاو ةتشسو ةلاقن فتاوه
تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘˘م جد ف˘˘˘لأا64
.جيورتلا

ف˘˘ل˘˘م ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
د˘˘˘شض ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شضق تاءار˘˘˘˘جإا
ة˘ي˘شضق ن˘ع م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

راطإا يف ةبلشصلا تاردخملاو
نيأا ،ةمظنم ةي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج
ةباينلا مامأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘شس
رو˘ف ا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
.قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا

تز˘ج˘ح ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
راجت’ا ةحفاكم ةقرف رشصانع
تارد˘خ˘م˘ل˘ل ي˘عر˘˘ششلا ر˘˘ي˘˘غ
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب
نارهو ةي’و نمأ’ ةيئاشضقلا
،ة˘ي˘˘عو˘˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف صسمأا

نم تا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك052.4
يف «كارك» ماخلا نيياكوكلا

ة˘˘˘كب˘˘˘شش ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف تككف تقو
8 نم نوكتت ةمظنم ةيمارجإا
ايئاشضق ني˘قو˘ب˘شسم صصا˘خ˘ششأا
25و22 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘˘م˘˘عأا
جرا˘خو ل˘خاد ط˘ششن˘ت ،ة˘˘ن˘˘شس
بيرهتلا يف ةشصتخم نطولا
ةبلشصلا تارد˘خ˘م˘ل˘ل ي˘لود˘لا
اذ˘˘كو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو دار˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
صسا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘يز˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
. ينطولا داشصتق’اب

زجح نع ةيلمعلا ترفشسأاو

رييÓم8.3 هردق يلام غلبم
،جيورتلا تادئاع نم م˘ي˘ت˘ن˘شس
ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘˘ب˘˘كر˘˘م31
ن˘ي˘ت˘جاردو عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ريب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ن˘ي˘ت˘يرا˘ن
نود˘˘ب ة˘˘ن˘˘حا˘˘شش ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف
ةلاقن ف˘تاو˘ه01و ةروط˘ق˘م
ةيلام˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م
ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘شصلا تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
رييÓم01 تقا˘ف ةزو˘ج˘ح˘م˘˘لا
ءار˘جإا ر˘ير˘ح˘ت م˘تو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس
ن˘ي˘فو˘قو˘˘م˘˘لا د˘˘شض ي˘˘ئا˘˘شضق
˘ما˘مأا ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب نو˘˘لا˘˘ح˘˘ي˘˘شس
.ةلادعلا

هتزوحب صصخصش فيقوت
تاردخملا نم ةيمك

تصسارنمتب
ن˘˘مأ’ا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘˘ت

ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب لوأ’ا ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘˘م ،تشسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
13 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي صصخ˘شش
.تاردخملا ةزايح ببشسب ةنشس

تاذ˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بشسحو
تءاج ةيشضقلا نإاف ،حلاشصملا
دوجوب دي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م د˘ع˘ب
عي˘بو ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘ي صصخ˘شش
.تيشسفا˘ت قو˘شسب تارد˘خ˘م˘لا

ة˘ي˘ن˘مأا ة˘˘ط˘˘خ داد˘˘عإا م˘˘ت د˘˘قو
صصخششلا ف˘ي˘قو˘تو ة˘م˘كح˘م
هتزوحب طبشض ،هيف هبتششملا

رد˘ق تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك
مت˘ي˘ل ،مار˘غ7.7 ـب ا˘˘˘ه˘˘˘˘نزو
ةقفر ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ل˘يو˘ح˘ت
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘˘لإا تازو˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ،ة˘˘طر˘˘ششلا
.ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا

نيصصخصش طبصض
ةزهجأا امهتزوحب

نودب ةصساصسح ت’اصصتا
ةصسبتب ةصصخر

ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘˘ت
ةشسبت ةي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق ة˘ج˘لا˘ع˘م ن˘م
ةزايح يف نيشصخشش طروتب
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت ة˘˘شسا˘˘˘شسح ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا

.ةشصخر
ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو

ةزايحب ديفت تامولعم دورو
ةشساشسح تازيه˘ج˘ت˘ل صصخ˘شش
لا˘شصت’ا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ن˘كم˘ي
امك .ةيكل˘شسÓ˘لا تا˘كب˘ششلا˘ب
ةزايح تازيهجتلا هذه بلطتت
ةلوخملا ةطلشسلا نم ةشصخر
كلذ ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب م˘ت˘ي˘ل ا˘نو˘نا˘˘ق
ىلإا ينعملا تاكرحت دشصرت

.هفيقوت ةياغ
ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا تاذ تر˘˘ث˘˘˘عو

ت’ا˘شصتÓ˘ل ن˘يزا˘ه˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘كل˘شسÓ˘˘لا

،امهب صصاخلا نحششلا يزاهج
نمأا ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل
.ةي’ولا

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘˘ت د˘˘قو
ف˘ي˘قو˘ت ى˘˘لإا ىدأا ،ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
يف هطروت تبث رخآا صصخشش
ةزهجأ’ا ليوح˘ت ع˘م ة˘ي˘شضق˘لا
ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘˘شسا˘˘˘شسح˘˘˘لا
لجأا نم ةنيطنشسقب يوهجلا
راظتنا يف ةربخلل اهعاشضخإا
رو˘˘ف ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘˘شصف˘˘˘لا
.ةينوناقلا تاءارجإ’ا ءافيتشسا

نولصسارم :اهعمج

نارهوب ماÿا Úياكوكلا نم ةÈتعم ةيمك زجح

ةزابيتب تاردıا جيوÎل ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإ’ا

ماعلا لاملا ديدبت ةمهتب ناعباتم

ركسسعم يف قباسسلا ريملا هقيقسشل ناتنسسو ناينب ةيدلب سسيئرل انجسس تاؤنسس3

رورم ثداح41 رـثإا ىلع

عؤبسسأا لÓخ احيرج4231و Óيتق82 دسصحي تاقرطلا باهرإا

انوعطم رخآا نطاوم عرصصم
نطبلا ىوتصسم ىلع ةداح ةلآاب
صسنوتب

ةيرئازج لتقم
قلطل اهسضرعت رثإا
ادنك يف يران
نم غلبت ةيرئازج ةاتف تيقل
،ميرم اهمصساو ةنصس51 رمعلا

لايرنوم ةنيدمب اهعرصصم
قلطل اهصضرعت رثإا ،ةيدنكلا
.يران
ةطرصش هتركذ ام بصسحو
ةثداحلا تعقو دقف ،لايرنوم

ًءاصسم ةصسداصسلا ةعاصسلا يلاوح
قيرط يف طرافلا دحأ’ا موي
نم برقلاب ،«ربمود لاف»
امدنع ،«نولات ناج» عراصش
ةرايصس يف ةبكار ةاتفلا تناك
نيرخآا صصاخصشأا عم ثدحتتو

تلصصو امدنع فيصصرلا ىلع
اهوبكار قلطأاو ،ىرخأا ةرايصس
.ةلتاق حورجب تبيصصأاف ،رانلا

يف صسردت ميرم نأا ركذي
اهتخأا ةقفر صشيعتو كبيك
اهيدلاو امأا ،اهنم ربكأ’ا

. ةياجبب نوميقي اهتلئاعو
لئاصسو تلقانت ،صسنوت يفو
لتقم لوح اربخ ةيلحم مÓعإا
هنأا دقتعي ينيثÓث باصش

ةقطنم يف يرئازج
ءارج ةيدودحلا تاريخصصلا

.نعط ةيلمعل هصضرعت
هنإاف ،اهتاذ رداصصملا بصسحو
باصش ةثج ىلع روثعلا مت
يف ،ةيوهلا لوهجم ،ينيثÓث
ةيدودحلا تاريخصصلا ةقطنم
ةي’و نم ةنايرف ةيدمتعمب
8 نينثإ’ا ءاصسم ،نيرصصقلا

نأا ىلإا تراصشأاو .1202 يرفيف
ةلآاب نعط نع ةجتان ةافولا

،نطبلا ىوتصسم ىلع ةداح
.صسأارلا ىوتصسم ىلع تامدكو
ر.رجاه

حنجلا ةمكحم صسمأا تقطن
مكحلا ،ركشسعمب ةي˘ف˘ي˘ن˘حو˘ب˘ب
يف ةذفان ان˘ج˘شس تاو˘ن˘شس3ـب

ةيدلب صسيئر «يلع يزعم» قح
ني˘ما˘عو ،فو˘ع ةر˘ئاد˘ب نا˘ي˘ن˘ب
صسيئر هق˘ي˘ق˘ششل ةد˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘شس
ع˘م ،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا صسف˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘شس
ةيلا˘م ة˘مار˘غ ع˘فد˘ب ا˘م˘ه˘ماز˘لإا
،امهنم لكل نويلم02 اهردق
.ماعلا لاملا ديدبت ةمهتب

تا˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بشسحو

ل˘˘ي˘˘كو صسم˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،طرافلا عوبشسأ’ا ،ةي˘ف˘ي˘ن˘حو˘ب
ة˘بو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت ا˘م˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف
،امهنم لكل تاونشس7 نجشسلا

ل˘ك را˘كنإا نا˘ق˘ي˘ق˘ششلا لوا˘حو
.امهيلإا ةبوشسنملا مهتلا

ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘˘تو
˘ما˘ق ن˘ي˘ح ،ة˘طرا˘˘ف تاو˘˘ن˘˘شسل
،يلاحلا ةيدلبلا صسيئر مهتملا
ةيرهشش بتاور هق˘ي˘ق˘شش ح˘ن˘م˘ب

تاذب فظومك رهششأا6 ةدمل
ي˘ف ه˘ق˘ي˘ق˘شش نا˘كو ،ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

،ةنشسلا كلت عاديتشسا ةيعشضو
،ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘ششا˘˘ب ن˘˘يأا
.ةيشضقلا تاشسبÓم يف اقيقحت
ماعلا بئانلا مامأا فلملا مدقو
،ركشسعم ءا˘شضق صسل˘ج˘م ىد˘ل
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا لو˘˘˘ح يذ˘˘˘لا

.اهيف رظنلل ةيفينحوب ةمكحم
ك.مركأا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم تف˘˘ششك
7211 ليجشست ن˘ع ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

،عو˘ب˘شسأا لÓ˘خ ،رور˘م ثدا˘˘ح
4231و Ó˘ي˘ت˘˘ق82 تف˘˘ل˘˘خ
ةليشصح لقثأا ربتعتو ،احيرج
ن˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘ف تل˘˘˘ج˘˘˘شس
صصاخششأا3 ةافو˘ب تن˘ششو˘م˘ت
مهفاعشسإا مت نيرخآا81 حرجو
ز˘كار˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
41 رـثإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شس’ا

نا˘ي˘˘ب دا˘˘فأاو.رور˘˘م ثدا˘˘˘ح
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
،عو˘ب˘شسأا لÓ˘خ ه˘نأا ،ة˘ي˘ند˘م˘˘لا
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو تل˘˘ج˘˘شس
اذهو Óخدت39291 ةيندملا

تا˘م˘لا˘كم ي˘ق˘˘ل˘˘ت ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ثاـغ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’ا
تÓخد˘ت˘لا هذ˘ه ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ت’ا˘ج˘م ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘شش
ءاوشس ةيندملا ةيامحلا ةطششنأا
،رورم˘لا ثداو˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ءÓ˘جإ’ا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘ح˘لا
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘خإا ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا

ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘تو
اهنيب نم ،تارهاظتلا فلتخمل
ا˘˘شصا˘˘خ Ó˘˘خد˘˘˘ت05511
،ي˘ح˘شصلا ءÓ˘جإ’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ءÓ˘جإاو فا˘ع˘شسإا ا˘ه˘ي˘ف م˘ت ن˘يأا

ىلإا اشضيرمو احيرج13311
ناوعأا فرط نم تايفششتشسملا
.ةيندملا ةيامحلا

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو تما˘˘قو
صصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ةياقولاب ةقلعتم˘لا تا˘طا˘ششن˘لا

،انوروك صسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ن˘م
ـب ينطولا بار˘ت˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع
ةدئافل ةيشسيشسحت ةيلمع523
،ةي’و84 رب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةرور˘شضب م˘هر˘كذ˘تو م˘ه˘ث˘ح˘˘ت
يحشصلا رجحلا دعاوق مارتحا

،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا اذ˘˘كو
013 ـب مايقلا ىلإا ةفاشضإ’اب

84 ربع ةماع مي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
تآا˘˘ششن˘˘م ةد˘˘˘ع تشسم ة˘˘˘ي’و
ة˘شصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كشسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

صصيشصخت مت نيأا ،عراوششلاو
نوع1931 نيتيلمعلا نيتاهل

،بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح
ةرايشس352 ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب
ةنحاشش341و فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شسإا

.ةخشضم
تادحو تماق رخآا بناج نم

5821 ـب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
498 دا˘م˘خإا˘ب ح˘˘م˘˘شس Ó˘˘خد˘˘ت

ةيعانشص ةيلزنم ا˘ه˘ن˘م ا˘ق˘ير˘ح
تماق اميف ،ةف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘ئار˘حو
صسفن لÓخ ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو
تايلمع˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ،ةر˘ت˘ف˘لا
Óخدت7944 ـب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘لا
فاعشسإا ةيلمع6393 ةيطغتل
.رطخ يف صصاخششأ’ا ذاقنإاو

م.نتاف
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459207ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا1202 يرفيف01ءاعبرأ’اتامهاصسم
ريسسأ’ا اهلفط ناسضتح’ مأ’ا نحت امدنع

ةقزأا نم قيشض قاقز ةياهن يف كانه
بونجلا ىلإا نئاكلا بورعلا ميخم
ةلئاع لزنم عقي ،محل تيب ةنيدم نم
ف˘شسو˘ي دو˘م˘ح˘م ر˘ي˘˘شسأ’ا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
ديهششلا هقيقششو ،يشضام ليعامشسإا

ئ˘فاد ه˘ن˘كلو ط˘˘ي˘˘شسب تي˘˘ب .ر˘˘م˘˘ع
تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا ي˘ف تو˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘ك
عشضاوتلا جزتمي ثيح ،ةينيطشسلفلا
كانه .رشسأ’اب ةداهششلاو ،ءايربكلاب
ام .هيناعم ىمشسأاب لاشضنلا ىلجتي
ة˘ب˘ت˘ع ى˘ل˘ع لا˘حر˘لا ا˘˘ن˘˘ب تط˘˘ح نأا
تاقرطب ا˘ن˘يدا˘يأا تد˘ت˘ماو ،لز˘ن˘م˘لا

’Óجإاو امارتحا هبا˘ب ى˘ل˘ع ة˘لو˘ج˘خ
حتفنا ىت˘ح ،ه˘با˘ح˘شصأا تا˘ي˘ح˘شضت˘ل
ةدلاو رشضخ مأا ان˘ت˘ل˘ب˘ق˘ت˘شساو با˘ب˘لا
ةد˘لاو˘لا يور˘ت .ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘ششو ر˘ي˘شسأ’ا
نم دومحم» :اهتيادب نم ةياكحلا

يف بيشصأا ،م3002 /21 /7 ديلاوم
ىلع هفوقو ءانثأا4102 ماع هشسأار
رمعلا نم غلبي ناك ،هتفرغ ةذفان
.«تاونشس01 كاذنآا
ي˘˘ف ر˘˘˘شسكب ة˘˘˘با˘˘˘شصإ’ا تب˘˘˘ب˘˘˘شست»
يف نيتÓ˘ب بي˘كر˘ت م˘تو ه˘ت˘م˘ج˘م˘ج

.ةدلاولا فيشضت «هشسأار
ةدلاولا نهذ يف تايركذلا تدراوت
:ا˘ه˘عو˘مد صسب˘ح ع˘ط˘ت˘شست م˘ل ي˘ت˘˘لا
˘ما˘ع ر˘م˘ع ي˘ن˘با دا˘ه˘˘ششت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب»
يد’وأا لÓ˘ت˘ح’ا ل˘ق˘ت˘عا6102
مهنم ني˘ن˘ثا مو˘ي˘لاو ،ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا
،ر˘˘شضخ ر˘˘كب˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘با ن˘˘˘ج˘˘˘شسلا˘˘˘ب
.مأ’ا لوقت .«دومحم يريغشصو
ثÓث دومحم لاقتعا مت» :فيشضتو
اماع41 رمعلا نم غلبي ناك ،تارم
هنأا ةحشضوم ،«لوأ’ا لاقتع’ا يف
اهيف لقتعا يتلا ةقباشسلا ةرملا يف
ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأاو دو˘˘م˘˘ح˘˘م
م˘ت ه˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘˘ل˘˘ل ه˘˘شضفرو
،هد˘شسج ءاز˘جأا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ه˘بر˘شض
ءا˘˘شصفر˘˘ق˘˘لا ع˘˘شضو ي˘˘ف هو˘˘˘كر˘˘˘تو
يد˘يأ’ا ل˘ب˘كم ة˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘عا˘˘شسل
هراب˘جإا ق˘ق˘ح˘م˘لا لوا˘حو ،ل˘جرأ’او
ةغللاب قاروأا عيقوتو فارتع’ا ىلع
خارشصلاو د˘يد˘ه˘ت˘لا تح˘ت ة˘ير˘ب˘ع˘لا

هعنم متو ،لعفي مل هنكل ،برشضلاو
دربلاب رعششي ناكو ءاملا برشش نم
لوقت «ملشستشسي مل هنكل» ،ديدششلا

تدقف دومحم مأا .رخفو وهزب مأ’ا
ةرارم موي˘لا صشي˘ع˘تو ،ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا د˘حأا
’ اهدبك تاذلف نم نينثا لاقتعا
لاقتع’ا ة˘ظ˘ح˘ل ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ى˘شسن˘ت
8 يفف ،دو˘م˘ح˘م ا˘ه˘ل˘ف˘ط˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
04 ن˘م ر˘ث˘كأا م˘ح˘ت˘˘قا م01/0202/

يف تيبلا ةحلشسأ’اب نيججدم ًايدنج
ةفرغ˘ل اود˘ع˘شصو ،ل˘ي˘ل˘لا ف˘شصت˘ن˘م
اوعن˘مو ،Ó˘ب˘كم هودا˘ت˘قاو دو˘م˘ح˘م
ةقرحب مأ’ا لوقت .هتيؤور نم هادلاو
ام امي هليكحأا ،همشضأا يشسفن ناك»
قبت مل»  هنأا ىلإا ريششتو .«فاخت
يلفطل لÓتح’ا اههجوي مل ةمهت
قر˘حو فو˘ت˘ل˘مو ةرا˘ج˘ح ي˘مر ن˘م
مكاحم ردشصت مل مويلا ىتح.«بيج
دومحم لاقتعا يف امكح لÓتح’ا
ي˘ف نا˘ب˘شضق˘لا ف˘ل˘خ ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا

ة˘ظ˘ح˘ل ذ˘ن˘مو ،«ر˘˘فو˘˘ع» ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م
ببشسب هتيؤورب ةلئاعلا مقت مل هلاقتعا

لÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘م صضفر
ةحئاج ةجحب تارايزلل  يليئارشس’ا

مدقتي نأا ررقملا نم ناك .انوروك
ةيوناثلا ناحتم’ هنارقأا امك دومحم

نأا ’إا ،ماعلا اذه «يهيجوتلا» ةماعلا
د˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م ن˘˘˘ع هد˘˘˘ع˘˘˘بأا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
دو˘˘م˘˘ح˘˘م جر˘˘خ˘˘ي˘˘شس» ..ة˘˘˘شسارد˘˘˘لا

˘مأ’ا د˘كؤو˘ت «ه˘ت˘شسارد ل˘شصاو˘ي˘˘شسو
.لمأاو ةقثب

ذاقنإاب بلاطي ةنودمح.د
نيباصصملا ىرصسأ’ا ةايح
نوجصسلا يف ناطرصسلاب

ةيليئارصس’ا
ىر˘˘˘شسأ’ا ز˘˘˘كر˘˘˘م ر˘˘˘يد˘˘˘˘م بلا˘˘˘˘ط
رر˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘شسأ’ا تا˘˘˘شسارد˘˘˘ل˘˘˘ل
˘مو˘˘ي ،ة˘˘نود˘˘م˘˘ح تفأار رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
يف ،4/2/1202 قفاوملا صسيمخلا
4 قفاوملا ناطرشسلل يملاعلا مويلا
ةحشصلا ةمظنم ماع لك نم رياربف
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’او ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘شسن’ا تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
ةيبرعلاو ةينيطشسلفلا ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لاو
لÓتح’ا ىلع طغشضلاب ةيلودلاو
نيينيطشسلفلا ىرشسأ’ا ةايح ذاقن’
يف ناطر˘شسلا صضر˘م˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لا
ةيليئارشس’ا تÓقتعملاو نوجشسلا

لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘شس ماز˘لإ’ ا˘˘عدو ،
تايقافتا دونبو داوم قفو لمعلل

نوناقلاو ةعبار˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ف˘ي˘ن˘ج
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ى˘نا˘˘شسن’ا ى˘˘لود˘˘لا
ة˘˘ي˘˘شسا˘˘˘شسأ’ا ىر˘˘˘شسأ’ا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب
عوشضوم يف ةشصاخو ةيناشسن’او
ميدقتو ةيحشصلا ةياعرلاو ةيانعلا
رذحو .ةيبطلا ةعباتملاو تاجÓعلا
قد˘ح˘م˘لا ر˘ط˘خ˘لا ن˘م ة˘نود˘م˘ح .د
نوج˘شسلا ي˘ف نا˘طر˘شسلا ى˘شضر˘م˘ب
ريشسأا11 نم براقي ام مهددعو
نوؤو˘شش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحا ق˘˘فو
م˘هزر˘بأاو ، ن˘يرر˘ح˘م˘˘لاو ىر˘˘شسأ’ا

ن˘ي˘˘شسح ر˘˘ي˘˘شسأ’ا ة˘˘ي˘˘شضقً ار˘˘خؤو˘˘م
˘مد˘لا نا˘طر˘شسب با˘شصم ة˘م˘˘لا˘˘شسم
ي˘ف ز˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ُم˘˘لا ،(ا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘لا)
ىذ˘˘لاو «ا˘˘كورو˘˘شس» ى˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسم
ذنم ،اًجر˘ح ا˘ًي˘ح˘شص ا˘ًع˘شضو ه˘جاو˘ي
يف ناطرشسلاب هتباشصإا نع نÓعإ’ا

،ي˘شضا˘م˘لا ر˘يا˘ن˘ي /ي˘نا˘ث˘لا نو˘˘نا˘˘ك
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘م˘كح˘م تما˘˘ق ى˘˘ت˘˘لاو
هنع ركبملا جارفإ’ا يف ةلطامملاب
.جرحلا يحشصلا هعشضو مغر
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يمÓعإ’ا سضيرحتلا فقو ةيمهأاو ةينيطسسلفلا تاباختن’ا

دومحم صسي˘ئر˘لا ا˘هذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ل˘ت˘ح˘ت
ديدحتب يشسائرلا موشسرملا نع هنÓعا يف صسابع
ىلع ةلماششلا ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا د˘عو˘م
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا صسل˘ج˘م˘˘لا يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ةيشساشسا ةيمهأا ةينيطشسلفلا ةشسائرلاو يعيرششتلاو
فشصلا ديحوت ي˘ف ا˘مد˘ق ى˘شضم˘لا د˘ي˘ع˘شص ي˘ل˘ع
ة˘˘يدد˘˘ع˘˘ت˘˘لا أاد˘˘ب˘˘م صسير˘˘كتو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘لا

ةينيطشسلفلا ةيشسايشسلا ةايحلا يف ةيطارقميدلاو
ينيطشسلفلا عمتجملا نع تاونشسل تباغ يتلا

اهزواجت لهشسلا نم صسيل ةدقعم ءاوجا تقلخو
صضيرحتلا ةلاح ءاهنا ىلع اينطو لمعلا بجيو
ل˘ئا˘شصف˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘مÓ˘˘ع’ا
. ةينيطشسلفلا

ينيطشسلفلا بعششلا ةدارإا نع ربعي فقوملا اذه
قودنشص لÓخ نم رارقلا بحاشص نوكيشس يذلا
˘مد˘خ˘ي ا˘م˘ب قا˘ق˘ح˘ت˘شس’ا اذ˘ه حا˘ج˘نو ،عار˘ت˘ق’ا
هذه يف ينيطشسلف˘لا بع˘ششل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
ةينطولا انتيشضق اهب رمت يتلا ةقيقدلا فورظلا

بلطتي ثيح ةينيطشسلفلا لئاشصفلا ةيلوؤوشسم يه
تيبلا بيترتو ذيفنتل ةحشضاو تايلا ىلع قافت’ا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا حا˘ج˘ن˘ل ل˘خاد˘لا ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ة˘كار˘شش كا˘ن˘ه نو˘كت نا بج˘يو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا
لمعلاو تاباختن’ا هذه يف ةي˘فا˘ف˘ششو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
دح عشضو ةرورشضو ةمئاقلا تافÓخلا ءاهنا ىلع
ة˘شسرا˘م˘مو ة˘ي˘مÓ˘ع’ا ةر˘ط˘ي˘شسلا لا˘كششا ل˘˘كل
حدر˘لاو زاز˘ت˘ب’ا تا˘شصن˘م قÓ˘غإاو ل˘ي˘˘ل˘˘شضت˘˘لا
تا˘˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘ششلا ل˘˘˘كل د˘˘˘ح ع˘˘˘شضوو ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع’ا

ةينيطشسلفلا لئاشصفلا فلتخم نيب صضيرحتلاو
لم˘ع˘لا ة˘ق˘ثو˘ب ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا دو˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘تو
ةينطولا ةكارششلا ةدعاق ى˘ل˘ع ع˘ما˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

. عيمجلا نيب ةدحولا ديشسجتو
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت˘˘˘لا ف˘˘˘قو بج˘˘˘يو
ىلع رثؤوت يتلا ةلوؤوشسم ريغلا تاشسرامملاو
˘ما˘شسق˘ن’ا ءا˘ه˘نإا ل˘ط˘ع˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ءاو˘˘جأ’ا

قيق˘ح˘ت˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا تاو˘ط˘خ˘لا ي˘ف ثح˘ب˘لاو
ةيلم˘ع تاو˘ط˘خ˘ب ءد˘ب˘لا ة˘ي˘م˘هأاو ة˘ح˘لا˘شصم˘لا
ةيرورشضلا تاوطخلا ذيفنت ىلإا دوقت ةيديهمت

تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘تو ما˘˘شسق˘˘˘ن’ا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإ’
ن’ا ةحورطملا تافلملا مها نمو ،ةينيطشسلفلا
لمعلا ةينيطشسلفلا لئاشصف˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جا ما˘ما

ام قيقحتو قيرطلا اذه يف امدق ىشضملا ىلع
مارتحا يف ينيطشسلفلا بعششلا ءانبا هيلا وبشصي

ةيشسايشسلا ت’اقتع’ا ءاهنإاو ةماعلا تايرحلا
ن˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لاو ىرو˘ف˘لا ف˘قو˘ت˘˘لاو ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
يتلا تاشسرا˘م˘م˘لاو ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا تا˘ح˘ير˘شصت˘لا
ءاهنإاو ما˘شسق˘ن’ا ءا˘ه˘نإا ل˘ط˘ع˘تو ءاو˘جأ’ا ر˘تو˘ت
ي˘ت˘لا تا˘ح˘ل˘ط˘شصم˘لاو ظا˘ف˘لأ’او صضير˘ح˘ت˘˘لا
. ةنتفلاو ناقتح’ا ىلإا يدؤوت
تا˘ح˘ير˘شصت˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا نا ه˘˘ب كشش ’ ا˘˘م˘˘مو
متكو تارربملا قلخو صضيرحتلا ةغلو ةيمÓع’ا
ةحلاشصملا تاهجوت مدخي ’ Óمع دعي تايرحلا

هئاهنإاو يواشسأاملا دهششملا هذهل دح عشضو بجيو
،ينطولا لبقتشسملا يف ررشضلا قحلي تاب ثيح
قحلي ملؤوملا دهششملا اذه مشسر يف لاغششن’ا نأاو
،ةينيطشسلف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘شضق˘لا˘ب ا˘حدا˘ف ارر˘شض
مدقتلا ةيناكمإا مامأا بعاشصملا نم ديزملا عشضيو
ي˘ل˘خاد˘لا ما˘شسق˘ن’ا ة˘لا˘˘ح ءا˘˘ه˘˘نإا ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
ماما ءاوج’ا ةيفشصتو ةينطولا ةدحولا ةداعتشساو
مدخي هنا امك ،ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ءار˘جا

يليئارشس’ا لÓتحÓل ةشصرفلا ريفوت يف بشصيو
يني˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا عور˘ششم˘ل˘ل ه˘فاد˘ه˘ت˘شساو
لكل هلÓ˘غ˘ت˘شساو ه˘تاءÓ˘ما صضر˘ف˘ب هرار˘م˘ت˘شساو
تافÓخلاو ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا تا˘شضقا˘ن˘ت˘لا لا˘كششا

يف ةدافتشس’او ةمئاقلا ماشسقن’ا ةلاحو ةيلخادلا
ىلع لم˘ع˘لاو ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا ه˘ع˘يرا˘ششم ز˘يز˘ع˘ت
.ةينيطشسلفلا ةيشضقلا ةيفشصت
قششارتلاو تاماهت’ا فقو تاوطخ لكششتو
ةينيطشسلفلا لئاشصفلا فلتخم نيب يمÓعإ’ا
ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘شصلا ة˘˘˘ي˘˘˘شضرأ’او ح˘˘˘شضاو˘˘˘لا صسا˘˘˘شس’ا
بج˘يو ة˘ي˘مÓ˘ع’ا ة˘كار˘˘ششلاو ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل˘˘ل
ل˘غ˘ت˘شست ي˘ت˘لا ة˘ن˘ت˘ف˘لا تاو˘شصا ل˘˘ك تا˘˘كشسا

ف˘˘قو˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘شصن˘˘˘م
لمعلا ةيمهأاو يشسايشسلا زازتب’او صضيرحتلا

نوكي ناو ينطو قفاوتو دحاو قيرف نمشض
ثيح ،دحاو لجر بلق ىلعو نيدحوم عيمجلا
نيب لدابتملا ريتوتلاو نحششلا ةلاح رارمتشسا نأا
عشضولا ديقعت نم ديزي ةينيطشسلفلا لئاشصفلا
طا˘ب˘حإ’او ق˘ل˘ق˘لا ة˘لا˘ح د˘˘عا˘˘شصيو ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
يذلا ينطو˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ها˘ج˘ت ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
نيب ةشصاخو ةيؤورلا مادعناو صسؤوب ةلاح دهششي

رود هل نوكي نا حمطي يذلا بابششلا ليج
قوق˘ح ن˘ع عا˘فد˘لاو ه˘ن˘طو ة˘يا˘م˘ح ي˘ف ل˘عا˘ف
يف ةلعافلا ةمهاشسملاو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
.لايج’ا نيب لعافتلاو ةينطولا ةكارششلا
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ىلوأ’ا ةيزكرملا ندرأ’ا ةيسضق يه ةينيطسسلفلا ةيسضقلا

هل˘لا د˘ب˘ع كل˘م˘لا ه˘لÓ˘ج د˘ي˘كأا˘ت ي˘تأا˘ي
ةينيطشسلفلا ةي˘شضق˘لا نا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا

ي˘بر˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لا ما˘م˘ت˘ها رو˘ح˘˘م ي˘˘ه
انت˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ن˘كم˘ي ’ ه˘نأاو كر˘ت˘ششم˘لا

رارقتشس’او نمأ’ا اوققحي نأا ملاعلاو
ل˘شصو˘ت˘لا نود د˘ششن˘ن يذ˘لا مÓ˘˘شسلاو
ة˘˘ي˘˘شضق˘˘ل˘˘ل ل˘˘˘ما˘˘˘ششو لدا˘˘˘ع ل˘˘˘ح˘˘˘ل
نع هتلÓج ر˘ب˘ع ثي˘ح ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
لÓخ نم يبرعلا نادجولاو رعاششملا

ةماقإاو ةلادعلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ه˘شصر˘ح
لمعلاو ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا ةلودلا

عيمج يبلي لماشش مÓشس قيقحت ىلع
بع˘˘ششل˘˘ل ة˘˘˘عور˘˘˘ششم˘˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
،نيتلودلا لح صساشسأا ىلع ينيطشسلفلا
ةينيطشسلفلا ةلودلا مايق نمشضي يذلا
،ةايحلل ةلباقلاو ةدايشسلا تاذ ةلقتشسملا

ماع ناريزح نم عبارلا طوطخ ىلع
ةيقرششلا صسدقلا ا˘ه˘ت˘م˘شصا˘عو ،7691
تاي˘ع˘جر˘م˘لاو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ق˘فو
. ةيبرعلا مÓشسلا ةردابمو ةدمتعملا

نا ىلع دكؤوي هللا دبع كلملا هلÓج
ندرأÓل ةبشسنلاب ةينيطشسلفلا ةيشضقلا

ميدقتو ىلوأ’ا ةيزكرملا ةيشضقلا يه
زيزعتو ينيطشسلفلا بعششلل معدلا لك
نا ى˘ل˘ع هد˘ي˘˘كأا˘˘ت نأا ا˘˘م˘˘ك ،هدو˘˘م˘˘شص
ةيامحل اهتيناكما لك صسركت ةكلمملا

ة˘ي˘˘مÓ˘˘شسإ’ا تا˘˘شسد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘عرو
اهتيوه ةيامحو صسدقلا يف ةيحيشسملاو
يه ةيحيشسملاو ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا ة˘ي˘بر˘ع˘لا

لهاجتيو ةيقيقحلا لفغي نمل ةلاشسر
حورلا كلتو صسدقلا يف مئاقلا عقاولا
ةيشضقلا ةلادعب ن˘مؤو˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘ي˘ق˘لا
نم ةيحشضتلل دعتشستو ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
لمحو دادج’ا ثرا ىلع ظافحلا لجا
.ءافوو صصÓخإاو قدشص لكب ةنام’ا

ربع يتلا فقاوملا هذه برغتشسن ’
نبا يناثلا هللا دبع كلملا ةلÓج اهنع
ةيمششاهلا ةياشصولا بحاشص نيشسحلا

ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسإ’ا تا˘˘شسد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةلود ةمشصاع صسدقلا يف ةيحيشسملاو

ةميكحلا ةدايقلل ’اثم وهف نيطشسلف
م˘ير˘كلا ق˘ل˘خ˘لاو ة˘ع˘˘فر˘˘لاو ةز˘˘ع˘˘لاو
مكحلل ةران˘م ه˘ل˘لا ه˘مادأا ة˘ي˘نا˘شسنإ’او
لجا نم زاجنإ’او ة˘هاز˘ن˘لاو د˘ي˘ششر˘لا
ةر˘ح˘لا ة˘لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘فو ندرأ’ا
. ةيبرعلا
هعنشصيو لاط˘ب’ا ه˘ب˘ت˘كي خ˘يرا˘ت˘لا نا
هدهاشش نوكتشس فقاوملا كلتو لاجرلا

قمع نع رب˘ع˘تو خ˘يرا˘ت˘لا راد˘م ى˘ل˘ع
ةبÓشصو ةيندر’ا ةينيطشسلفلا ةوخ’ا
ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘شضح˘˘لا ةو˘˘˘قو ف˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘مز˘لا لا˘ط ا˘م˘ه˘م ر˘شصت˘ن˘˘ت˘˘شس
تاودأ’ ن˘˘كم˘˘ي Ó˘˘ف ةو˘˘ق˘˘لا ةرا˘˘شضح
ىلع اراشصتنا ققحت نا عمقلاو صشطبلا

ةيشضقلا ةلاد˘ع˘ب ة˘ن˘مؤو˘م˘لا حور˘لا هذ˘ه
نع ربعت يتلا ةخشسارلا فقاوملا ةوقو
يعمجلا ريكفتلاو يراشضحلا ثروملا

ل˘جا ن˘م ل˘شضا˘ن˘ن ا˘ن˘نأا˘ف ،ي˘ناد˘جو˘˘لاو
ةبÓشص نع عفادنو ةيخيراتلا انقوقح
ةيمÓ˘شسإاو ة˘بور˘ع˘لا صسد˘قو ف˘قو˘م˘لا

. ىشصق’ا دجشسملا
يقتلي نا نكمي ’ لÓتح’او عمقلا نا

ثحبلا وه امئاد انرايخو مÓشسلا عم
تازاجنا ةيامح لجا نم لشضف’ا نع
ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا بع˘˘˘ششلا تا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شضتو
قيرف˘لا حور˘ب ل˘م˘ع˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
كلملا ةلÓ˘ج ة˘يؤور د˘ي˘شسج˘تو د˘حاو˘لا

رارمتشس’او مدقتلا نامشضل هللا دبع
نع ربع˘ت ي˘ت˘لا ةد˘لا˘خ˘لا ه˘ت˘لا˘شسر ي˘ف
يود˘حو˘لا ي˘بر˘˘ع˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا ق˘˘م˘˘ع
يقيقحلا هجولا فششك يف رارمتشس’او
صضفر˘ي يذ˘لا ير˘شصن˘ع˘لا لÓ˘ت˘˘حÓ˘˘ل
ريخشست ىلع لمعي لاز امو مÓشسلا

معدل ةيركشسعلاو ةين˘م’ا ه˘ت˘مو˘ظ˘ن˘م
فنعلاو ناودعلاو عمقلاو ناطيتشس’ا

صضرأÓل هلÓ˘ت˘حا ز˘يز˘ع˘تو بور˘ح˘لاو
ى˘لا ي˘ع˘شسلا ن˘م ’د˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
،ةقطنملا ي˘ف م˘ئاد˘لاو لدا˘ع˘لا مÓ˘شسلا

نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا ع˘يرا˘ششم رار˘م˘˘ت˘˘شسا ناو
ةينيطشسلفلا يشضار’ا مشضب مهناميإاو

فنعلا ىلإا اهعفديو ةقطنملا صضرعي
بر˘شضيو ءا˘مد˘لا ة˘قارإاو ى˘شضو˘˘ف˘˘لاو
لودلل يموقلا نمأ’ا طئاحلا صضرعب
˘مÓ˘شسل ة˘ي˘نا˘كمإا يأاو ة˘فا˘ك ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا

ن˘˘مأ’او ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم
. عيمجلل رارقتشس’او
افشص فقي نأا ملاعلا ىلع بجي انهو
نم وهاينت˘ن ة˘مو˘كح ع˘ن˘م˘يو اد˘حاو
بع˘ششلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ناود˘ع ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م
قيقحت ىلع لمع˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
م˘ئاد˘لاو ل˘ما˘ششلاو لدا˘ع˘˘لا مÓ˘˘شسلا

ل˘حو ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شس’ا را˘ي˘خ˘لا ق˘˘فو
د˘ي˘شسج˘ت ن˘م˘شضي يذ˘لا ن˘ي˘ت˘˘لود˘˘لا
تاذ ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا ةلودلا
ن˘م ع˘بار˘لا طو˘ط˘خ ى˘ل˘ع ةدا˘ي˘˘شسلا

صسدقلا اهتمشصاعو7691 ناريزح
نو˘نا˘ق˘˘لا صسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘قر˘˘ششلا
ةيلودلا ةيعرششلا تارارقو يلودلا

أاد˘ب˘مو ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا مÓ˘˘شسلا ةردا˘˘ب˘˘مو
. مÓشسلا لباقم صضرأ’ا
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مهتÓقنت ليهصستل كلاصسملا ديبعت ىلإا ةفاصضإا
سسابعلب يديسسب «نياورب» ناكسس

ءابرهكلاب نؤبلاطي

ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م نا˘˘كشس ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا «ن˘ياور˘ب»
يديشس ةي’و بونج موحرم
ةيمنتلا نم مهظح صسابعلب
صضفنت ع˘يرا˘ششم د˘ي˘شسج˘تو
تاونشس دعب م˘ه˘ن˘ع را˘ب˘غ˘لا

د˘ششا˘ن ثي˘ح ،لا˘˘م˘˘هإ’ا ن˘˘م
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ء’ؤو˘ه
لخدتلا لجا نم ةيئ’ولاو
ءابره˘كلا لا˘شصيإ’ ل˘جا˘ع˘لا
كلاشسملا ديب˘ع˘تو ة˘ي˘ف˘ير˘لا
اذه ىلإا مهتÓقنت ليهشستل
دعبي يذلا ينكشسلا عمجتلا
رقم نع طقف تارتموليكب
.ةيدلبلا
صضئار˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشش
ل˘شسر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا
ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ى˘˘لإا

