
قح يف نجسسلا ماكحأا دييأات
،توكحط ةيسضق يف خوز

لماهو دادح

ةيواسسأام ةياهن ةسصق
يعماجلا بلاطلل

50صص«نيدلا دامع ناور»
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قطانم طبر ةرورسض ىلع ددسش
زاغلاو ءابرهكلاب لظلا

يمظنŸ ةينطؤلا ةنجللا صسيئر
:«مÓسسلا»ـل مÓعؤب ةيمرك صضراعŸا

براقي ام ةنيزخلل رفؤيسس عورسشملا
ايؤنسس «ورؤي» رايلم

«لاديسص «نيب ةكارسش
ةعانسصل ةيكرامناد ةسسسسؤومو

40 صصرئازجلاب نيلوسسنألا

بعرلا تعرزو ءانبلا تلآاو تارايسسلا ةقرسس تنهتماةيمؤمعلا تاقفسصلا ماربإا لاجم يف ةؤسشرلا ةمهت نم هتئربت
ةيبعسشلا ءايحألاب

هعرسصم ىقليل ةحلسسألاب ةججدم ةباسصع نم بره
ةرايسس تÓجع تحت

50صص

ع˘م صضرا˘ع˘م˘لا ي˘م˘ظ˘ن˘م ةا˘نا˘ع˘م ر˘م˘˘ت˘˘سست
005 نم ديزأا لوازي مل ثيح ،ةلاطبلا

ءار˘ج ن˘ي˘ما˘ع˘لا ذ˘˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ينطؤلا ىؤتسسملا ىلع ةيلمعلا ديمجت
،انورؤك ةمزأاو ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا بب˘سسب
صسيئر مÓعؤب ةيمرك دافأا قايسسلا يفو
يف صضراعملا يمظنمل ةينطؤلا ةنجللا

ة˘لا˘ط˘ب˘لا ح˘ب˘˘سش نأا ،«مÓ˘˘سسلا»ـل ح˘˘ير˘˘سصت
005 مه˘ن˘م ل˘ما˘ع ي˘ف˘لألا ة˘بار˘ق درا˘ط˘ي
 .مهلامعو صضراعم مظنم

نوبت صسيئرلا بتكم ىلع تاباختنلا نوناق لوح بازحألا تاحÎقم
30 صصةيرهؤ÷ا طاقنلا صضعب لؤح صشاقنلاو ثيد◊ا فارطأا اهعم لدابتو ةبارعل ةن÷ لبقتسسا

نع ديمجتلا عفرب بلاطن
لماع يفلأاو صضراعŸا ميظنت
Úماع نم Ìكأا ذنم لخد نود

«رايمألا» وعدي راطع
مزÓلا مهرود بعل ¤إا

ةفقوتŸا عيراسشŸا لامكتسساو

40 صص

40 صص

ةعورسشملا مهبلاطم ليسصحتل ةديدج ةيلاسضن ةلؤج ةيادب صسرام13 مؤي اؤنلعأا

قح ‘ ةليقث نجسس ماكحأا
ليب‚زلا» ةباسصع

ةيمارجإلا «Êارهولا

بئانلا فقؤم نؤنمثي نؤينيطسسلف نؤلوؤؤسسم
:«مÓسسلا»ـل نودكؤؤيو ىسسؤم رامع

امود رسصتنت رئاز÷ا
ةي–و ةينيطسسلفلا ةيسضقلل
يبألا اهبعسشل رابكإاو لÓجإا

30 صص

50صص

تايئادتبلا ىلإا دوعت تاجاجتحلا
«ةماركلا ةريسسم» نوركذتسسي ةذتاسسأاو

نطولا ربع ةيجاجتحا تافقو ميظنت ىلإا وعدت يئادتبلا ميلعتلا ةذتاسسأل ةينطولا ةيقيسسنتلا^
ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألا نيب صصرفلا ؤوفاكت أادبمل اقيقحت نيوكتلا تاونسس جاردإاب بلاطم طوعجاو^

30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
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:راهصشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةديدج ةيرابجإا ةقيثو

اع˘ير˘ششت بير˘ق تقو ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا د˘م˘ت˘ع˘ت
حيقلت ةداهشش ميدقتب ءا˘ي˘لوأÓ˘ل ا˘مز˘ل˘م اد˘يد˘ج
ع˘م ة˘ي˘م˘شسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نألا د˘شض ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا
لوبق نوكيشس يلاتلابو ،يشسردملا لوخدلا
ميدقتب اطبترم ،سسرادملا يف ددجلا ذيمÓتلا
د˘ق ة˘ح˘شصلا ةرازو تنا˘كو ،ح˘ي˘ق˘ل˘˘ت ةدا˘˘ه˘˘شش
لجأا نم ةديدج ةيج˘ي˘تار˘ت˘شسإا دا˘م˘ت˘عا ترر˘ق
نأاو اميشسل ،تاحاقلل ةريبكلا ةدئافلاب مهعانقإا
لافطألاب كتفت نأا نكمي سضارمألا نم ديدعلا