˘ما˘ع˘لا ثيد˘ح ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو
مل تا˘ه˘ي˘ه ن˘كل صصا˘خ˘لاو
ةرا˘نإ’ا ن˘م ء’ؤو˘ه د˘ف˘ت˘˘شسي
ابل˘ط˘م د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق ىد˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأا
زربأا نم دعت يتلا ةقطنملا
ةيدلبلاب ةيحÓفلا قطانملا
يناعت تاونشسل تلظ اهنكل
اهيلإا رظنلا نود صشيمهتلا
،نيلوؤوشسملا لبق نم دجب
فششك قايشسلا اذه يفو ذإا

نأا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘شضلا نا˘˘˘˘˘كشس
رابغ ’و عورششم مهبلطم
د˘ق او˘نا˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ق˘˘با˘˘شس تقو ي˘˘˘ف او˘˘˘شضفر
’ اهنوك ةددجتملا ةقاطلا
،صسا˘˘˘شسأ’ا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسر او˘˘˘˘ه˘˘˘˘جوو
لجا نم ةيزكرملا تاهجلا
مهنع نبغ˘لا ع˘فر˘ل ل˘خد˘ت˘لا
اذهو نكمم تقو برقأا يف
كلاشسملا دي˘ب˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م
م˘ه˘لو˘شصو ل˘ي˘ه˘˘شست د˘˘شصق
ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل م˘˘ه˘˘عراز˘˘˘م ى˘˘˘لإا
،ةماهلا ةيحÓفلا مهيشضارأا

ةرا˘˘˘˘˘˘نإ’ا لا˘˘˘˘˘˘شصيإا اذ˘˘˘˘˘˘كو
ةي˘غ˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ى˘ل˘ع تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت

ةبراح˘مو ي˘شضارأ’ا ة˘مد˘خ
ناب ناكشسلا لاقو، نّدمتلا

قطانم نم ربتعت مهتقطنم
ل˘ظ˘˘لا صسي˘˘لو «ة˘˘م˘˘ل˘˘ظ˘˘لا»
عيراششمب ظ˘ح˘ت م˘ل ا˘ه˘ن˘كل

يف ةيفير˘لا تا˘نا˘عإ’ا ر˘ي˘غ
د˘ح˘ل تل˘ظو4002 ما˘˘˘ع
نم اهبيشصن رظتنت ةعاشسلا
كر˘ح˘ت ل˘مأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
لولحلا داجيإ’ نيلوؤوشسملا
.ةبشسانملا

ودبع.صص

تنصشومت نيع
نؤجتحي نيقاعملا لافطأ’ا ةسسردم لامع ةباقن
ي˘˘با˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا عر˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةشسردم لا˘م˘عو ي˘ف˘ظو˘م˘ل
ايعمشس ني˘قا˘ع˘م˘لا لا˘ف˘ط’ا
ة˘ف˘قو ،تن˘˘ششو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
هتفشصو ام دشض ةيجاجتحا
يذ˘لا صشي˘م˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘با˘ق˘ن˘لا
عرفلا ءا˘شضعأا ه˘ل صضر˘ع˘ت˘ي
ةر˘يد˘م فر˘ط ن˘م ي˘با˘ق˘ن˘˘لا
.ةشسردملا

يئ’ولا نيمأ’ا حرشص دقو
ذنم ه˘نا «با˘با˘ن˘شس» ة˘با˘ق˘ن˘ل
ي˘ف ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘˘ف˘˘لا ةأا˘˘ششن
يا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م صسما˘˘خ˘˘لا

م˘قا˘ط˘لاو ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،9102
دوجو امات اشضفر نوشضفري
افيشضم .يباقنلا عرفلا اذه
باب حتف ديرت ’ ةريدملا نا
ديرت ’و صشاقنلا ’و راوحلا
عر˘ف˘لا ة˘ي˘عر˘ششب فار˘ت˘˘ع’ا
حرشص مهتهج ن˘م .ي˘با˘ق˘ن˘لا
نوشضرعتي مهنا نوجت˘ح˘م˘لا
ءاو˘شس ا˘ي˘مو˘ي ت’ءا˘˘شسم˘˘ل˘˘ل

ة˘ي˘ها˘ف˘شش وا ة˘ي˘با˘ت˘ك تنا˘˘ك
تاهم’ا عنم ىلا ةفاشض’اب
ة˘˘عا˘˘شضر˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘شس ن˘˘˘م
تافشسعتلاو تا˘ق˘يا˘شضم˘لاو

ني˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
نا م˘غر ن˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا ة˘˘شصا˘˘خ
قوفت ةربخ مهيدل مهمظعم
اهدر ي˘فو .ل˘م˘ع ة˘ن˘شس81
تلا˘˘˘ق جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
راو˘ح˘لا باو˘با نا ةر˘يد˘˘م˘˘لا

با˘ح˘شصا ن˘ح˘نو ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م
ةششقانمو لشصاوتلاو راوحلا

ة˘حور˘ط˘م˘لا ل˘كا˘ششم˘لا ل˘ك
ةد˘˘˘˘ع تد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘ك
كير˘˘ششلا ع˘˘م تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
يف ناك ا˘هر˘خآا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
˘مر˘شصن˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘˘ه˘˘شش
ن˘يأا ىر˘ت ’ ا˘ه˘˘نا تفا˘˘شضاو
ةرادإ’ا ،م˘˘ل˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘كي
ةروريشس طبشضت نا لواحت
ل˘ف˘كت نو˘كي ن’ ة˘ي˘با˘ج˘˘يا

ا˘م˘ي˘ف ا˘ما ،لا˘ف˘˘طÓ˘˘ل يد˘˘ج
’ ةقباشسملاب ةيقرتلا صصخي
ةشسردملا ىوتشسم ىلع ماقت
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف ل˘˘˘ب
تاقباشسملا ةنجلو ي˘ن˘ه˘م˘لا

طا˘ق˘ن˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه
نم رخآا انأا و ن˘ي˘ق˘با˘شست˘م˘ل˘ل
.رشضحملا ىلع يشضمي

ةنوب نيصسح

ميظنت يف ةصصتخم ةيمارجإا ةكبصشل دح عصضو نم ،ةياجبب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا تادحو تنكمت
،ةياجب تاي’و نم نوردحني اصصخصش22 فيقوتو يرحب ذفنم ربع نييعرصشلا ريغ نيرجاهملل  ةيرصس تÓحر

 .ةيرصسلا تÓحرلل نيمظنم صصاخصشأا5 مهنيب نم تنصشومت نيعو لجيج ،رئازجلا

دورو رثإا ة˘ي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
دار˘فأا ى˘لإا ةد˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
دو˘جو ا˘هدا˘˘ف˘˘م ،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

نوون˘ي با˘ب˘ششلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ربع ةيعرششلا ريغ ةرجهلاب مايقلا
ئطاوششلا دحأا نم اقÓطنإا ،رحبلا
اهرثإا ىلع ،ةياجب ةي’ول ةيبرغلا
جامدإاو ةمكحم ةطخ ريطشست مت

ل˘ي˘كششت ع˘شضوو تاد˘˘حو ةد˘˘ع
ةب˘قار˘م طا˘ق˘نو كر˘ح˘ت˘مو تبا˘ث

دعبو يبرغلا لحاشسلا لوط ىلع
مت مÓعت˘شس’ا ر˘شصن˘ع ط˘ي˘ششن˘ت
ة˘قار˘ح˘لا د˘جاو˘ت نا˘كم د˘يد˘ح˘˘ت
ليد˘ن˘م تيأا ئ˘طا˘ششب ن˘ي˘لز˘ن˘م˘ب
،ةياجب ةي’و ةليشسك ينب ةيدلب
تاءارجإ’ا  عيمج لامكتشسا دعب
مت نيلزنملا صشيتفتو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
حوارت˘ت ،ا˘شصخ˘شش22 ف˘ي˘قو˘ت
ةنشس53 ىلإا12 نيبام مهرامعأا
،ة˘يا˘ج˘ب تا˘ي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي
،تنششومت نيعو لجيج ،رئازجلا

ةو˘ق وذ كر˘ح˘م˘ب برا˘ق ز˘˘ج˘˘حو
لماحو اهاماي عون ناشصح051
ةبيقح61و نيتلجع وذ براقلا

ة˘˘ل˘˘شصو˘˘ب ،ة˘˘شسب˘˘لأا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘ه˘˘˘ظ
SPG زاهجREDNIFعون
ةعفار،NIMRAG عو˘˘˘ن
تامزلتشسم ى˘لا ة˘فا˘شضإا ،ة˘يود˘ي
ليمارب7 ،ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ىر˘˘خأا
40 ،ةيران ةجارد ،ةرايشس ،دوقولل

ةيران باعلأا  ،ذاقنإ’ا تايردشص
ةلمعلا نم يلام غلبمو ،خيرامشش
ووروأا0653ــــــب ردقي ةبعشصلا

.لاقن فتاه42
حلاشصم تنكمت  ىرخأا ةهج نم
ر˘ثإا ة˘يا˘˘ج˘˘ب˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

دح عشضو نم ةقرفتم تايلمع
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا تا˘˘˘كب˘˘˘ششل
كÓ˘شسأ’ا ة˘قر˘شس ي˘ف ة˘شصت˘˘خ˘˘م
يف ةشصتخم ةيناثلا ،ةيئابرهكلا
نود ةيلوحكلا تابورششملا لقن
ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ،ة˘˘شصخر
نم ديشص ةريخذو ةحلشسأا ةزايح
نود صسما˘خ˘لاو ع˘بار˘لا ف˘ن˘شصلا

.ةشصخر
ةعومجملا تادحو دارفأا لخدتو
مهدجاوتبو ميلقإ’ا ربع ةيرودب
ةفيلخوب ةيدلب روششرششأا ئطاششب
تف˘˘ل نأا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و

نا˘مو˘ق˘ي ن˘ي˘شصخ˘شش م˘ه˘ها˘ب˘ت˘˘نا
بارت˘ق’ا د˘ع˘ب نار˘ي˘ن˘لا مار˘شضإا˘ب
نامر˘شضي ا˘م˘ه˘نأا ح˘شضتا ا˘م˘ه˘ن˘م
ةيئابرهكلا كÓشسأ’ا يف نارينلا
ىلع ،صساحن˘لا جار˘خ˘ت˘شسا ة˘ي˘غ˘ب
رمأ’ا قلعتيو امهفيقوت مت اهرثإا
32 رمعلا نم ناغلبي نيشصخششب
يلاوتلا ى˘ل˘ع ة˘ن˘شس12و ة˘ن˘شس
،ة˘يا˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘م نارد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
نم ةدحولا رقم ىلإا امهدايتقاو
ا˘م˘ك ؛ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ل˘جأا
ةمدخب ةعومجملا تادحو تماق
ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لا ة˘طر˘ششب ة˘شصا˘خ
مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘شسم
فيطشس يتي’و نيب طبارلا90
تباثلا دشسلاب طبشضلابو ،ةياجبو
مت ،تويركشساتب ينطولا كردلل
ةداتقم وجيب عون ةرايشس فيقوت
رمعلا نم غلبي صصخشش فرط نم
ة˘ي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ،ة˘˘ن˘˘شس63
روثعلا مت ،اهششيتفت دعبو ،ةياجب

تا˘بور˘ششم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘˘ل˘˘ع
عاو˘نأ’ا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا

اهقئاشس فيقوت م˘ت˘ي˘ل ،ما˘ج˘حأ’او
ةد˘˘حو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا هدا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قاو
    .قيقحتلا ةلشصاوملو
رشصانع ىقلت ،رخآا ديعشص ىلعو
اهدافم تامولعم ،ينطولا كردلا

د˘ي˘شصلا˘ب مو˘ق˘ي صصخ˘˘شش دو˘˘جو
ةي’و وبقأا ةيدلب لاورزوب ةيرقب
لي˘كششت م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ،ة˘يا˘ج˘ب

ناكملا نيع ىلإا لقنتلاو ةيرود
اشصخشش مهابتنإا تفل لوشصولابو
دعب دي˘شص ة˘ي˘قد˘ن˘ب ه˘ع˘م Ó˘ما˘ح
ر˘مأ’ا نأا ن˘ي˘ب˘ت ه˘˘ن˘˘م بار˘˘ت˘˘ق’ا
رمعلا نم غلبي صصخششب قلعتي
ة˘ي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ،ة˘˘ن˘˘شس63
د˘ع˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘يا˘ج˘˘ب
صشيطارخ30 روثعلا مت هششيتفت
40و ،م˘ل˘˘م21 را˘ي˘˘ع ة˘˘غرا˘˘ف
مششاشص عون ةريغشص تافوذقم
د˘ع˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘مو
تاءار˘˘جإ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شسا
لز˘ن˘م صشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ز˘˘ج˘˘حو فو˘˘قو˘˘م˘˘لا صصخ˘˘˘ششلا
تماق هيلعو .ةيناث ديشص ةيقدنب
حتف يف ينطولا كردلا حلاشصم
زاجنإاو اياشضقلا ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تاهجلا ىلإا ا˘ه˘لا˘شسرإاو تا˘ف˘ل˘م
  .ةشصتخملا ةيئاشضقلا

‐2 ‐لدع وبتتكمو...
 ةيجاجتحا ةفقو يف

ةي’ولا رقم مامأا
ةحيبشص ‐2 ‐ لدع وبتتكم مظن
مامأا ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو صسمأا لوأا

رخأاتب  اديدنت ،ةياجب ةي’و رقم
لد˘ع تا˘ن˘كشس عور˘ششم زا˘˘ج˘˘نإا
اهلاغششأا يرا˘ج˘لا3102 ة˘ن˘شسل
داو ةيدلب فيرازوأا رزغإا ةقطنمب

مد˘ع ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل اذ˘كو ،ر˘ي˘غ
طيحت يتلا ةيعشضولاب مهاشضر

ليقارعلاو ة˘ي˘ن˘كشسلا ع˘يرا˘ششم˘لا
مهلوشصح لبقت˘شسم ن˘هر˘ت ي˘ت˘لا

نأاششلا اذه يفو ،مهتانكشس ىلع
ةرايز˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب ي˘لاو˘لا م˘هد˘عو
ةنياعمل  ناكملا نيع ىلإا ةيناديم
ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘˘لا ع˘˘˘قاو بر˘˘˘ق ن˘˘˘ع
ةيدلبب اهزاجنإا يراجلا ةينكشسلا

ذختيشس كلذ رثإا ىلعو ،ريغ داو
زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘شسم˘˘لا
ريبادت˘لاو تاءار˘جإ’ا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ةريتو ع˘ير˘شست ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا
لح لبشس نع ثحبلاو لاغششأ’ا

.ةيئاهن ةروشصب  ةلكششملا هذه

 تميملقت Ëرك

ةهوبصشملا اهتاكرحت دصصر دعب

ةياجبب ةيرسسلا تÓحرلا ميظنت يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ل˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘لا تل˘˘˘ح
ر˘ششاد˘مو ىر˘ق˘ب ة˘ي˘˘ثا˘˘غإ’او
بون˘ج صسي˘جا˘ي ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب
ن˘˘م كلذو ، ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
تاد˘عا˘شسم˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘جأا
ةيئاذغلاو ةيجÓعلاو ةيبطلا
ةريقفلا تÓئاعلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
نم دافتشسا ثيح ،ةزوعملاو
ةين˘ما˘شضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ه˘تا˘ه
ن˘م ا˘˘شصخ˘˘شش281 ي˘˘لاو˘˘˘ح
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ئ˘ف ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
صصحف15 ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
021و نانشسأ’ا بطل يبط
05و ما˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط صصح˘˘˘˘ف
ي˘˘˘˘شسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط صصح˘˘˘˘˘ف

،ناكملا نيع يف نينطاوملل
ةلفاقلا تماق صضرغلا اذهلو
يناديم يفششتشسم بيشصنتب
د˘ي˘ع˘شس حا˘ب˘˘لز ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با˘˘ب
مت نيح يف ،اديشص ةقطنمب
يلإا ىرخأا ةيبط قرف لقنت
ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا د’وأا ي˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
فل˘ت˘خ˘م˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ر˘يد˘غ˘لاو
ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تا˘˘˘شصو˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘لا

ببشسب ةمزÓلا تÓ˘خد˘ت˘لاو
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
هذهو يناديملا ىفششتشسملا
رو˘˘شضح˘˘لا رذ˘˘ع˘˘تو ىر˘˘ق˘˘لا

عيزوت اشضيأا  مت دقو ،مهيلع
،ةيئاذ˘غ دور˘طو تاد˘عا˘شسم

ة˘شسب˘لأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘يد˘ق˘˘تو
ة˘ي˘ط˘غأ’ا اذ˘˘كو ة˘˘ششر˘˘فأ’او
تÓئا˘ع˘لا دد˘ع˘ل ة˘عو˘ن˘ت˘م˘لا
،كلانه ةجاتحم˘لاو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا
فلتخم ءاشصحإا اهدعب متيل
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حاو صصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
نم قطان˘م˘لا هذ˘ه˘ب نا˘كشسلا
ءار˘˘˘ت˘˘˘هإا ،ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ماد˘˘˘ع˘˘˘نا
ةيمومعلا قفارملا ،تاقرطلا

كلذو  ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘˘ششا˘˘ششهو
ةيلحملا تاطلشسل˘ل ا˘ه˘ع˘فر˘ل
ةي’ولا يلاو مهشسأار ىلعو
ةيوشستو مهلاغششناب لفكتلل
.مهبلاطم

ميهارب.ع

صسيجاي نب ةيدلبب لظلا قطانم ناكصس نع نبغلا عفرل
لجيجب لظلا قطانمب طحت ةينماسضت ةيبط ةلفاق

ةيطياؤسسلا راود ناكسس
نؤبلاطي نازيلغب

ةيؤمنتلا عيراسشملاب
ةيطياوصسلا راود ناكصس عفر
يلع نب دمحما يديصس ةيدلبب
نم ةلمج ،نازيلغ ةي’وب
ىلإا بلاطملاو ت’اغصشن’ا
ثيح ةي’ولل ةيلحملا تاطلصسلا

ةكبصش ءارتها لكصشم اهردصصت
نع امامت مهتلزع يتلا تاقرطلا
مغرأا نيأا ،يجراخلا ملاعلا
تارايصس ربع لقنتلا ىلع ناكصسلا
ةاطغملا تارايصسلا وا يصشابلا

فيلاكتب مهتايجاح ءانتق’
اوحبصصأا ذيمÓتلا ىتح ةظهاب
تارايصس قيرط نع نولقنتي
يف اذهو صصخرملا ريغ لقنلا

،يصسردملا لقنلا مادعنا لظ
ةعطقب عربتلا مت هنا مهبصسحو
يصسردم عمجم زاجن’ ةيصضرأا

ةيصضاملا رهصشأ’ا لÓخ راودلاب
نيصسردمتملا تÓقنت نم دحلل
قباصسلا يلاولا نم حارتقاب اذهو
عورصشم يقب ةعاصسلا دحلو هنا ’ا
جارد’ا صسيبح ةصسردم زاجنا

راود ناكصس ةاناعم نم دازامو
جÓعلا ةعاق مادعنا ةيطياوصسلا

ةنقح مهفلكت تحبصصا ثيح
ةنقحلل جد006 نم رثكا ةدحاو
ىلا لقنلا فيلاكتب ةنراقم اذهو
نب دمحما يديصس ةيدلب زكرم

مادعنا لظ يف اذهو ،يلع
راودلا نم بيرق فصصوتصسم
لقي ’ لكصشم كانه كلذك
يف لثمتيو هقباصس نع ةيمهأا
ةرانإ’ا يف لجصسملا صصقنلا
هيلعو بورصشلا ءاملاو ةيمومعلا

ةيطياوصسلا ناكصس دصشاني
لخدتلا ةيلحملا تاطلصسلا

صشيمهتلا ءارج مهفاصصنإ’
بصسح مهلا يذلا ءاصصقإ’او
. مهنم ديدعلا

بويا  .صس
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 عورسشم رخأات لؤح يرادإا قيقحت
راسشبب تايئاملا ليهأات ةداعإا

،را˘ششب ة˘˘ي’و ي˘˘لاو حر˘˘شص
،صسما لوأا ،بتاكلب دمحم
ل˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا عور˘˘ششم نأا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘عرز˘م
لامشش مل˘ك05 ) صسيا˘قو˘˘ب

ارخأات لجشسي (راششب برغ
لÓخ ،حشضوأاو ،لوبقم ريغ
،عقوملا تاذل ةيدقفت ةرايز
ي˘ف ل˘ج˘شسم˘لا ر˘خأا˘˘ت˘˘لا نأا»
هذ˘ه ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا لا˘˘غ˘˘ششأا
د˘ق تنا˘ك ي˘ت˘˘لا ة˘˘عرز˘˘م˘˘لا
0202 ناو˘˘ج ي˘˘ف تق˘˘ل˘˘طأا
ع˘شضخ˘ي˘شسو ،ف˘شسؤو˘˘م ر˘˘مأا
فر˘ع˘ت˘ل˘ل يرادإا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل

تدأا ي˘ت˘لا با˘ب˘شسأ’ا ى˘ل˘˘ع
.«ةيعشضولا هذه ىلإا

ة˘ي˘ع˘شضو˘لا هذ˘˘ه نأا را˘˘ششأاو
اذ˘ه ي˘ف «ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م ر˘˘ي˘˘غ»
ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘م ف˘˘ن˘˘شصلا
ىلإا يمرت يتلا ةيداشصتق’ا
.ةبعششلا هذه ةيقرتو ةيمنت
ح˘˘˘شضوأا ،م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
د˘ي˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق و˘˘لوؤو˘˘شسم
عاطقلا نأا تايئاملا ةيبرتو
ىلوأا ةلحرمك ر˘م˘ث˘ت˘شسا د˘ق
هذه ليهأات ةداعإا لاغششأا يف
ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘كت˘ب ة˘˘عرز˘˘م˘˘لا
يف جد نو˘ي˘ل˘م21 اهرد˘ق
˘‐ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ة˘˘كار˘˘شش را˘˘طإا

ريوطت ىلإا يمرت ةيرشصم
لاقتنÓل ةيجاتنإ’ا اهتاردق
002 ى˘˘˘˘لإا05 ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘يو˘ن˘˘شس/ن˘˘ط
ةبذعلا هايملا كامشسأا عاونأا
و «ا˘ي˘بÓ˘ي˘ت» ا˘ه˘ن˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شس

.«يروبلا» كمشس
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘كذو
،مياشصخلوب لامج ،عاطقلل
ة˘˘˘˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘˘˘˘ششلا هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه نأا»
،ةيرشصملا‐ةيرئازجلا
ل˘ق˘ن ن˘˘ع Ó˘˘شضفو ح˘˘م˘˘شست
اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا
فلتخ˘م ر˘يو˘ط˘ت˘ب ،لا˘ج˘م˘لا

عاو˘˘˘نأا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت تارا˘˘˘شسم
.«ةبذعلا هايملا كامشسأا

ة˘˘عرز˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘تو
ىلع دتمت يتلا ،تاي˘ئا˘م˘ل˘ل
تاراتكه3 اهماوق ةحاشسم
،5102 صسرام يف تنششدو
صضاو˘˘حأا (5) ة˘شسم˘خ ى˘ل˘˘ع
و ع˘بر˘م ر˘ت˘م081 ة˘ع˘شسب
ة˘حو˘ت˘ف˘م نار˘خآا (2) نا˘ن˘تإا

ةعشسب قل˘ط˘لا ءاو˘ه˘لا ى˘ل˘ع
ربتعتو ،عبرم رتم002.1
جمانرب روحم ةعرزملا هذه
تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ط˘ششنأا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت
صضاوحأ’اب كامشسأ’ا ةيبرتو
ر˘ي˘ششأا ا˘م˘ك ،ة˘ي’و˘لا هذ˘ه˘˘ب
ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ي˘تأا˘تو .ه˘ي˘˘لإا

تا˘ي˘ئا˘م˘ل˘ل ة˘عرز˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
اد˘˘ي˘˘شسج˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نر˘˘˘شصعو
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘شش ة˘˘ي˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت’
تناك يتلا ،رشصمو رئازجلا
ى˘ل˘˘ع نار˘˘هو˘˘ب تمر˘˘بأا د˘˘ق
نو˘لا˘شصلا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا صشما˘˘ه
د˘ي˘شصل˘ل ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘تو
ر˘كذ ا˘˘م˘˘ك ،9102 ربم˘فو˘ن
.مياشصخلوب

م .ق

ايازم ةدع نم ةدافتصس’اب مهل حامصسلا لÓخ نم
لجيجب نيحÓفلا زفحي يحÓفلا نواعتلا قودنسصلا

ين˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا ق˘ل˘طأا
لجي˘ج˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل

ةي˘شسي˘شسح˘ت ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ل˘م˘ح
صسرام ةياهن ةياغ ىلإا رمتشست
ي˘˘حÓ˘˘ف ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ،يرا˘˘ج˘˘˘لا
باتتك’ا ةيمهأا لوح ةي’ولا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا صصشصح˘لا ي˘˘ف
يتلا ايازم˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسÓ˘ل
.طرخنملل قودنشصلا اهمدقي
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ق˘˘شسن˘˘م˘˘لا دا˘˘˘فأاو
ن˘˘ب ر˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شس ،قود˘˘˘ن˘˘˘شصل˘˘˘ل
نأا ،هل حيرشصت يف ،قوزرم
فدهت ةيشسيشسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ز˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘لإا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لاو
يف باتتك’ا دشصق يحÓفلا
ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا صصشصح˘˘˘لا
كلذ نأا احشضوم قودنشصلل
نم ةدافتشس’اب مهل حمشسيشس
لوشصحلا اه˘ن˘م «ا˘ياز˘م ةد˘ع»
فلتخم يف تاشضيفخت ىلع
بشسن˘ب ن˘ي˘مأا˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
صصشصح ق˘˘˘فو ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
اذ˘كو ،ةا˘ن˘ت˘ق˘م˘لا با˘˘ت˘˘ت˘˘ك’ا
م˘˘˘عد˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘˘لا
حششرتلا ة˘ي˘نا˘كمإاو ي˘حÓ˘ف˘لا
ةرادإا صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل
.قودنشصلا

نأا ى˘˘لإا قوزر˘˘م ن˘˘ب را˘˘˘ششأاو
ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
تد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘عا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصل˘˘˘˘ل
يف نمكت ةديدج ةيجيتارتشسإا

قود˘ن˘شصلا طا˘ششن ة˘˘نر˘˘شصع
تا˘مد˘خ˘لا ع˘يو˘ن˘ت ثي˘ح ن˘˘م

حÓف˘ل˘ل مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ري˘ي˘شستو ه˘تا˘طا˘ششن ر˘يو˘ط˘ت˘ل
ةفاشضإا ،هب ةطبترملا راطخأ’ا
تاجتنملا عيونتو زيزعت ىلإا
كل˘˘ت ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘˘عارز˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيجيتارتشسإ’ا

أادبم قودن˘شصلا د˘م˘ت˘عا ا˘م˘ك
رطاخملا رييشست يف نواعتلا
يتابنلا نيجاتنإ’اب ةطبترملا

ا˘م˘ب د˘˘ي˘˘شصلاو ي˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لاو
يتلا راطخأ’ا ةيطغتب حمشسي
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع صضر˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘ق
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا صصو˘˘شصخ˘˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شصلا
.يحÓفلا لاجملا

،لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘˘لا صسف˘˘˘˘ن بشسحو
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا ى˘ع˘شسي
عر˘ف» ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل

فرعي ام ديشسجت ىلإا «لجيج
ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘تو «حÓ˘ف˘˘لا راد»ب

اهميعدتو ليلاحت˘ل˘ل ر˘ب˘خ˘م˘ب
نام˘شضل ةر˘طا˘ي˘ب˘لا ن˘م دد˘ع˘ب
ه˘طا˘ششن ي˘ف حÓ˘ف˘لا ة˘ق˘فار˘م
ءانع هبينجتو اناجم يحÓفلا
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةرواجملا
نأا ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
نواعتلل ين˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا
«ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج عر˘˘ف» ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
طرخنم004.1 ي˘˘شصح˘˘˘ي
نم ددعلا ةفعاشضمل حمطيو
ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ
.اهرششاب يتلا ةيشسيشسحتلا

م.ق

يصضايرلا طاصشنلا ةصسراممل ءاصضف ريفوتب اوبلاط

ةيسضاير ةعاقب نؤبلاطي ةليسسملاب راتخملا رمع ةيؤناث ذيمÓت
ةي’ولا ةمصصاع برغ لامصش لجحلا نيعب راتخملا رمع ةيوناثب نيصسردمتملا ذيمÓتلا ةاناعم ددجتت

ةيبرتلا ةدام وأا ةيصسردملا ةصضايرلا صسَرامُت ثيح ،يعامتج’ا لوخدلا لولح عم ةنصس لك ةليصسملا
ريياعملل اقفو ةزجنم تاحاصسم رفوت مدعل ارظن ،امامت ةمئÓم ريغ فورظ يف ةصسصسؤوملا يف ةيندبلا
مهصضّرعت وأا ،ذيمÓتلا يذؤوت دق ثداوحل صضّرعتلا نود يندبلا طاصشنلا ةصسراممب حمصست امب ةبولطملا

 .ةايحلا ىدم ةميدتصسم تاهاع وأا ىربك رطاخمل

ةشضايرلا ة˘شسرا˘م˘م بل˘ط˘ت˘ت
ة˘شصا˘خ تا˘˘حا˘˘شسم ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ةكرحلا نأا رابتعاب  ةنمؤومو
ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
رقتف˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘شسرد˘م˘لا
راتخملا رمع خيششلا ةيوناث

يتلا ،بعللا ةحاشس ةيشضرأ’
مرتحت ’و ةأايهم ريغ ىقبت
نا˘م˘شضل ة˘مزÓ˘لا طور˘ششلا
دجوي ’ ذإا ،ذيملتلا ةمÓشس
تاموقم يأا ةشسشسؤوملا يف
ةبلط˘لا ي˘ن˘ب˘ت ى˘ل˘ع ع˘ج˘ششت

وأا تا˘˘˘˘ياو˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م يأ’
،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا تارا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ةح˘لا˘شصلا ر˘ي˘غ ة˘ي˘شضرأ’ا˘ف
صضرغب ي˘ف˘ت ’  ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘لاو
عاونأا نم عون يأا ةشسرامم
ةشضايرلا نأا املع ،ةشضايرلا
ةيمهأاب ى˘ظ˘ح˘ت ة˘ي˘شسرد˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
بع˘ل˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ت’اشصلاو بعللا تاءاشضف
تاشسشسؤوملا يف ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
ًارود  ةيوبرتلاو ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

بهاوملا ة˘ي˘م˘ن˘ت ي˘ف ًا˘م˘ه˘م
’إا ،ةبلطلا ىد˘ل ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
ل˘˘كششي ا˘˘˘هدو˘˘˘جو مد˘˘˘ع نأا

ل˘ق˘شص ي˘ف م˘ه˘ما˘مأا ًا˘ق˘˘ئا˘˘ع
كير˘ح˘˘تو ،ً’وأا م˘˘ه˘˘ب˘˘هاو˘˘م
.ًايناث مهماشسجأا

ةيشضا˘ير ة˘لا˘شص ر˘فو˘ت مد˘ع
ةيندبلا ةطششنأ’ا ةشسراممل
ذنم ةيونا˘ث˘لا˘ب ة˘ي˘شضا˘ير˘لاو
ذيمÓت رطشضي امم ،اهزاجنإا
ة˘شسرا˘م˘م ى˘لإا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف ي˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
ري˘غ ة˘ي˘ن˘ي˘ط ة˘ي˘بار˘ت ة˘حا˘شس
ةنمآا ريغ ةفوششكمو ةأايهم
باعلأ’ا عيمجل ةمئÓم ’و
ام ،ذيمÓتلا اهشسرامي يتلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘كششي

د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘˘شص

طوقشس ثداوحل مه˘شضّر˘ع˘ت
،مهتلاح روهدت يف بّبشستت
قرؤو˘˘˘ي ا˘˘˘شسجا˘˘˘˘ه ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘شصأا
مقاطلاو ةذتاشسأ’او ذيمÓتلا
.ةشسشسؤوملل ريشسملا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا بلا˘˘ط د˘˘قو اذ˘˘ه
ةشسشسؤوملا˘ب نو˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م
يرو˘ف˘لاو ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا

تقو برقأا يف لح داجيإ’
قيلي  ءاشضف ريفوتب نكمم
ةطششنأاو صصشصح ةشسراممب
،ةيشضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا
ة˘عا˘ق عور˘ششم ل˘ي˘ج˘˘شست وأا

بعوتشست ةق˘ل˘غ˘م ة˘ي˘شضا˘ير
لÓ˘خ ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ف˘˘شص
اولاقو ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘شصح˘لا
ة˘˘ط˘˘˘ششنأ’ا نو˘˘˘لو˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘نأا
ًاري˘ب˘ك ًا˘ما˘م˘ت˘ها ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
نيوكت يف اهت˘ي˘م˘هأ’ً ار˘ظ˘ن
ةيندبلا يحاونلا نم ةبلطلا

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘هذ˘˘لاو
. ةيلاعفن’او
نأا ذيمÓتلا صضعب دكأا اميف
ة˘ح˘ل˘م ة˘جا˘ح˘ب ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ي˘˘ف ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘شسا˘˘˘مو
ةئيهت ى˘لإا ي˘لا˘ح˘لا فر˘ظ˘لا
قيلتو ةم˘ئÓ˘م بع˘ل ة˘حا˘شس
يشضايرلا طاششنلا ةشسراممب
نأا ى˘لإا ة˘ن˘شسح فور˘˘ظ ي˘˘ف
ةي˘شضا˘ير ة˘لا˘شص ءا˘ششنإا م˘ت˘ي
ةز˘ه˘جأ’ا˘ب ةز˘ه˘ج˘م ة˘ق˘ل˘غ˘˘م
مهنأا ىلإا نيتف’ ،ةيشضايرلا
ءاغ˘لإا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي او˘ح˘ب˘شصأا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘شصح˘˘˘لا
˘مد˘ع˘ل ي˘شسرد˘م˘لا لود˘ج˘˘لا
.اهل بشسانملا ناكملا رفوت
ي˘˘ت˘˘˘لا عا˘˘˘شضوأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘تو
ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف صسرا˘˘م˘˘ي
ةشسشسؤو˘م˘لا ل˘خاد ة˘شضا˘ير˘لا
ا˘م˘ب˘شسح ءا˘ي˘˘لوأ’ا ءا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا
˘˘ماد˘˘ع˘˘ن’ ار˘˘ظ˘˘ن ها˘˘ن˘˘شسم˘˘˘ل
ة˘˘˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششلا
‐ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا  .ا˘ه˘ت˘شسرا˘م˘م˘ل

يف مهنأاب  ‐ مهلوق دح ىلع
ءا˘ششنإا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ةر˘م ل˘ك
،ةيو˘نا˘ث˘ل˘ل ة˘ي˘شضا˘ير ة˘لا˘شص
در ِتأاي مل ةظحللا ةياغلو
ةقفاوملاب عوشضو˘م˘لا ى˘ل˘ع
م˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،صضفر˘لا وأا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا ن˘˘م او˘˘م˘˘ئ˘˘˘شس
ءاوجأ’ا يف ةشصاخ ةيلاحلا
نوشسردمتي يتلا ةيشسردملا
يح˘شصلا فر˘ظ˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف
ةبعشص دÓبلا هب رمت يذلا

نيقلق دج او˘تا˘بو ،ة˘ق˘هر˘مو
يتلا توكشسلا ةشسايشس ءازإا
ةلوؤوشسملا تاهجلا اهجهتنت
ةحاشس بايغف ،‐ مهبشسح ‐ ،
ة˘شسرا˘م˘م˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘ت بع˘˘ل˘˘لا

ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا صصشصح
ةعاق مادعنا عم  ةيشضايرلاو
صسي˘˘يا˘˘ق˘˘م تاذ ة˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير
يف ذيمÓت˘لا ل˘ع˘ج ة˘م˘ئÓ˘م
نوبعلي ةطرا˘ف˘لا تاو˘ن˘شسلا
ة˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘حا˘˘˘شس ي˘˘˘ف
ثدحت ةرم لك يفو ةيلمرلا
ءار˘˘ج ةر˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ تا˘˘˘با˘˘˘شصإا
.بعللاو يرجلا

د˘لا˘خ رو˘شسي˘فور˘ب˘لا فر˘˘ششأا
2 ةديلبلا ةعماج ريدم لومر
بيشصنت ىلع يشسينول يلع
تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأاو بادآا ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
بجومب ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘ه˘م˘لا
يف خرؤوملا199 مقر رارقلا

بشصنو ،0202 ربمشسيد01
روشسيفوربلا ةعماج˘لا ر˘يد˘م
.اهل اشسيئر يشساشس رامع
،صسمأا بي˘˘˘˘˘˘˘˘شصن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
يشساشس رام˘ع رو˘شسي˘فور˘ب˘لا

بادآا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ئر
ةيعماجلا ةنهملا تايقÓخأاو
ةديلبلا ةعماج ىوتشسم ىلع
نورفعلاب يشسينو˘ل ي˘ل˘ع2
قاثيم قيبط˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘شسل˘ل
ة˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘خأاو
.ةيعماجلا
ةذتاشسأا ن˘م نو˘كت˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘لا

تادحو لك نولثمي نيثحابو
ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لاو م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ىل˘ع نور˘ه˘شسيو ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا
بادآا قا˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
ة˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘خأاو
ا˘ه˘ب˘ي˘شصن˘ت م˘تو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
199 م˘قر رار˘˘ق˘˘لا بجو˘˘م˘˘ب
ربمشسيد01 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا

د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو ،0202
لو˘مر د˘لا˘خ رو˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا

يلع2 ةديلبلا ةعماج ريدم
لفح صشماه ى˘ل˘ع ي˘شسي˘نو˘ل
ةرور˘شض ى˘˘ل˘˘ع بي˘˘شصن˘˘ت˘˘لا
بادآ’ا قا˘˘ث˘˘ي˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت
،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأ’او
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ه˘˘˘شسلاو
ن˘˘م˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
ثاحبأÓل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘هاز˘ن˘لا

اريششم ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا لا˘م˘عأ’او

ريفوت ىلع لمعيشس هنأا ىلإا
ة˘يدا˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كم’ا ل˘˘ك
لمعل ة˘يرور˘شضلا ة˘ير˘ششب˘لا
،قايشسلا تاذ ي˘فو .ة˘ن˘ج˘ل˘لا
را˘˘م˘˘ع رو˘˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا هsو˘˘ن
بادآ’ا ةنجل صسيئر يشساشس
ةيعماجلا ةنهملا تايقÓخأاو
يلع2 ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘˘ب
لمعيشس ه˘نأا ى˘ل˘ع ي˘شسي˘نو˘ل
ةذ˘تا˘شسأ’ا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘شضعأا ةر˘تا˘كد˘لاو
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهب لومعملا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ه˘˘˘˘˘نأاو ،را˘˘˘˘˘˘ط’ا تاذ ي˘˘˘˘˘˘ف
تح˘ت ه˘تر˘ب˘خ ل˘ك ع˘˘شضي˘˘شس
ا˘ن˘ي˘ع˘ت˘شسم ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘شصت
تاذ ي˘˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز ةر˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ب
.ةنجللا

بوبق داعصس

فصسوي نب . رصضخل . أا

mahali@essalamonline.com

اهل اصسيئر يصساصس رامع ةعماجلا ريدم

ةديلبلا ةعماجب ةنهملا تايقÓخأاو بادآا ةنجل بيسصنت

مظني راردأا كرد
ةيسسيسسحت ةلمح

تاقرطلا نمأا لؤح
ةيميلقإ’ا ةعومجملا تمظن
،صسما لوا راردأاب ينطولا كردلل

نمأا لوح ةيصسيصسحت ةلمح
يبأا يمأا  :راعصش تحت ،تاقرطلا

يلإا اودوع ... اعرصست ’
ةلمحلا هذه تءاجو ،نيملاصس
نينطاوملا صسيصسحت راطإا يف
رطاخم نم قيرطلا يلمعتصسمو