يدافتل اشضيأاو ،هابقع دمحي ل اميف ببشستتو
تاذ تفاشضأاو ،رانيد رييÓم01 ـب ةراشسخ
ةيلمع ةرششابمل عانقإلا ةيلمع نأا ،رداشصملا
ةنجل جرفت نأا راظتنا يف ،ديدج نم حيقلتلا
نع ةحشصلا ةرازو ىوتشسم ىلع تاحاقللا

.ةمانزرلا يف تاحاقللا جاردإا ةداعإا ةيفيك
! «نيبÓجيت»ـب ملحلا قيقحت

ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزو ي˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘ف حر˘˘شص
ملح نأاب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسو˘ل ار˘خؤو˘م
لظ يف قيقح˘ت˘ل˘ل ل˘با˘ق ر˘ي˘غ ةرا˘ي˘شس ءا˘ن˘ت˘قا
داريتشسا نإا اشضيأا لاق ثيح ،ةيلاحلا ةمزألا

ملح ققحي نأا نكمي ل ،ةرايشس فلأا002
با˘ح˘شصأا ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا

نكل ،ايداع ودبي رمألا انه ىلإا ،لظلا قطانم
عقاوملا داور تاقيلعت وه رمألا يف فيرطلا
ققحي بحي يللا» :لوقلاب هيلع ةيعامتجلا

  .«نيبÓجيت قوشسل حوري وملح

ريطخلا يبيرسضلا فلملا

يف فن˘شصت را˘ه˘ششإا تا˘شسرا˘م˘م ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ه˘ششت
تاشسرامملا ،«ةينوناقلا ريغ» ـب يرئازجلا نوناقلا
ايلاح متت يتلا كلت يه هذه ةفنشصملا ةيراهششإلا

تا˘كب˘شش ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ع˘شساو قا˘˘ط˘˘ن ى˘˘ل˘˘عو
،«ر˘ت˘يو˘ت» ،«بو˘ي˘تو˘ي» ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
تار˘ششع د˘م˘ع˘ت ثي˘ح ،«ل˘غو˘غ»و «كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف»
تاشصنملا هذه ربع نÓعإÓل ةيرئازجلا تاكرششلا
تارلود˘لا ن˘ي˘يÓ˘م ى˘لإا ل˘شصت ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘كت˘˘ب
يلاملا ليوحتلا ةهبشش لمحت ةيلام تÓيوحتب

يتلا ةيراهششإلا تاشسرامملا هذه ،ينوناقلا ريغ
،ةيرئازج˘لا بئار˘شضلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م را˘طإا جرا˘خ م˘ت˘ت
رابك ىلع بئارشض تشضرف ةدع لود اهل تهبنت
تع˘با˘تو ل˘ب جرا˘خ˘لا ي˘ف تنر˘ت˘نلا ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م
مكاحملا يف ،رتيوتو كوبشسياف ،لغوغ تاكرشش
نأل ةي˘ب˘ير˘شض تا˘ق˘ح˘ت˘شسم عا˘جر˘ت˘شسل ة˘ي˘لود˘لا
ةيبيرشض تادئا˘ع ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ت هذ˘ه تا˘كر˘ششلا

.يرئازجلا قوشسلا نم ةمخشض
بيرغ عون نم لايتحا

بيرغ عون نم لايتحا ىلإا ةمشصاعلاب رجات سضرعت
هل تمدق ثيح ،رامخ ءارششب تماق ةأارما فرط نم
ملو ةششوششغم رانيد005 ةئف نم دوقن ةقرو
،ةعلشسلل اهذخأاو ةأارملا باهذ دعب لإا عئابلا هبتني
005 ةئف نم يه ل ةيدقنلا ةقرولا نأا فششتكاف
جيزم يه لب رانيد002 ةئف نم يه لو رانيد
عئابلا ءايتشساو سشاهدنا راثأا يذلا رمألا ،امهنيب
ةقيرطب لايتحا ةيحشض بهذ هنا فششتكا يذلا
عقاوم داور نم ريثكلا نأا ريغ ،اهعون نم ةديرف
نيلئاق ،عئابلا عور نم اوأاده يعامتجلا لشصاوتلا
يف سشغلاب ةقÓع عوشضوملل نوكي ل نأا نكمي
ل اشضيأا يه ةأارملا نوكت نأا ةيناكمإا ىلإا ةراششإا
يف ،ةقيرطلا هذهب اهل تيطعأاو عوشضوملاب يردت

ريغ وأا ادمعتم عوشضوملا نكي امهم رخآا لاق نيح
. ىفكو هللا دنع رجألا بشستحتلف ،دمعتم

qarsana@essalamonline.com

8592ددعلا ^2441 بجر4ـل قفاوملا1202 يرفيف61ءاثÓثلا

يسسايقلا مقرلا
ريشس قبشسأا ريزو رشسك
مقرلا ،ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو
دد˘ع ي˘˘ف ي˘˘شسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
را˘ب˘كلا ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
ةلا˘حإلا او˘ب˘ل˘ط ن˘يذ˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
ل˘ب˘ق رر˘بو ،د˘عا˘ق˘˘ت˘˘لا
ةحÓف ر˘يد˘م تاو˘ن˘شس
بب˘˘شس ق˘˘با˘˘شس ي˘˘ئلو
دوجو مدعب ةلاقتشسلا
فرط نم هل ةيامح يأا
دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘بو ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
نيي˘ل˘ح˘م˘لا تارا˘طإلا
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘لو˘˘شصف˘˘˘م˘˘˘لا