تحبصصأا يتلا رورملا ثداوح
حاورأ’ا نم ريثكلا دصصحت
ةمئاد تاقاعإا ببصستو ةيرصشبلا
بلغا يفو ،صصاخصشأ’ا نم ريثكلل
ناصسنإ’ا اهيف ببصستملا ت’احلا

دعاوقل همارتحا مدع ببصسب
نيقئاصسلا نم ناك ءاوصس رورملا
ميظنت مت ثيح ،نيلجارلا وأا

دصسلا ىوتصسم ىلع ةلمحلا هذه
ةيروصصنملا رصصقب تباثلا

اذه ،60 مقر ينطولا قيرطلاب
تهجو يتلا ةوعدلا بصسحو
نيدمتعملا لئاصسو يلصسارمل
ةعومجملا ىرت ،راردأا ةي’وب
،راردأا ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا
اكيرصش ربتعت مÓعإ’ا لئاصسو نأا
ناديم يف اهل Óعافو ايصساصسأا
متي اهلÓخ نمو صسيصسحتلا

ةفاقثلاب نطاوملا ديوزت
نيدايملا عيمج يف ةينمأ’ا

نما ناديم اهنم ةصصاخو
 .تاقرطلا

نمحرلادبع يفاولب
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 رئازجلا ةي’و
 صسيار دارم رئبل ةيرادإ’ا ةرئادلا

 مداخ رئب ةيدلب
 ةيداصصتق’ا نوؤوصشلاو ةيلاملا ةيريدم
 ةيداصصتق’ا نوؤوصشلا ةحلصصم
يراجتلاو يفرحلا طاصشنلا بتكم
12 / ت ح ن م /64 :مقر

نÓــــــــــــــــعإا
‐ مدا˘خ ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر ن˘ل˘ع˘˘ي
د’وأا راوز˘م عرا˘صشب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا نا˘ك˘صسلا ة˘فا˘ك ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و
رئب ةيدل˘ب˘ب ن˘ك˘صسم7101 » راو˘ج˘لا » ة˘ما˘قإا ة˘صصا˘˘خ صشو˘˘ن˘˘ق˘˘م

مدع وأا ةمئÓملا » قيقحتب صصاخ لجصس حتف مت دق هنأا ،مداخ
»ODOMMOCNI ODOMMOC ETEUQNE ةمئÓملا
يف لثمتم ةيناثلا ةجردلا نم فنصصم طاصشن لÓغتصس’ راوجلل
د’وأا راوزم عراصش / ب نئاكلا ناونعلاب ينكصس تارايصس فقوم /
.مداخ رئب ‐صشونقم
ة˘ي˘قر˘ت˘لا م م ذ صش ر˘ي˘صسم ر˘م˘ع˘م ةرو˘ب˘˘ع /(ة) د˘˘ي˘˘صسلا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ةروبع ةيراقعلا
.LRUE ARUOBA EREILIBOMMI NOITOMORP

ىلع صضارتعا وا فلملا ىلع عÓط’ا يف ةبغر هل نم لك ىلعف
طا˘صشن˘لا بت˘ك˘م ‐ ة˘يد˘ل˘ب˘لا ىلإا مد˘ق˘ت˘ي نأا طا˘صشن˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘صشنإا
يف هتاراصسفتصسا وا هتاصضارت˘عا م˘يد˘ق˘ت˘ل ‐ يرا˘ج˘ت˘لاو ي˘فر˘ح˘لا

نÓعإ’ا رصشن خيرات نم موي (51) رصشع ةصسمخ زواجتت ’ ةدم
تب˘صسلاو ة˘ع˘م˘ج˘لا ي˘مو˘ي اد˘عا˘م) ة˘ي˘مو˘ي ة˘ي˘ن˘طو ةد˘˘ير˘˘ج ي˘˘ف
(ةينيدلاو ةينطولا دايعأ’او

 يدلبلا يبعصشلا صسلجملا صسيئر

تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو
‐ ةنتاب ‐ يماهتلا صسيلف نب يعماجلا يئافصشتصسإ’ا زكرملا

241000910506890 :يئابجلا ميقرتلا
ةقفسصلل تقؤؤملا حنملا نع نÓعإا

ربمتبصس61 يف خرؤوملا51/742 مقر يصسائرلا موصسرملا نم56 ةداملل اقبط
ملعي ،ماعلا قفرملا تاصضيوفتو ةيمومعلا تاقفصصلا نوناق نمصضتملا5102
ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ن˘تا˘ب ي˘ما˘ه˘ت˘لا صسي˘ل˘˘ف ن˘˘ب ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسإ’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
مقر ايند تاردق طارتصشا عم حوتفملا ينطولا صضورعلا بلط يف نيكراصشملا

72/21/0202 خيراتب مÓصسلا :يتيموي يف ةروصشنملاو0202/صص م/ع م/91
تادامصضلاب دوزتلاب ةقلعتملاو ،32/21/0202 خيراتبNOITITEPMOCو
ةنصس ناونعب ةنتاب يماهتلا صسيلف نب يعماجلا يئافصشتصسإ’ا زكرملا حلاصصل
:ةيتآ’ا جئاتنلا نع ترفصسأا صضورعلا مييقت تاءارجإا نأا ،1202

مهناكمإابف ،مهصضورع جئاتن ةفرعمب نيمتهملا نيدهعتملا صصخي اميف امأا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ىل˘ع عÓ˘طÓ˘ل ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘صصلا بت˘ك˘م ىلإا مد˘ق˘ت˘˘لا
،مايأا (30) ةثÓث لÓخ كلذو ،ةيلاملاو ةينقتلا مهصضورع مييقتل ةلصصفملا
ةيمومعلا ةرصشنلا وأا ةينطولا تايمويلاب نÓعإ’ا اذهل روهظ لوأا نم ءادتبا
.يمومعلا لماعتملل
ميدقت ،نÓعإ’ا يف ةنيبملا مييقتلا جئاتن نع نيصضارلا ريغ نيدهعتمللو

ناكصسلاو ةحصصلا ةرازوب ةيمومعلا تاقفصصلل ةيعاطقلا ةنجللا ىدل مهنوعط
نÓعإا لوأا روهظ خيرات نم مايأا (01) ةرصشع لجأا يف ،تايفصشتصسملا حÓصصإاو
.يمومعلا لماعتملل ةيمومعلا ةرصشنلا وأا ةينطولا تايمويلا يف

يئابجلا مقرلا

حونمملا دهعتملل

اتقؤوم

664982270539990

دهعتملا

اتقؤوم حونمملا

APS EPE
DYHTOCOS

ةطقنلا

ةيلاملا

ةحونمملا

03

ةطقنلا

ةينقتلا

ةحونمملا

07

ىندأ’ا غابملا

جد) حرتقملا

موصسرلا لكب

CTT)

05.24907242

ةطقنلا

ةيلامجإ’ا

ةحونمملا

001

ىصصقأ’ا غلبملا

جد) حرتقملا

موصسرلا لكب

CTT)

00.88781082

ىندأ’ا غلبملا

حيحصصت دعب

باصسحلا ءاطخأا

لكب جد)

(CTT موصسرلا

05.24907242

رايعم

رايتخ’ا

صضرعلا

لهؤوملا

اينقت

نصسحأ’او

اصضرع

ىصصقأ’ا غلبملا

حيحصصت دعب

باصسحلا ءاطخأا

لكب جد)

(CTT موصسرلا

00.88781082



 ابغورد لجن
ةجردلاب دانل مسضني
ايلاطيإا يف ةعبارلا

يز˘ي˘تارا˘ك يرو˘ج˘لو˘ف يدا˘ن ن˘ل˘عأا
ةعبارلا ةجردلا يرود يف صسفانملا
هدقاعت ،صسمأا مدقلا ةركل يلاطيإ’ا

م˘˘جا˘˘ه˘˘م ن˘˘با ا˘˘ب˘˘غورد كاز˘˘˘يإا ع˘˘˘م
قبا˘شسلا جا˘ع˘لا ل˘حا˘شسو ي˘شسل˘ي˘ششت
.ابغورد هييديد
02 رمعلا نم غلابلا بعÓلا مشضناو
ل˘ث˘م ا˘م˘جا˘ه˘م بع˘ل˘ي يذ˘لاو ا˘ما˘˘ع
ةقطنمل يمتنملا يدانلا ىلإا هدلاو
قر˘ف ع˘م تار˘ت˘ف د˘ع˘ب ا˘˘يدرا˘˘ب˘˘مو˘˘ل
تحت قيرفو يشسليششت يف بابششلا

يدان˘ل ي˘نا˘ث˘لا ق˘ير˘ف˘لاو ا˘ما˘ع91
.يشسنرفلا نوغناغ
ي˘ف ه˘تر˘ي˘شسم ه˘ي˘يد˘˘يد هد˘˘لاو أاد˘˘بو
عم يشسنرفلا ةيناثلا ةجردلا يرود
باقلأا ةعبرأاب كلذ دعب زافو نامول
ةعبرأاو زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلل
يزي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا صسأا˘كل با˘ق˘لأا

ع˘˘م ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود بق˘˘˘لو
.يشسليششت

ةطلاج عم ايكرت يف بقلب زاف امك
جاعلا لحاشس فاده حبشصأاو يارشس
يف لازتع’ا لبق روشصعلا رم ىلع
8102.
ةدعاشسم نآ’ا كازيإا ةمهم نوكتشسو
دو˘ع˘شصلا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
زكرملا لتحي ثيح ةثلاثلا ةجردلل
نم ىلوأ’ا ةعومجملا يف عباشسلا
اد˘ع˘ت˘˘ب˘˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا يرود
صضوخت يتلا زكارملا نع نيتطقنب
.يقرتلا قحلم

 :كيلف زنياه
يلهأ’ا بؤلسسأاب رهبنم

بردم ،كيلف زناه يناملأ’ا ىدبأا
يذلا زوفلاب هتداعشس ،خنويم نرياب

يلهأ’ا باشسح ىل˘ع ه˘ق˘ير˘ف ه˘ق˘ق˘ح
يئاهن فشصن يف ،(0‐2) يرشصملا

اًيلاح ةماقملا ،ةيدنأÓل ملاعلا صسأاك .رطق يف
يفحشصلا رمتؤوملا يف ،كيلف لاقو
اًقحتشسم اًزوف انققح» :ءاقللا بقع
ىلع لشضفأ’ا انك دقف ،يلهأ’ا ىلع
انناكماب ناكو ،ءاقللا يطوشش رادم
،كلذ ن˘˘م ل˘˘شضفأا زو˘˘ف ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
صضار يننأا ينعي ’ زوفلا انقيقحتو
.«ءادأ’ا نع
لجأا نم انه ىلإا انمدق» :فاشضأاو
انمامأا نآ’او ،ةلوطبلا بقلب زوفلا

صسيرجت مامأا صسيمخلا موي ةارابم
هتارابم تدهاشش انأاو ،يكيشسكملا
ةعرشسلاب عت˘م˘ت˘ي ق˘ير˘ف و˘هو ،صسمأا

.«ةيلاعلا ةيندبلا ةقايللاو
ىلع لشصحن نأا لواحنشس » :عباتو
ديج لكششب دعتشسنو ةيفاكلا ةحارلا
نأا ديرن نحن˘ف م˘ه˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه˘ل
،ةلوطب˘لا˘ب زو˘ف˘لا˘ب خ˘يرا˘ت˘لا بت˘كن
نأا مغر ةيشسادشسلا ىلع لوشصحلل
.«ةلهشس نوكت نل ةيئاهنلا ةارابملا

مامأا رط˘ق ي˘ف بع˘ل˘لا ة˘بر˘ج˘ت ن˘عو
ة˘ح˘ئا˘ج فور˘ظ م˘˘غر ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا

هنأا يناملأ’ا بردملا دكأا انوروك
بعللا نم ةرتف دعب اًديج اًرمأا ناك
.ةيلاخ تاجردم مامأا

ي˘ل˘هأ’ا نأا تع˘قو˘ت د˘ق˘ل» :م˘ت˘ت˘˘خاو
ا˘مد˘ن˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي˘˘شس
نوكلتمي مهو ،ةركلا ىلع ذوحتشسي

ا˘ًي˘شصخ˘شش .اًد˘ج ن˘يزا˘ت˘م˘م ن˘ي˘ب˘ع’ بعل ةطخو بولشسأاب اًرهبنم تنك
ا˘ن˘ق˘ق˘ح ا˘ن˘ن˘كل ،م˘ه˘برد˘مو ق˘ير˘ف˘˘لا
لهأاتلاو ةارابملاب زوفلا وهو مهملا
نم ةديدج ةوطخ برتقنل يئاهنلل
.«بقللا قيقحت

رمأ’ا اذه :رامين
رجفنأا ينلعجيسس

،افليشس اد رامين يليزاربلا ثدحت
تادا˘ق˘ت˘ن’ا ن˘ع ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب م˘ج˘ن
دي˘ع ل˘ف˘ح نأا˘ششب ر˘ئاد˘لا لد˘ج˘لاو
لبق تابيردتلا نع هبايغو هدÓيم
يرود˘لا˘ب ا˘ي˘ل˘ي˘˘شسرا˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ي˘˘ف را˘˘م˘˘ي˘˘ن لا˘˘˘قو.يشسنرفلا
ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
اذ˘˘˘ه» :ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإ’ا «ا˘˘˘كرا˘˘˘˘م»
’ نم ...ةياغلل بيرغ عوشضوملا
..؟تÓ˘ف˘ح˘لا ى˘لإا با˘˘هذ˘˘لا بح˘˘ي
عا˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘شس’ا بح˘˘ي ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

.ةلئاعلاو ءاقدشصأ’ا عم جورخلاو
،كلذ لع˘ف ي˘ن˘ن˘كم˘ي ى˘ت˘م فر˘عأا

.«عيطتشسأا ’ ىتمو
ام صسكع عشضولا» :رامين عباتو
ر˘ي˘غ ي˘˘ن˘˘نأا˘˘ب ،صسا˘˘ن˘˘لا هرو˘˘شصت˘˘ي
ةقيرط يف .هلعفأا ام فرعأا .جشضان
%001 ةبشسنب تزكر اذإا ،يريكفت

يننإاف ،طقف مدقلا ةرك بعل ىلع
فقوتأا نل ببشسلا اذهلو ،رجفنأاشس
.«كلذب مايقلا نع
يتقÓع» :يليزاربلا مجنلا لمكأاو
خأ’ا ا˘نأا .ةو˘خإا ا˘ن˘˘نإا ؟ي˘˘با˘˘ب˘˘م ع˘˘م
.«ريغشصلا وهو ،ربكأ’ا

لجر يل ةبشسنلاب يبابم» :فدرأاو
صسيلو ،ريبك بلق هيدلف ،بهذ نم
ه˘ت˘ب˘هو˘م ن˘ع ثيد˘ح˘لا ا˘ًيرور˘˘شض
ةياغلل ديعشس انأا» :متأاو.«ةيوركلا
ريغت ام ءيشش كانه ،صسيراب يف
لوق عي˘ط˘ت˘شسأا ’و ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب
ي˘ن˘ن˘كل ،ط˘ب˘˘شضلا˘˘ب ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت اذا˘˘م
.«هفرعأا
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يصسيرابلا يدانلا ةروصصب «ثوغربلا» روهظ دعب

نامريج ناسس ءاقل لبق ةنؤلسشرب بسضغ ريثت يسسيم ةرؤسص

بشضغلا نم ةلاح ةنولششرب صشيعي
نا˘˘شس صسيرا˘˘˘ب ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق
يرود يئا˘ه˘ن ن˘م˘ث ي˘ف ،نا˘مر˘ي˘ج
دئاق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم بب˘شسب لا˘ط˘بأ’ا
.يشسيم لينويل
،ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشصل اًقفوو
ناشسب ي˘شسي˘م طا˘ب˘ترا ة˘لأا˘شسم نإا˘ف
رهششأ’ا˘ب ةر˘ششت˘ن˘م تنا˘ك نا˘مر˘ي˘ج
نع برعي ةنولششرب لعج ام ريخأ’ا
ةرمتشسملا تاقيلعتلا ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا
ةيشسنرف˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا

.ثوغربلا لوح
ةرا˘˘ثإا تثد˘˘˘ح ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘ششأاو
دحاو عوبشسأا لبق ةنولششربل ةديدج
نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ة˘ه˘جاو˘م ن˘م ط˘ق˘ف
ةلجم ترششن ثيح لاطبأ’ا يرودب
اًفÓغ ةيشسنرفلا «لوبتوف صسنارف»
صصي˘م˘ق˘ب ي˘شسي˘م ةرو˘شص ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا فا˘˘شضأا ا˘˘م ،صسيرا˘˘˘ب
.رانلا ىلإا دوقولا

،ةيشسنرفلا ة˘ل˘ج˘م˘لا دد˘ع ن˘م˘شضتو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ءارآا ن˘م˘شضت˘ي اًر˘ير˘ق˘ت
يشسيم ةمئÓم ةيفيك لوح ءاربخلا

.نامريج ناشس يف بعللا بولشسأ’
و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘˘ب و˘˘ي˘˘شسيروا˘˘م نا˘˘كو

هو˘ب˘ع’و نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘شس برد˘˘م
ورد˘˘نا˘˘ي˘˘لو ا˘˘يرا˘˘م يد ل˘˘ي˘˘خ˘˘˘نآا
ي˘ف او˘ثد˘ح˘ت را˘م˘ي˘نو صسيد˘يرا˘˘ب
لو˘شصو ن˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘˘با˘˘شسأ’ا

.صسراب ىلإا لمتحملا يشسيم
تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف اذ˘˘˘ه بب˘˘˘شستو

ة˘نو˘ل˘˘ششر˘˘ب برد˘˘م ن˘˘م ة˘˘ب˘˘شضا˘˘غ
رمأا هنإا» :لاق يذلا ،ناموك دلانور
نع اريثك نوثدحتي ..مرتحم ريغ
انيدلو ةنولششرب يف بع’ هنإا .ويل
.«مهدشض ةارابم
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تم˘˘تأاو

يشسيم نأا ىلع ديكأا˘ت˘لا˘ب ا˘هر˘ير˘ق˘ت
تا˘˘ن˘˘ه˘˘كت˘˘لا ن˘˘م م˘˘˘ئ˘˘˘شس ه˘˘˘شسف˘˘˘ن
هنأاو ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم لو˘ح ةر˘م˘ت˘شسم˘لا

نأاششب رارق يأا ذختي مل نآ’ا ىتح
لÓ˘خ ه˘ل بع˘ل˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
.لبقملا مشسوملا

،يلاطيإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م د˘˘˘حأا صضفر ر˘˘˘شس ،صسمأا
يف نÓيم ىلإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
.يشضاملا يوتششلا وتاكريملا

ريهظ ،وبريف روينوج مشسا طبتراو
ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ل˘ي˘حر˘لا˘ب ،ة˘نو˘ل˘ششر˘˘ب
ىلع لوشصحلا لجأا نم ،يشضاملا
ل˘ظ ي˘ف ،ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ر˘ث˘كأا ق˘ئا˘قد
برد˘م˘لا تا˘˘با˘˘شسح ن˘˘ع هدا˘˘ع˘˘ت˘˘با

.ناموك دلانور
«وتاكريم ويششتلاك» عقومل اًقفوو
م˘شض لوا˘ح نÓ˘ي˘م نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ىلع ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ت˘ششلا ي˘ف و˘بر˘ي˘ف
،ءارششلا ةي˘ق˘حأا ع˘م ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘شس
.ةقفشصلا تلششف نكل
ةردا˘غ˘م صضفر و˘بر˘ي˘ف ى˘لإا را˘˘ششأاو
با˘˘ب˘˘شسأ’ ما˘˘ع ل˘˘كششب ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘شسإا
صضفر ةنولششرب نأا امك ،ةيشصخشش
اًرداق نوكي نل هنأا ببشسب ،ةقفشصلا

ي˘ف ر˘خآا بعÓ˘ب ه˘شضيو˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

.يوتششلا وتاكريملا
ى˘ل˘ع ل˘˘شصح و˘˘بر˘˘ي˘˘ف نأا ح˘˘شضوأاو
،ءاتششلا يف لانشسرآا نم رخآا صضرع
ام ،درلا صسف˘ن زر˘نا˘غ˘لا ح˘ن˘م ه˘ن˘كل
نÓيم صضفري ملو ،قداشص هنأا ينعي

.ةيشصخشش بابشسأ’ نكل قيرفك
وبريف نأا ي˘لا˘ط˘يإ’ا ع˘قو˘م˘لا ر˘كذو

ةنولششرب نع ليحرلل لعفلاب علطتي
هفد˘ه ن˘كل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ي˘ف
بعلي قيرف ىلإا لاقتن’ا نوكيشس
.يشساشسأا لكششب هعم
رمأ’ا اذه نإا «وتاكريم ويششتلاك» لاقو
دوجو ببشسب ،نÓيم يف رفوتم ريغ
.زيدنانريه ويث يشسنرفلا ريهظلا

رخآا رايخ يأا يمامأا نكي مل :سسؤمار
و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘شس ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا ثد˘˘ح˘˘˘ت
لوأ’ ديردم لاير دئاق ،صسومار
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ه˘˘˘ئار˘˘˘جإا بق˘˘˘ع ةر˘˘˘م
يف ةباشصإ’ هشضرعت رثإا ،ةيحارجلا
ى˘ل˘˘ع ،صسو˘˘مار بت˘˘كو.ةبكرلا

ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ب ه˘˘˘با˘˘˘شسح
ا˘˘ًب˘˘حر˘˘م» :ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا املثم ريشسي ءيشش لك !عيمجلاب

ةدوعلا يف لعفلاب ركفأا .هل ططُخ
ي˘ف بع˘ل˘م˘لا ى˘لإاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا
Óيزج اركشش .نكمم تقو عرشسأا

.«معدلاو لئاشسرلا لك ىلع
تررطشضا ،ةياهنلا يف» :فاشضأاو
د˘حأا ’ .ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ءار˘˘جإ’
،فقوملا اذه يف نوكي نأا بحي

اعئار نآ’ا حبشصأا ءيشش لك نكل
.«هللا لشضفب
ىلع ءانب ةيلمعلا تناك» :عباتو

يأا يدل نكي ملو ةيبط ةحيشصن
لو˘قأا نأا ط˘ق˘ف تدرأا .ر˘خآا را˘˘ي˘˘خ
رومأ’ا لوحت ةيفيكب ديعشس يننإا

تقو برقأا يف ةدوعلا لواحأاشسو
’ هنأ’ ،قيرفلا ةدعاشسمل نكمم
ي˘˘˘ف ل˘˘˘يو˘˘˘ط تقو كا˘˘˘ن˘˘˘ه لاز˘˘˘ي
.«يلاحلا مشسوملا

ر˘˘˘كششأا نأا ا˘˘˘شضيأا دوأا» :ل˘˘˘˘شصاوو
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ير˘˘فو ز˘˘ي’ رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
يذلا لمعلاو ة˘ع˘ئار˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا
.«ةحارجلا ءانثأا هب اوماق
مكركششأا ’أا عيطتشسأا فيك» :متأاو
يتلا ةدوملا لئاشسر ىلع اعيمج
و˘ح˘ن ي˘ن˘ع˘فد˘˘تو ي˘˘ب˘˘ل˘˘ق تشسم˘˘ل
.«ةوقب ةدوعلا

ر .ق ^

نÓيم ىلإا لاقتن’ا ةنؤلسشرب بع’ سضفر رسس

ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسورو˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عأا
لوأا ،ي˘نا˘م˘لأ’ا خا˘بدÓ˘˘ج˘˘ن˘˘ششنو˘˘م
ع˘م با˘هذ˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ة˘˘ما˘˘قإا ،صسمأا

يف يزيل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘˘ث

يف تشسبادوب ةيرجملا ةمشصاعلاب
ر˘˘ه˘˘ششلا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لاو ع˘˘بار˘˘لا
.يراجلا

نا˘كم ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ف بب˘˘شسلا ع˘˘جر˘˘يو
تا˘ط˘ل˘˘شسلا صضر˘˘ف ى˘˘لإا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

لودلا ىلع لوخد رظح ةيناملأ’ا
تار˘ف˘ط˘ل ة˘ي˘لا˘ع˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا تاذ
اذ˘ه ر˘م˘ت˘شسيو ،ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
ن˘م ر˘ششع ع˘با˘شسلا ى˘ت˘˘ح ر˘˘ظ˘˘ح˘˘لا
.لقأ’ا ىلع يراجلا رهششلا

يتيسس رتسسسشنامو خابدÓغنسشنؤم ةهجاؤم نسضتحت تسسبادؤب
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ىلإا ةركشسب داحتا ةرادإا هجتت
نم ق˘ير˘ف˘لا را˘شسم ح˘ي˘ح˘شصت

ءزج ديدشست ىلع لمعلا لÓخ
نم نيبعÓلا تاقحتشسم نم
ةشصاخ نزاوتلا ةداعتشسا لجا

تيا ن˘يد˘لاز˘˘ع صشتو˘˘كلا نأاو
ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع ر˘˘شصأا يدو˘˘ج
ي˘˘ف ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘شضو
بي˘˘تر˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘˘م ةرو˘˘˘شصلا
فدهلا نأا امب تيبلا عاشضوأا
ةقثلا ةداعتشسا ىق˘ب˘ي ي˘لا˘ح˘لا

جئاتن ليجشست ثحب لجا نم
مدقتي قيرفلا لعجت ةيباجيإا
دعتبيو بيترتلا ملشس يف رثكأا

. ءاقبلا ةقرو بعل ناهر نع
رظتني يدوج تيأا
لبق نيباصصملا ةدوع

«ةوارمحلا» ةعقوم
مقاطلا رظتني ىرخأا ةهج نم
ع˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
اذكو يراشضخ˘ل يرو˘ح˘م˘لا
ةباشصإ’ا نم يدباعو دويشس

تيا صشتو˘˘كلا ر˘˘˘شصي ثي˘˘˘ح
امهيلع دامتع’ا ىلع يدوج
ةدي˘ج تار˘ي˘شضح˘ت ل˘جا ن˘م
حمطي يتلا ةوارمحلا ةمقل

ا˘ه˘ب صضيو˘ع˘ت˘ل˘˘ل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘كم˘ي ا˘م ذا˘˘ق˘˘نإ’ ا˘˘ع˘˘ير˘˘شس
ع˘ي˘ي˘شضت نأاو ة˘شصا˘خ هذا˘ق˘نإا
قير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس ة˘شصر˘ف˘لا

لجا نم ةمج تابوعشص دجي
تارثعت نم هتاف ام كرادت
م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه را˘يد˘˘لا ل˘˘خاد
. هجراخ ىتحو
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نيباصصملا ةدوع رظتني يدوج تيأا

تاراسصتن’ا ةؤسشن ةداعتسس’ لاؤمأ’ا ريفؤتب ةبلاطم ةرادإ’ا

ةركصسب داحتا

هيف لقنتيشس يذلاو مداقلا مجنلا دعوم ةينطولا ةطبارلا تمشسر
ءاقفر حمطي ثيح يلحملا يلهأ’ا ةهجاومل جربلا ىلإا قيرفلا
يتلاو ثÓثلا طاقنلا دايطشصا ةيفيك ثحب ىلإا بياع فرششا
ىقب˘ي مدا˘ق˘لا فد˘ه˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘ع˘ت
نب صسيئرلا لواح دقو اذه ناوأ’ا تاوف لبق جئاتنلا نيشسحت
فوقولا ةرورشض ىلع ديكأاتلا لÓخ نم هرشصانع نحشش رشصان
. نامأ’ا رب ىلإا هب جورخلل ديلا يف ديلا عشضو لÓخ نم يدانلاب

نصسوارفا دعاصسملاب همقاط معدي صشرطل
مقاطلا ميعدتب تماق رشصان نب ةدايقب قيرفلا ةرادإا نأا ركذي

مزÓلا معدلا ميدقت لجا نم نشسوارفا نيشسح دعاشسملاب ينفلا
يف عيمجلا لمأايو اذه ةظحÓملا ةقد هيدل ينعملا نأاو ةشصاخ
ةششاعتن’ا قيقحتب قيرفلل حامشسلا لجا نم نوعلا دي هميدقت
نم ادحاو نوكي قيرفلا لعجيشس رخآا رثعت يأا نأا امب ةبولطملا
بردملا دمتعي نأا رظتنملا نمو اذه طوقشسلاب نيددهملا ربكا
نأا امب تبشسلا ءاقل يف ةيلباقلب مجاهملا تامدخ ىلع صشرطل
. ةيندب اهلك تناك ةيشضاملا هتاريشضحت
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اذه مهشسفنأا نع راشصحلا كف يف جربلا يلهأا وبع’ بغري
ءا˘ق˘فر ا˘ه˘ي˘ف ف˘ي˘شضت˘شسي˘شس ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا ي˘˘ف تب˘˘شسلا
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘مأا˘ي ثي˘ح ةر˘ق˘م م˘ج˘ن م˘ه˘ف˘ي˘شض كيرد˘˘ي˘˘شس
اميشس’ بيترتلا ملشس يف رثكأا مدقتلاو راشسملا حيحشصت
صسفنتلاب دادعت˘ل˘ل ح˘م˘شسي د˘ق ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘شض نأاو
هششيعي يذلا يبلشسلا راشسملا نم اديور اديور جورخلاو
يف ةبيتكلا تعرشش دقو اذه رايدلا جراخو لخاد قيرفلا
نم مهشسفنأا ريرحت ىقبي فدهلا نأاو ةشصاخ تاذلا ةداعتشسا

. Óماك دازلاب رفظلا لÓخ
ةي’ولا ىلع طغصضلا نولصصاوي راصصنأ’ا

ةيئ’ولا تاطلشسلا نم يلهأ’ا قاششع بلاط ىرخأا ةهج نم
ةشصاخ تيبلا يف ةقلاعلا لكاششملا ءاهنإ’ لخدتلا ةرورشضب
بلاطملا يلهأÓل رابتع’ا ةداعإ’ نآ’ا ةيتاوم ةشصرفلا نأاو
ديعت يتلا طاقنلا صضعب نامشضو اعيرشس راشسملا حيحشصتب
ىقبي نآ’ا ديحولا مهلا نأاو ةشصاخ ةهجاولل رفشصأ’ا دارجلا

كانه نوكي نأا رظتنملا نمو اذه رادلا لخاد طاقن دشصح
يلاولا نأاو ةشصاخ ةمداقلا تاعاشسلا يف ةيعشضولل حيحشصت
. لخدتلاب دعو
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ةبقاعمب ةينطولا ةط˘بار˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘شضن’ا ة˘ن˘ج˘ل تما˘ق
ىلع هبتك ام رثا ىلع كلذو رخآا راعششإا ىلإا ديشص نب صسيئرلا

ةقيرطو ةنيوع مكحلا صصوشصخب يعامتج’ا لشصاوتلا عقوم
رييشست ىلع نيمئاقلا فرط نم ةشسرامملا ةيئاوششعلا رييشستلا
لÓخ صسيئرلا لثمي نأا رظتنملا نمو اذه رئازجلا يف ةشضايرلا
ميدقتو حرشش لجا نم طابشضن’ا ةنجل مامأا ةمداقلا تاعاشسلا
مهبشسح ةطبارلا نأاو ةشصاخ ةوطخلا هذه ىلع همادقإا بابشسأا
. ماكحلا ةبقاعم ىلعلمعتو ءاطخأ’ا بقارت

«ةراطصسوصس» مامأا ةجيتن قيقحت ديري صشيعي
نم ةيدج لكب «ماشص’» ةليكششت دعتشست ىرخأا ةهج نم

اذه ةراطشسوشس ةمقل ا˘ب˘شسح˘ت ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ل˘جا
زار˘حإا ة˘ي˘م˘هأا ىد˘م صشي˘ع˘ي برد˘م˘لا كرد˘ي ثي˘˘ح تب˘˘شسلا
نود بعلت ةبيتكلا نأاو ةشصاخ رايدلا جراخ ةيباجيإا ةجيتن
راو˘شسأا جرا˘خ ة˘يو˘ق تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف يدؤو˘˘تو صصق˘˘ن بكر˘˘م
ن˘م ل˘ك ةدو˘ع ق˘ير˘ف˘لا ل˘ج˘شسي˘شسو اذ˘ه ي˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا بكر˘م
يف بايغلل ارطشضا نأا دعب ةليكششتلا ىلإا دايزو طوبعج
. ةباشصإ’ا ببشسب صسابعلب داحتا مامأا ةيشضاملا ةهجاوملا

صشامر ماصشه

ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو ةرادإا ته˘˘نأا
ة˘شصا˘خ˘لا ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ل˘˘كششم
هتميق ام ديدشستب تماق ثيح
ق˘ير˘ط ن˘˘ع نو˘˘ي˘˘ل˘˘م008
حمشسي˘شس ا˘م و˘هو يوا˘بر˘ع˘لا
دج فورظ يف لقنتلاب دفولل
ةليكششتلا نأاو ةشصاخ ةيباجيإا

ةجيتن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع
اذه ةدوعلا ءاقل لبق ةيباجيإا

يكوكلا صشتوكلا لواح دقو
ن˘م ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كا ع˘م˘ج
صصخ˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
وكو˘تو˘ك ي˘ت˘نا˘ششأا ة˘ل˘ي˘كششت
قيرف˘لا ل˘خد˘ي ى˘ت˘ح ي˘نا˘غ˘لا
نم مغرلاب ةهجاوملا يف ةوقب
ةلجشسملا ةديد˘ع˘لا صصئا˘ق˘ن˘لا
. قافولا ةبيتك يف

ىعصسي يكوكلا
 ءاطخأا حيحصصتل

لبق يفلخلا طخلا

اناغ ةعقوم
ى˘˘ع˘˘شسي ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
حيحشصتل ي˘كو˘كلا برد˘م˘لا

ا˘ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خأ’ا
يف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

ى˘ق˘ب˘ي نوا˘ه˘ت˘لا نأاو ة˘شصا˘˘خ
هذه لثم يف اميشس’ اعونمم
موقي هلعج ام وهو تاءاقللا
ة˘شصا˘خ ة˘˘ششرو ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب صسمأا
حيحشصت لجا نم نيعفادملاب
ي˘ب˘ير˘ع˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘شضو˘م˘˘ت
ي˘ع˘ي ه˘نأاو ة˘شصا˘خ ل˘يد˘م˘˘نو
ءا˘˘ط˘˘خأ’ا يدا˘˘ف˘˘˘ت نأا اد˘˘˘ي˘˘˘ج
نا˘م˘شضب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘شسي˘˘شس
ةدوعلل ابشسحت ةمه˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن
بايغ لشصاوتيشس امهتهج نم
ن˘ع ط˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘جو ي˘˘ششكا˘˘كب
ة˘ياد˘˘ب ةر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ق˘˘لا
. لبقملا عوبشسأ’ا

صشامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج
ةمصصاعلا نم ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا ديري صشيعي

هعم اؤنماسضت «ماسص’» راسصنأاو ديسص نب بقاعت طابسضن’ا ةنجل

فيطصس قافو
يكوكلا صسأار يف عادصص يفلخلا طخلا

ةسصاخلا ةرئاطلا ةلكسشم تهنأا ةرادإ’ا

صشرطلل اديدج ادعاصسم نصسوارفأا

يلهأ’ا ةهجاؤم مسسرت ةطبارلا

جربلا يلهأا
ةي’ولا ىلع طغصضلا نولصصاوي راصصنأ’ا

زؤفلا يف نؤبغري يلهأ’ا ؤبع’
ةرڤم ىلع

بيردتلا ىلا ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا ةليكششت تداع
رثكأاف رثكأا را˘شسم˘لا ح˘ي˘ح˘شصت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘عو صسمأا ة˘ي˘ششع
بردملا ةدايق تحت ترج يتلا ىلوأ’ا ةشصحلا اهنأاو ةشصاخ
ف˘ي˘ث˘كتو هر˘شصا˘ن˘ع˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا ى˘لإا ى˘ع˘شس يذ˘˘لا يد˘˘م˘˘ح
يباجيإا لمعو ق˘ي˘شسن˘ت كا˘ن˘ه نو˘كي ى˘ت˘ح م˘ه˘ع˘م ثيد˘ح˘لا

،ةيدجلا رومأ’ا يف ينقتلا عرشش دقو اذه قيرفلل ةمدخ
ةداعت˘شسا د˘شصق ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ى˘ل˘ع ه˘ق˘ط˘ن˘م صضر˘ف د˘ير˘ي ثي˘ح
. ةيندبلا مهتيزهاج

يدمح دعاصسم بلجل نمزلا عراصست ةرادإ’ا
لÓخ ةيلباقلب دعاشسملا لحي نأا رظتنملا نم هتاذ قايشسلا يف
ىلإا اهدوهجم لكب تعشس ةرادإ’ا نأا امب ةمداقلا تاعاشسلا
لبق دجاوتلاب ينقتل˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ى˘ل˘ث˘م˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ثح˘ب
اهانيقتشسا يتلا تامولعملا بشسحو اذه ةوارمحلا ءاقل ةطحم
ثيح اشسنرف نم ءÓجإ’ا قيرط نع رئازجلاب لحيشس صشتوكلاف
ةمهم˘لا ل˘ي˘ه˘شست ل˘جا ن˘م نادو˘شسلا ي˘ف تا˘ط˘ل˘شسلا تل˘شسار
ةلشصاوم لجا نم مقاطلا لكل ةجاحب قيرفلا ناو ةشصاخ
. قيرفلا راشسم حيحشصت

صشامر ماصشه

ةنيطنصسق بابصش
يدمح بردملا دعاصسم بلجل ىعصست ةرادإ’ا

تابيردتلل دؤعت «يسس.سسا.يسسلا»
راسسملا حيحسصت يف سسفنلا ينمتو
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دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا يدا˘˘˘˘ن ةرادإا تما˘˘˘˘ق
مدقتشسملا ميدقتب ة˘م˘شصا˘ع˘لا
مثيه ةنشس42 بحاشص ديدجلا
يدا˘ن ن˘م ا˘˘مدا˘˘ق ف˘˘ي˘˘شصو˘˘ل
ةرتف لÓ˘خ ي˘شسنر˘ف˘لا ي˘ج˘نا
ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا تا˘ماد˘ق˘ت˘شس’ا
اذ˘˘˘ه ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’ا

ى˘ل˘ع دا˘ح˘ت’ا ةرادإا تر˘ششنو
ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص
م˘يد˘ق˘ت و˘يد˘ي˘ف كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا
ىل˘ع ل˘شصح˘ت يذ˘لا بعÓ˘لا
.21 مقرلا

ف˘ي˘شصو˘ل م˘ث˘˘ي˘˘ه ر˘˘ب˘˘عو اذ˘˘ه
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف ى˘˘لإا م˘˘شضن˘˘م˘˘لا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
ه˘تدا˘ع˘شس ن˘ع ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا
ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا بق˘ع ةر˘ي˘ب˘˘كلا
خشسف بق˘ع ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا

ي˘ج˘نأا ف˘يدر يدا˘ن ع˘م هد˘ق˘ع
ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب صصخ تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت
اركشش» :ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا
ةمشصاعلا داحت’ ينفلا مقاطلل
ّي˘˘ف ا˘˘ع˘˘شضو ناذ˘˘ل˘˘لا ةرادإ’او

انه يدجاوتب ديعشس انأا ،ةقثلا
ام لك ميدقتب راشصنأ’ا دعأاو
.«مهداعشسإ’ كلمأا

ةصسفانŸا :ىيحي Îنع
ءادعصسو ةيوق تناك
فيصصول عم دقاعتلاب
ريدملا ىيحي رتنع فرتعا
دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لا
ةشسفا˘ن˘م˘لا ةو˘ق˘ب ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا
لجا نم ةدوجوم تناك يتلا

فيشصو˘ل م˘ث˘ي˘ه ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ن˘ع تقو˘لا تاذ ي˘ف ار˘ب˘˘ع˘˘م
نكمت بقع ةريبكلا هتداعشس
ن˘م ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا

زكرم زيزعتو ةقفشصلا مشسح
با˘ح˘شصأ’ ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘˘لا
دو˘شسأ’او ر˘م˘حأ’ا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا

˘مأا ة˘م˘˘ح˘˘ل˘˘م ل˘˘ط˘˘ب حر˘˘شصو
ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصل˘ل نا˘مرد
ةشسفانملا» :يمشصاعلا يدانلل

ة˘ب˘غر ل˘ظ ي˘ف ة˘يو˘˘ق تنا˘˘ك

عم دقاعتلا يف ةيدنأ’ا صضعب
ادج ءادعشس ن˘ح˘نو ف˘ي˘شصو˘ل
بعÓلا فطخ ن˘م ا˘ن˘ن˘كم˘ت˘ب