وأا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
،يشسايقلا مقرلا ةحÓفلا ةرازول ةيلحملا حلاشصملا يف مهتيلو نم نيلوحملا وأا نيليقتشسملا

«يديك» اهشضعب نوكي يتلا ةلولا ريراقت يف ةديدشش ةقث قثي ناك قبشسألا ريزولا نأا وه ببشسلاو
.يلاولا حلاشصل نوناقلا زواجتي مل يئلولا ريدملا نأا نايحألا سضعب يف اهببشس نوكيو

ةئيرج ططق
راقبألا ةيبرتب موقي يحÓف رمثتشسم رثع
،سسادرموبب ةيحÓف˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ىد˘حإا ي˘ف
يذلا بيلحلا ولد لوح تعمتجا ططق ىلع
لجا نم ءودهب تللشست ثيح ،هبلحب ماق
ا˘˘˘ه˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘ت نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب بي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘˘لا بر˘˘˘˘شش
با˘ج˘عإا ترا˘˘ثأا هذ˘˘ه ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘لا..عو˘˘ج˘˘لا
نأا لبق برششت ططقلا كرت يذلا رمثتشسملا
ةنجللا» ةيرخشسب قلعيو اهل ةروشص ذخأاي
لبق هتيحÓشص نم دكأاتلل بيلحلا قوذتت
نشسحتشسا اميف ،«نيكل˘ه˘ت˘شسم˘ل˘ل ه˘ق˘يو˘شست
اولاقو رمثتشسملا فرشصت نيقلعملا سضعب
.تانشسحلا نازيم يف ديكأاتلاب كلذ نإا

ةيكرتلا تÓسسلسسملا ةقيرط ىلع
،ةيكرتلا تÓشسلشسملا ةقيرط ىلع
تÓئاعلا نم ريثكلا اهعباتت يتلا
دجي مل ،تايتفلا اميشس ةيرئازجلا
ةقيرط ،ةنتاب ةيلوب بابششلا دحأا

ه˘ت˘ق˘يد˘شص ى˘لإا مد˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م
اهتلئاع نكشسم جراخ لإا اهتبطخو
ديلاقتلاو فارعألا لك نع اديعب
كلذب Óغتشسم ،اهي˘ل˘ع فرا˘ع˘ت˘م˘لا
فداشصي يذلا ير˘ف˘ي˘ف41 خيرا˘ت
،برغلا هيمشسي امك «بحلا ديع»
يشسنامور دهششم يف جاوزلل اهبلطو امتاخ هبيج نم جرخأاو عيمجلا ةششهد مامأا اهل مدقت ثيح
  .ءاحمشسلا ةينيدلا انديلاقتو انتاداع نع تقولا سسفن يف بيرغو

! ناملربلا لخاد لملمت
ةرود ر˘˘˘˘˘˘˘خآا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف
يبعششلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل
ددع باغ ،ينطولا

ءا˘شضعأا ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك
،ى˘ل˘ف˘شسلا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
بلغا نأا نم مغرلاب
ة˘ق˘با˘شسلا تارود˘˘لا
تا˘با˘˘ي˘˘غ تد˘˘ه˘˘شش
ن˘˘˘كلو ،ةرر˘˘˘كت˘˘˘˘م
ةر˘˘ي˘˘خألا ةرود˘˘لا˘˘˘ب

دعاقم˘لا ل˘ج تنا˘ك
هذه دوعتو ،ةرغاشش
نأا ةريخألا تابايغلا
وأا سسلجملا ءاشضعأا
يف تتاب يتلا ةيعيرششتلا تاباختنلا دعوم ميدقت نم «لملمتلا»ـب نورعششي مهنم ةريبك ةبشسن

ةلمح يف ،ةدوعلا لجأا نم نآلا نم نوكرحتي ناملربلا يف ءاشضعأا نأا امك ،دكؤوملا مكح
.عيباشسأا ذنم اهحمÓم ترهظ ةيباختنا
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watan@essalamonline.com

اشضرع نوبت سسيئرلا ىقلت
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا ل˘˘م˘˘ج˘˘م لو˘˘ح
نم ةشصلخت˘شسم˘لا ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا
ي˘ت˘لا تا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘شسارد
ة˘غا˘ي˘شص ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لإا تدرو
يو˘شضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا عور˘˘ششم
فرط نم ةبارعل تاباختنÓل
يف اذهو ،ةيشسايشسلا بازحألا

ن˘يد˘لا رو˘ن ن˘م ل˘˘ك رو˘˘شضح
ناو˘يد˘لا ر