يئانثتشس’ا وتاكري˘م˘لا لÓ˘خ
فيشصول تعبات دقل» :عباتو
ر˘˘مأ’ا صسف˘˘˘نو ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ير˘ي˘ت برد˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
نإا˘ف ي˘يأار بشسحو ،ي˘˘جور˘˘ف
انحنم يئانثتشس’ا وتاكريملا
لجأا نم ةياغلل ةديج ةشصرف
.«انقيرف ميعدت

قÓع نمحرلا دبع

459213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا1202 يرفيف01ءاعبرأ’اةصضايرلا
... ميليبو يجيعن نم لك مادقتصسا دعب

ديد÷ا اهبع’ مدقت «ةراطسسؤسس»

ةمصصاعلا داحتا

كيرافوب دادو قيرف نوكيشس
عم مويلا ةريهظ دعوم ىلع
ة˘˘يدو ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ر˘˘˘خآا صضو˘˘˘خ
ةيدولوم قيرف يقÓي امدنع
يدو رابتخا رخآا يف ،ةريوبلا
.كيرافوبب ةبيعشش بعلمب
ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘ع˘شسيو اذ˘ه
لمعلا ةلجوب ناي˘ف˘شس ةدا˘ي˘ق˘ب
ةيدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ةو˘ق˘ب
اذهو مويلا ةرر˘ق˘م˘لا ةر˘ي˘خأ’ا
ة˘ل˘ي˘كششت˘ل˘ل ة˘شصر˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ب
فوقولا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا

ةارابملا لبق اهت˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع

نب مجن مامأا ةررقملا ةلبقملا
ي˘ف مدا˘ق˘لا تب˘شسلا نو˘˘ن˘˘كع
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا حا˘ت˘˘ت˘˘فا
.فرتحم يناثلا مشسقلا

مويلا ةارابم نوكت نأا لمأايو
ةريوبلا ةيدولوم قيرف مامأا
ينفلا مقاطلل ةيقيقح ةشصرف
ط˘˘˘ب˘˘˘شضل ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسي يذ˘˘˘˘لا
فوقولاو ةيلاثملا ةفي˘لو˘ت˘لا

امايأا ق˘ير˘ف˘لا ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع
قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق
دادعتلا رشصي امك ،مشسوملا

نوكلمي ام لك ميدقت ىلع

ينفلا مقاطلا عانقإا لجأا نم
ي˘˘ف ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب
اميشس’ ةيمشسرلا تايرابملا

ى˘˘ل˘˘ع مزا˘˘ع ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا نأاو
ناك ا˘م˘ك ر˘ي˘ب˘ك ءادأا م˘يد˘ق˘ت

م˘شسو˘م˘لا ي˘ف لا˘ح˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع
.يشضقنملا

ةيلاغ تتاب نكامأ’ا
ةصصرف رخآا مويلا ءاقلو

ءامصسأ’ا صضعبل
ةليكششتلا نأا نانثا فلتخي ’

صسأار يف ةدوجوم ةيشساشسأ’ا

نع مايأا لبق ،ةلجوب بردملا
صضعب نأا ’إا ،مشسوملا قÓطنا
ةشصرف مامأا نوكتشس ءامشسأ’ا
ام لك ميدقت لجأا نم ةريخأا
ل˘ي˘ط˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع نو˘كل˘م˘ي
برد˘˘م˘˘لا عا˘˘ن˘˘قإ’ ر˘˘˘شضخأ’ا
ةشصرفلا مهحن˘مو م˘ه˘تارد˘ق˘ب
وأا ةيشساشسأ’ا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ي˘ف
ي˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘ششلا ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘ح
نوكتشس ةلوطبلا نأاو اميشس’
لكل ةجاحب قيرفلاو ةليوط
.هيبع’

ب.م.يرصسيإا

ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلل ةصصرفلا حنميصس ةلجوب

ةريؤبلا ةيدؤلؤم مامأا مؤيلا يدو ءاقل رخآا سضؤخي دادؤلا
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«وصسوصس» صسوباك تحبصصأا «موب ميصسلل» ةيلاملا لكاصشملا
 يلؤغيف ريخت يارسس ةطلغ ةرادإا

ليحرلا وأا هبتار سضفخ نيب

مصسوملا اذه اهفادهأا لوأا رابكلا ةريظح ىلإا دوعصصلا عصضت ومز’

ةيعمجلل ابردم ةسساؤم
نارهو ةيع˘م˘ج ةرادإا تن˘ي˘ع

اديد˘ج ا˘برد˘م ة˘شساو˘م لا˘م˘ك
ةطبارلا يف طششانلا اهقيرفل
يذ˘لا مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
تا˘شسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘شس
21 تب˘شسلا مو˘ي ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
.لبقملا يرفيف
ديدجلا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا لا˘قو
«ومزÓل» ةين˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘ل˘ل

:هد˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل ه˘˘˘ئا˘˘˘شضمإا بق˘˘˘˘ع
قيرف ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ي˘ن˘فر˘ششي»
نارهو ةيعمج قيرفك مرتحم
تل˘م˘ع نأاو ي˘ل ق˘ب˘˘شس يذ˘˘لا

انكمت نيأا ،يشضاملا يف هعم
م˘˘شسق˘˘لا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘شصلا ن˘˘˘م
.«كاذنآا لوأ’ا

،ي˘ت˘ي˘ب ي˘ف نآ’ا ا˘نأا » ع˘˘با˘˘تو
قيرف˘لا ط˘ي˘ح˘م اد˘ي˘ج فر˘عا

نشسحأا يننوفرعي اشضيأا مهو
اعم لمعنشس كلذل ،ةفرعملا

اذه جئاتنلا ل˘شضفأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ة˘˘ب˘˘غر ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘تو م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا
اوعشضو ن˘يذ˘لا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ةداعإا يف يشصخشش يف ةقثلا
يقيقحلا هناكم ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا

.«لوأ’ا مشسقلا وهو

ن˘ب يراو˘ه د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
يدانلل ماعلا ريجانملا ،رامع
نيفرطلا ل˘شصو˘ت ،ي˘نار˘هو˘لا
ي˘شضق˘ي ي˘ئا˘ه˘ن قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا
بيردت ىلع ةشساوم فارششإاب
م˘شسو˘م˘لا لÓ˘خ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةعمجلا قلطنت يتلا يراجلا
دوعشصلا ديدحت عم» ،ةلبقملا
فده˘ك ى˘لوأ’ا ة˘ط˘بار˘لا ى˘لإا

.«قيرفلل يشسيئر
نأاو برد˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘˘شسو
ةنيدملا‘‘ ةليكششت ىلع فرششأا
‐3102 مشسوم يف ‘‘ةديدجلا

كاذ˘˘˘نآا ا˘˘˘هدا˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح ،4102
،ةبخنلا ةريظ˘ح ى˘لإا دو˘ع˘شصل˘ل
ن˘ي˘ب ا˘ه˘ت˘نا˘كم تد˘ق˘ف ا˘ه˘ن˘كل
،كلذ د˘ع˘ب ن˘ي˘م˘شسو˘م را˘ب˘˘كلا

طششنت يهو ةرتفلا كلت ذنمو
ةراششإÓل.ةينا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا ي˘ف
بردت نارهو ةيعمج قيرف نإاف

يتلا تاريشضحتلا ةر˘ت˘ف ة˘ل˘ي˘ط
تحت ،ةلوطبلا قÓطنا قبشست
د˘عا˘˘شسم˘˘لا برد˘˘م˘˘لا فار˘˘ششإا

ي˘˘˘نازو˘˘˘لا ف˘˘˘ير˘˘˘˘شش ي’و˘˘˘˘م
.ميلشس مشساق يندبلا رشضحملاو

جاحلب اصضر

نارهو ةيعمج

ي˘لو˘غ˘ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘شس د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا

ي˘ف ي˘كر˘ت˘˘لا يار˘˘شس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ
هقيرف ةرادإا عم بعشص عشضو
را˘˘ي˘˘خ ما˘˘مأا ه˘˘ت˘˘ع˘˘شضو يذ˘˘˘لا
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لاو ه˘ب˘تار صضي˘ف˘خ˘˘ت

ةرداغ˘م˘لا وأا ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘شص
.لبقملا وتاكريملا يف
ةيكرت ةيفحشص ريراقت تفششك
يار˘شس ة˘ط˘ل˘غ ةرادإا نأا مو˘˘ي˘˘لا
نايفشس لامعأا ليكو تعدتشسا
ة˘ع˘جار˘م ل˘جأا ن˘م ي˘˘لو˘˘غ˘˘ي˘˘ف
عا˘ن˘قإا ه˘˘ن˘˘م تب˘˘ل˘˘طو ،هد˘˘ق˘˘ع
هبتار صضيفخت  ىلع «وشسوشس»
تÓيوحتلا ةرتف يف ليحرلا وأا
.ةلبقملا

نإا˘˘˘ف رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ بشسحو

تءاج موب ميشسلا ةرادإا ةجرخ
يتلا ةيلاملا لكاششملا ببشسب
ي˘ت˘لاو ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج بق˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت

ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ي و˘˘هو ،ا˘˘نورو˘˘ك
ي˘ف ة˘ل˘شضع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه زوا˘˘ج˘˘ت
ةراششإÓل .ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘قا
يذلا ة˘ن˘شس13 بحا˘˘شص نإا˘˘˘ف
يارشس ةطلغ قيرف ىلإا مشضنا
غل˘ب˘م ى˘شضا˘ق˘ت˘ي ،7102 ة˘ن˘˘شس
يهو ،ايونشس وروأا نويلم5.4
م˘ي˘شسلا» و˘لوؤو˘شسم ا˘هار˘ي ة˘م˘ي˘ق
فورظلل ارظن ،ة˘ي˘لا˘ي˘خ» مو˘ب˘لا
مغرلا ىلع ،قيرفلا اهب رمي يتلا

ةليكششت يف بعÓلا ةيمهأا نم
.ميريت حتاف بردملا

جاحلب اصضر

بعÓلا ةي’وب ديرف دجاوتي
يدان مج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

ةشسفان˘م ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا ز˘ت˘ي˘م
مجن روينيج رامين عم ،ةيوق
بعÓلا نامريج ناشس صسيراب
.يشسنرفلا يلودلا

ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششكو
يرئازجلا بعÓلا نأا ةيشسنرف
ءاقل نم قلأاتلا لشصاوي يذلا

،ةيشسنرفلا ةلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ر˘خآ’
ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ةدا˘ع˘لا قو˘ف ح˘˘ششر˘˘م
يف يفناج رهشش بع’ ةزئاجب
،«1غيللا» ،ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا
ةلهشس نوكت نل ةمهملا نأا ’إا

رامين يليزاربلا دجاوت لظ يف
بع’ ن˘كم˘ت ا˘م˘ك ،رو˘ي˘ن˘˘ي˘˘ج
ن˘م د˘ن’و˘ف ن˘ي˘ف˘ي˘ك و˘كا˘نو˘م
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘˘ح
نÓعإ’ا متي نأا ىلع ةيئاهنلا

ةزئاجلاب يف جوتملا مشسا نع
.ةمداقلا ةليلقلا تاعاشسلا يف
نم روهمجلا نكمتيشسو اذه
مهل لشضفملا بعÓلا رايتخا
،رهششلا بع’ ةزئا˘ج˘ب جو˘ت˘ي˘ل
يمشسرلا باشسحلا رششن امدعب
نيفرتحملا نيب˘عÓ˘لا ة˘ط˘بار˘ل
.تيوشصتلا طبار

ب.م.يرصسيإا

ىوقلا باعلأ’ ةيدا–’ا تاباختناب هزوف بقع

بابسشلا ةرازؤل بلطب مؤقنسس :سسياكؤب
ةيقيرفإ’ا ةلؤطبلا ليجأاتل ةسضايرلاو

هعقوم ىلع تيوصصتلا طبار رصشن نيفرتحملا نيبعÓلا ةطبارل يمصسرلا باصسحلا
 رامين عم ةيؤق ةسسفانم يف ةي’ؤب

«1غيللا» يف رهسشلا بع’ ىلع لؤسصحلل

صسيئرلا صسياكو˘ب د˘ير˘ف دد˘شش
ةيرئازجلا ةيداحتÓ˘ل د˘يد˘ج˘لا

لمعي˘شس ه˘نأا ،ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأ’
ةرازو ىدل بلط ميدقت ىلع
ليجأا˘ت˘ل ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا
عمزم˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
مداقلا ناوج ر˘ه˘شش ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا

ماد يذلا فقوتلا ببشسب اذهو
ل˘˘˘جا ن˘˘˘مو ر˘˘˘ه˘˘˘ششأا ةر˘˘˘˘ششع
ةشصاخ اهل دي˘ج˘لا ر˘ي˘شضح˘ت˘لا
ناشضمر رهشش باوبأا ىلع اننأا
.ميركلا

ة˘ي’و ة˘ط˘بار صسي˘ئر حر˘شصو
ق˘با˘شسلا ءاد˘ع˘لاو وزو يز˘˘ي˘˘ت
نحن» :Ó˘ئا˘ق ة˘قزاز˘ع ق˘ير˘ف˘ل

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةشسفانملل ةلهؤو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
حمشسي ’ تقو˘لاو ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ع˘م ن˘ي˘ت˘شسفا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘شضح˘ت˘ب
ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘خ ا˘˘م˘˘ه˘˘شضع˘˘ب
ة˘م˘ئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نا
نم اهربتعن يت˘لا ر˘ي˘شضح˘ت˘ل˘ل
يذ˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا تا˘˘يو˘˘لوأا
ىراشصق لذبن˘شسو ه˘ق˘ب˘ط˘ن˘شس
بعلم ىلع لوشصحلل اندهج
ر˘ق˘مو ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘لا˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘ي
يشضقن˘ي˘شس يذ˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
˘˘˘˘ما˘˘˘˘يأ’ا ي˘˘˘˘ف هؤوار˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘˘جا
.«ةلبقملا

ه˘˘نا صسيا˘˘كو˘˘ب د˘˘ير˘˘ف را˘˘ششأاو
ءا˘ششنإا˘ب مو˘ق˘ي˘˘شس ةر˘˘م لوأ’و

ىلإا ةفاشضإ’اب ءامكحلا ةنجل
نيدعاشسملا ةعبشسلا ءاشضعأ’ا
نيقباشسلا نوكنشس» :لاقو هل

ءا˘˘م˘˘كح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘˘ششنإ’
ن˘م ءا˘ف˘كأا صسا˘نأا ا˘هر˘ي˘شسي˘˘شس
صضوهنلل يشضا˘ير˘لا ط˘شسو˘لا
ة˘يار ع˘فرو ىو˘ق˘لا با˘˘ع˘˘لأا˘˘ب
مل لجأا نم اذهو ايلاع رئازجلا
تا˘شضا˘ير˘لا مأا ة˘ل˘ئا˘ع ل˘م˘˘شش
.«ىوقلا باعلأا

يف انعط مدقي ليعول
تاباختن’ا ةيعرصش

حششرتملا ليعول نيشساي عدوأا
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ة˘شسا˘ئر˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأ’ ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تاباختن’ا ةيعرشش يف انعط
با˘ع˘لا ة˘يدا˘ح˘تا˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
43 ا˘ه˘ي˘ف لا˘ن ي˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا

ديرف زئافلل93 لباقم اتوشص
ءاد˘ع˘لا ىد˘بأاو اذ˘ه ،صسيا˘كو˘ب
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘˘شسلا
ن˘˘م ه˘˘˘ئا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

ي˘شضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا ة˘ح˘ي˘ب˘شص
ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
اهتداعإاب بلا˘طو ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
باختن’ ارظن ةيفافشش لكب
’ ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘شضعأ’ا صضع˘˘˘ب
.ةطبارلل ةلشص يأاب نوتيمي

نمحرلا دبع قÓع

كيرافوب دادو
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و˘شضع ناد˘م لا˘˘م˘˘ج ج˘˘مر˘˘ب
ق˘با˘شسلا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘˘لا

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا صسي˘˘ئرو
ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا ل˘˘خاد مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل
تاعامتجا3 «لا˘شص تو˘ف˘لا»
عو˘ب˘شسأ’ا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘يو˘˘ه˘˘ج
.مداقلا

يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا ف˘ششكو
ىلع رششن نايب يف مدقلا ةركل

ةيادبلا نأا ةيم˘شسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘شص
عامتجا دقع لÓخ نم نوكتشس
يلثمم عم ةلقرو يف يوهج
ةر˘ك ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بو˘ن˘ج˘لا
موي ررقملا ةعاقلا لخاد مدقلا
،يراجلا يرف˘ي˘ف51 ني˘ن˘ث’ا

لجرلا اهدع˘ب ع˘م˘ت˘ج˘ي نأا ى˘ل˘ع
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تا صسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع لوأ’ا
نم71ـلا يف «لاشص توفلا»

ع˘م ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ر˘ه˘ششلا صسف˘˘ن
بر˘غ˘لاو ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

يف نوكيشس ر˘ي˘خأ’ا عا˘م˘ت˘ج’ا
قر˘ششلا ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
نع ثيدحلا لجا نم يرئازجلا

،طور˘ششلا ر˘˘ت˘˘فد ،ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ة˘شضا˘ير˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
 .ةقباشسملاب ةشصاخلا نيناوقلاو

ب.م.يرصسيإا

جمÈي «لاسص تؤفلا»ـل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر نادم
 ةيؤهج تاعامتجا ةثÓث

بعÓلا يريوغ نيمأا تاب
،ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘شصأ’ا وذ
ةبرجت صضوخل ةوق˘ب ا˘ح˘ششر˘م
ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا جرا˘˘˘خ ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
مشسوملا نم ة˘ياد˘ب ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا
ىو˘ت˘˘شسم˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لا
ءاقل نم همدقي يذلا زيمملا

.يشسنرفلا صسين يدان عم رخآ’
ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو

ح˘ششر˘م ير˘يو˘غ نأا ة˘ي˘نا˘ب˘˘شسإا
لاير يدان ناولأا لمحل ةوقب
،ديدجلا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف د˘يرد˘م
يدانلا ىلع نيمئاقلا نأا ثيح
يشسنرفلل ةفيلخ ريخ هنوربتعي
مير˘ك ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘شصأ’ا وذ
د˘يرد˘م لا˘ير م˘ج˘ن ة˘م˘˘يز ن˘˘ب
.يلاحلا

نأا ه˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا فا˘˘شضأاو
ل˘كششب ر˘كف˘ت ي˘كلا˘م˘لا ةرادإا

بعÓلا عم دقاعتلا يف يدج

اميشس’ ةميز نب ةفيلخ نوكيل
قير˘ف˘لا ف˘ل˘كي ن˘ل ه˘ب˘ل˘ج ناو
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا ءي˘˘ششلا
.ةيلاملا

ة˘ف˘ي˘ح˘˘شصلا تح˘˘م˘˘لأاو اذ˘˘ه
ير˘يو˘غ نأا «صسأا» ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘شس’ا
بخت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت ى˘ل˘ع ردا˘ق

نم هجورخ نا ’إا ،يشسنرفلا
ليث˘م˘ت ن˘م ه˘بر˘ق˘ي د˘ق ا˘شسنر˘ف
يرئازجلا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

صضع˘˘ب˘˘ب ما˘˘ق ه˘˘ناو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’
لشصاوتلا عقاوم ىلع رومأ’ا
ع˘ي˘م˘ج˘لا تل˘ع˘ج ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

 .رشضخلا هليثمتب Óئافتم
ب.م.يرصسيإا

 رصضÿا نم هبرقي اصسنرف نم هجورخ

 يريؤغ بقاري ديردم لاير

ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘شسا دا˘˘ع
يشسا بع’و يرئازجلا يلودلا

بردتلا ى˘لا ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م
ماد بايغ دعب ةعومجملا عم
.صضرملا ببشسب مايأا ةعبرأ’

ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
طشسوتم نأا صسمأا موي ةيلاطيا

داع ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م
دعب يرينوشسورلا تابيردت ىلا
يذلا صضرملا نم ماتلا هيفاعت

تاعاشسلا يف هنم يناعي ناك
يف اببشس ناك يذلاو ،ةيشضاملا

.ينوتورك ةارابم نم هداعبتشسا
رد˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘˘شضأاو

،مشستبي نأا يلويبل نآ’ا نكمي
ءارحشصلا براحم صصلخت دعب
يذلاو ،ازنولفنأ’ا صضارعأا نم
نو˘كي˘˘ل هداد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع نا˘˘بأا

.تبشسلا موي ارشضاح
دق رشصان نب ليعامشسإا ناكو

مامأا ةقباشسلا ةارابملا نع باغ
ي˘ف عا˘ف˘ترا بب˘شسب ي˘نو˘تور˘ك
باهت˘لاو ه˘م˘شسج ةرار˘ح ة˘جرد
.ةيئاوهلا بعششلا

يلاط˘يإ’ا برد˘م˘لا ي˘نا˘ع˘يو
ةكد يف تارايخلا صصقن نم
يتلا تاباشصإ’ا ببشسب ء’دبلا
رار˘غ ى˘ل˘ع ه˘ي˘ب˘عÓ˘˘ب تق˘˘ح˘˘ل
،زايد ميهاربإاو ري˘ي˘ك تو˘م˘ي˘شس
نب نوكيشسو .يلانوت وردناشسو
عم دعوم ىلع نÓيملاو رشصان
12 د˘حأ’ا مو˘˘ي ة˘˘يو˘˘ق ةارا˘˘ب˘˘م
هميرغ˘ب مد˘شصي˘شس ن˘يأا ير˘ف˘ي˘ف
باشسحل نÓيم رتنا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
 .أا يريشسلا نم32 ةلوجلا

جاحلب اصضر

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تل˘ت˘حا
زكرملا فرتحم لوأ’ا مشسقلا
ىوقأا بيترت يف ايقيرفإا5ـلا
ءارمشسلا ةراقلا يف ت’وطبلا
.ةطقن06 ىلع تلشصح امدعب

نأا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
يف تءاج ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ن˘م ل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب5ـلا ف˘˘˘شصلا

ءاج يذلا يلوغنوكلا يرودلا
يرود˘لاو ة˘ط˘ق˘˘ن38ـب4
ةطقن041ـب اث˘لا˘ث ي˘شسنو˘ت˘لا
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا تءا˘˘ج ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
761ـب ةفاشصولا يف ةيرشصملا
تداع ةرادشصلا امن˘ي˘ب ،ة˘ط˘ق˘ن
091ـب ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل
رد˘شصم˘لا ف˘ششكو اذه .ةطق˘ن

ف˘ي˘ن˘شصت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م ن˘ع ه˘تاذ
جئات˘ن ن˘م ل˘ك تل˘م˘شش ي˘ت˘لاو
يف بيترتلاو لوأ’ا بختنملا
تابخت˘ن˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
،نييلح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘مو نا˘ب˘ششلا
تاقباشسملا يف ةيدنأ’ا جئاتن
 ةيقيرفإ’ا

ب.م.يرصسيإا

 تابيردتلا ¤إا دوعيو ةيمصسوŸا ازنولفنأ’ا نم ىفاعتي رصضÿا م‚

 ايزيبسس ةهجاؤم لبق ›ؤيب حيري رسصان نب

 ةلوطبلا ىوتصسم عفرب ليفك ةيراقلا ةصسفانملا يف ةيدنأ’ا جئاتن نصسحت

ةطقن06ـب ايقيرفإا5ـلا فسصلا يف ةيرئازجلا ةلؤطبلا

Óظ ناك رصضخلا دئاق
 هصسفنل

لحم زرحم
هئادأا دعب داقتنا

 لؤبرفيل مامأا
د˘ئا˘ق زر˘ح˘م صضا˘ير تا˘ب

يدان مجن ينطولا بختنملا
يزيلجن’ا يتي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م دا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا ل˘˘˘ح˘˘˘م
ى˘ت˘حو دا˘ق˘ن˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا

ةيفلخ ىلع يتيشسلا ريهامج
ه˘ب ر˘ه˘ظ يذ˘لا تها˘ب˘لا ءادأ’ا

يف ينطولا بختنملا مجاهم
يرودلا نم ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لو˘ج˘لا
ءاقللا يف ،زاتمملا يزيلجن’ا
ي˘˘ت˘˘ي˘˘شسلا ه˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘شسق يذ˘˘˘لا
ديحو فدهل ةل˘ما˘ك ة˘ي˘عا˘بر˘ب

.لوبرفيل يدان ىلع
صضا˘ير ن˘م مد˘ق˘˘م˘˘لا ءادأ’ا

داقنلاو ،ريهامجلا مشسق زرحم
ةدا˘ششإÓ˘ل صضع˘ب˘˘لا حار ثي˘˘ح
ارود مد˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب
Óيف˘ك نا˘ك ار˘ي˘ب˘ك ا˘ي˘كي˘ت˘كت
ر˘˘شسيأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا فا˘˘ق˘˘يإا˘˘˘ب
نم دعي يذلاو نوشستريبور
ام لوبرفيل قيرف زئاكر نيب

يف ،يتيشسلا زوفب Óيفك ناك
ءادأا رخآ’ا صضعبلا دقتنا نيح
بعÓلا نأا نيحشضوم ،زرحم
مدقي ملو ةشصرفلا لغتشسي مل
ي˘ف ه˘ن˘˘م ار˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م نا˘˘ك ا˘˘م
عيمجلا ناك تقو يف ةارابملا
ة˘شصر˘ف˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي
.ةياغلل ريبك ءادأا ميدقتو

يذ˘لا ن˘يدو˘ف ل˘شصحو اذ˘ه
˘˘ما˘˘مأا زر˘˘ح˘˘م˘˘ل Ó˘˘يد˘˘ب لز˘˘˘ن
فارتعاو ءانث ىلع ،لوبرفيل
نيذلا نييمÓعإ’او ريهامجلا
با˘ششلا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا نأا اود˘˘كأا
ءاو˘شضأ’ا ف˘ط˘خ ن˘م ن˘˘كم˘˘ت
لÓ˘خ ن˘˘م ثد˘˘ح˘˘لا ع˘˘ن˘˘شصو
هتكراششم مغر مدقملا ءادأ’ا
رمع نم ةقيقد81 رخآا يف
 .ءاقللا

ب.م.يرصسيإا

 ربصصلا غرافب هتدوع رظتنت ريهامجلا ةنيطنصسق اهدعبو ةمصصاعلا مث ةلقرو نم ةيادبلا

ادغ ةكراسشملل هجتي يحلؤبم
 اهبأا ءاقل يف

،يرئازجلا يلودلا صسراحلا يحلوبم صسيار باهو بايغ رثأا
ن˘عو ه˘يدا˘ن تا˘يرا˘ب˘م ن˘ع يدو˘˘ع˘˘شسلا قا˘˘ف˘˘ت’ا يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن
بلاطت قافتÓل ةقششاعلا ريهامجلا لعج ام ،لكك ةعومجملا
ةفاشضإ’ا ميدقت لجا نم تقو برقأا يف ايقيرفإا لطب ةدوعب
.يدانلل

ىلع رثأا صسيار بايغ نأا ةيدوعشس ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
تابشسانملا ديدع يف اورهظ ثيح قيرفلا يف هئÓمز ءادأا
صسيارلا ةدوع ريهامجلا بلطتل ،دوهعملا مهاوتشسم نع نيدعب
ةرم لك يف يدانلل اهحنمي يتلا ةريبكلا ةميقلا ىلإا رظنلاب
.قافت’ا عم اهيف كراششي

ةدوع يف لمأات قافت’ا ريهامج نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو
يف4102 ملاعلا صسأاك لÓخ صسارحلا لشضفأا نيب نم دحاو
،دغلا ةيششع اهبأا يدان قافت’ا اهيف يقÓي يتلا ةمداقلا ةارابملا
.يدوعشسلا يرودلا نم81ـلا ةلوجلا راطإا يف

تايرابملا يف ريثكلا ءيششلا يحلوبم ةفيلخ مدقي ملو اذه
دئاق ةدوع رظتني روهمجلا لعج ام ارخؤوم اهيف كراشش يتلا
.رمجلا نم رحأا ىلع يحلوبم قيرفلا

ليهأاتلا ةيلمعل هئاهنإا دعب ارخؤوم هتيفاع يحلوبم داعتشساو
ىوتشسم ىلع قباشس تقو يف اهل صضرعت يتلا ةباشصإ’ا ببشسب
 .ةبكرلا

ب.م.يرصسيإا
يصسنرفلا مÓعإÓل ةيفاك تناك ةقيقد27

 يناميلصس داقتن’

نع عفادُي نؤيل بردم
 «ميلسس ربؤسس»

تاداقتنا ىلع ،نويل كيبملوأا بردم ،ايشسراغ يدور در
يتلا يرئازجلا يلودلا يناميلشس مÓشسإ’ يشسنرفلا مÓعإ’ا
.ةيلاعفلا صصقنب هتمهتا

لذبي مÓشسا »:«لاول»ـل ينفلا مقاطلا يف لوأ’ا لجرلا لاقو
هنأا امك ،اريثك كرحتي هنإا ناديملا ةيشضرأا قوف ةريبك تادهجم
.«ةفاشضإ’ا ميدقتل صسمحتمو عفدنم

ةليلق عيباشسأا ذنم انيلإا مشضنا هنأا ىشسنن ’ نأا بجي » عباتو
.«ملقأاتلل تقولا نم ديزم ىلإا ةجاح يف وهو طقف

ىد˘ل ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا صصق˘ن د˘ق˘ت˘نا د˘ق ي˘شسنر˘ف˘لا مÓ˘عإ’ا نا˘˘كو
قيرفلا فاده ليحر ذنم نويل قيرف يف ء’دبلا نيمجاهملا

ىلع ديردم وكيتيلتا يدان ىلإا لقتنا يذلا يلبميد ىشسوم
.ةراعإا لكشش

ةعبرأا ىوشس رشضخلا مجاهم ىلع رمت مل هنإاف ةراششإÓلو
حنشست ملو ،نويل كيبملوأا فوفشص ىلإا همامشضنا ذنم عيباشسأا
 .ةرتفلا هذه ةليط ةقيقد27 يف ةكراششملل ’إا ةشصرفلا هل

جاحلب اصضر
 ةيدملا يبملوأا

ةيقافتا عقؤت مهسسأا تاذ ةكرسشلا
 يواهلا يدانلا عم

ظوفحم ةشسائرب «بولك يرطيتلا كيتيلتأا» ةكرشش تعقو
نيدلا رهز هشسأاري يذلا ،يواهلا يدانلا عم ةيقافتا لاقلقوب
.ةيشضاملا ةليلقلا تاعاشسلا يف ،يقري

لشصاوتلا عقاوم ىلع يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو
ةوطخ رخآا دعت اهيلع عيقوتلا مت يتلا ةقيثولا نأا ،يعامتج’ا
داحت’ا لبق نم فرتحملا يدانلا ةزاجإا ىلع قيرفلا لوشصحل
يتلا لثم ،ةديدج ةيلام ةبوقع يدافتو ،مدقلا ةركل يرئازجلا
.ميتنشس نويلم02ـب ةردقم ىشضم تقو يف هيلع تشضرف

يبملوأا ةرادإا لبق نم فلملا ميدقت متي نأا رظتنملا نمو اذه
يرئازجلا داحت’اب يلاملا رييشستلاو ةباقرلا ةيريدم ىلإا ةيدملا
 .فرتحملا يدانلا ةزاجإا ىلع لوشصحلل مدقلا ةركل

ب.م.يرصسيإا
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

نؤخيخ ةمحلم
ي˘ل˘هأ’ا ةارا˘˘ب˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق
خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘بو ،ير˘˘شصم˘˘لا
فشصن رود باشسحل يناملأ’ا
،ةيدنأÓل م˘لا˘ع˘لا صسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
ةرك ةروطشسأا رجام حبار حار
قيرفلا زفحي ةيرئازجلا مدقلا
هذ˘˘ه ا˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘مو ،ير˘˘˘شصم˘˘˘لا
،نوخيخ ةم˘ح˘ل˘م˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ة˘م˘ه˘م˘لا نأا ح˘ي˘ح˘شص »:Ó˘ئا˘˘ق

ىقبي ءيشش لك نكل ةبعشص
نأا ع˘قو˘ت˘ي نا˘ك ن˘م ،ا˘˘ن˘˘كم˘˘م
ايناملأا ىلع زو˘ف˘ت˘شس ر˘ئاز˘ج˘لا
اننكل ،2891 ملاعلا صسأاك يف
.«ليحتشسملا انلعف

يدمح جمانرب
داد˘ع˘ت˘لا ة˘يؤور ل˘جا ن˘م
ر˘كف˘لا ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘تو ر˘˘ث˘˘كأا
ركفي ةبيتكلل يعافدلا
ي˘˘ف يد˘˘م˘˘ح ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ما˘مأا يدو ءا˘ق˘ل ة˘ج˘مر˘ب
ةشصاخ نابلو ينب قيرف
ريثكلا ءارجإا ديري هناو
ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘كلا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ةيموجه رث˘كأا ا˘ه˘ل˘ع˘جو
ةهجاوملا نوكتشسو اذه
ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا مو˘˘˘ي
ةريبك ة˘شصر˘ف نو˘كت˘شس
دودرم ةيؤور لجأا نم هل
يف ن˘ي˘ششم˘ه˘م˘لا صضع˘ب
بيذ ةروشص يف قيرفلا

ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘مو ي˘˘˘˘جاردو
. عجقلو صشيعيو

اداكيسسور ءانبأا ةرؤث

ةبيبشش قيرف اهششيعي ىشضوفلا نم ةلاح
ةيبلشسلا جئات˘ن˘لا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ةد˘كي˘كشس
اهي˘ف ع˘ي˘شض ي˘ت˘لاو ار˘خؤو˘م تلاو˘ت ي˘ت˘لا
رايدلا جراخو لخاد طاقنلا ديدع قيرفلا

ن˘ع نور˘ب˘ع˘˘ي را˘˘شصنأ’ا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
ةيلحملا تاطلشسلا نوبلا˘ط˘يو م˘ه˘ب˘شضغ
ةيلاملا ءاوشس اعيرشس عاشضوأ’ا حيحشصتب
روهمجلا نأاو ةشصاخ اهنم ةيرييشستلا وأا

اذه هتايلوؤوشسم لم˘ح˘ت˘ب صسي˘ئر˘لا بلا˘ط
ح˘ي˘ح˘شصت ي˘ف ي˘ل˘عو˘ب برد˘م˘لا ل˘مأا˘يو
. نازيلغ ةعقوم لبق رومأ’ا صضعب

ةربخلا

تي˘ب˘لا عا˘شضوأا بي˘تر˘ت ةدا˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘م
بردملاب نارهو ةيعمج ةرادإا تدجنتشسا
قيرفلا نأاو ةشصاخ ةشساوم لامك ريدقلا

ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةريثك لكاششم صشياع
ن˘م نو˘كت˘ششي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
اذ˘˘ه تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط
مويلا ةيششع هماهم صشتوكلا رششابيشسو
لوأ’ ةليكششتلا ريشضحتل ىعشسيشس ثيح
ينمي نيأا تبشسلا اذه ةلوطبلا يف دعوم
ةو˘ق˘ب صشتو˘كلا لو˘خد˘ب ه˘شسف˘ن ع˘ي˘م˘ج˘لا
. ةحيحشصلا ةكشسلا يف ةيعمجلا عشضول

لؤعم ؤهار

نيدلا نيز لامعأا ليكو يربإا دارم فششك
مين يدان بع’و يرئازجلا يلودلا تاحرف
،يلاحلا تقولا يف ريخأ’ا اذهل ملح مهأا نع
قيقحت لجا نم دهتجيو لمعي هنأا دكأاو
ينطولا بختنملا عم ةكراششملا وهو هفده
ةررقملا ةلبقملا ملاعلا صسـأاك ةشسفانم يف
.2202 رطقب

نؤبلاطي نابيزلا ءانبأا
رؤجأ’ا سضيفختب

ى˘لإا ةر˘كشسب دا˘ح˘تا را˘شصنأا ة˘ن˘ج˘ل تعرا˘شس
عم لشصاوتلا˘ب ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘شسم ة˘ب˘لا˘ط˘م
ة˘فا˘شضإ’ا مد˘ق˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا صضع˘ب
ى˘ل˘ع م˘ه˘˘تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م ل˘˘جا ن˘˘م ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا
ةيلاملا ةمزأ’ا نأاو ةشصاخ مهروجأا صضيفخت
م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ف˘˘عا˘˘شضت˘˘ت˘˘شس
تاعزانملا ةنجلل مهبشسح رجيشس قيرفلاو
ديعتشس كشش نود نم يتلا ةوطخلا يهو
ل˘ل˘ق˘تو را˘شصنأ’ا بشسح ة˘ه˘جاو˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا

خ˘شسف ع˘م ة˘شصا˘خ م˘شسو˘م˘لا ف˘يرا˘شصم ن˘م
. مهشضعب دقاعت

qarsana@essalamonline.com

4592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا1202 يرفيف01ءاعبرأ’ا

ؤنايتسسيركل ايسسايق امقر مطحي زيراؤسس
لوأا ديردم وكيتيلتا مجن تاب

لوأا يف افده61 لجشسي بع’
ةجردلا يرود يف هل ةارابم71
نر˘ق˘لا ي˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘˘شسإ’ا ى˘˘لوأ’ا
لشصو ثيح .نيرششعلاو يداحلا
ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘قر˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘لإا
اتليشس يدان مامأا هقيرفل ةريخأ’ا
مجاهم ا˘ه˘ي˘ف ل˘ج˘شس ن˘يأا ،و˘غ˘ي˘ف
مطحيل نيفده قباشسلا ةنولششرب
ي˘لا˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘ق ا˘˘م˘˘قر
ناك يذلا ودلانور ونايتشسيرك
ن˘ي˘ح ،ل˘شضفأ’ا م˘قر˘لا  ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
71 لوأا ي˘ف ،ا˘˘فد˘˘ه51 لج˘شس
يف ،ديردم لاير عم هل ةارابم
.9002 ماع

15

ةيدؤلؤملا راسصنأ’ ةيرحلا
ع˘˘قاو˘˘˘م د˘˘˘ه˘˘˘ششت
لشصاوتلا
ةلمح يعام˘ت˘ج’ا

ر˘˘˘ب˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
تاحفشصلا
راشصنأ’ ةيمشسر˘لا

رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م
بلا˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةيلعلا تا˘ط˘ل˘شسلا
ةيشضق يف رظنلاب
بابششلا
ببشسب نيلقتعم˘لا
بغ˘˘ششلا لا˘˘˘م˘˘˘عأا
عيمج متخب تاحفشصلا هذه عيمج موقت ثيح ،ةيرحلا مهحنمو ،كارطانوشس رقمب اهب اوماق يتلا

.«نيلقتعملا ةيدولوملا راشصنأ’ ةيرحلا» ةرابعب مهتاروششنم
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رصصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاصشعلا

19:02

ةÓسصلا تيقاؤم

اهبأا ءاقل يف ادغ ةكراسشملل هجتي يحلؤبم^
«ميلسس ربؤسس» نع عفادُي نؤيل بردم^

 ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلل ةصصرفلا حنميصس ةلجوب

يدو ءاقل رخآا سضؤخي دادؤلا
ةريؤبلا ةيدؤلؤم مامأا مؤيلا

4592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج82ـل قفاوملا1202 يرفيف01ءاعبرأ’ا

 ةنيطنصسق اهدعبو ةمصصاعلا مث ةلقرو نم ةيادبلا

 كيرافوب دادو نارهو ةيعمج

ديردم لاير
 Úما بقاري

يرـــيؤغ

اصسنرف نم هجورخ
 رصضخلا نمهبرقي

«لاسص تؤفلا»ـل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر نادم
ةيؤهج تاعامتجا ةثÓث جمربي

ديد–و ةسسفانŸا ةطراخ مسسر
ةركفŸا ‘ طورسشلا Îفد

 ىوقلا باعلأ’ ةيدا–’ا تاباختناب هزوف بقع

بلطب مدقتنسس: سسياكؤب
ةسضايرلاو بابسشلا ةرازؤل
ةيقيرفإ’ا ةلؤطبلا ليجأاتل

ةريظح ىلإا دؤعسصلا عسضت ؤمز’
 مسسؤملا اذه اهفادهأا لوأا رابكلا

ةيعمجلل ابردم ةسساؤم


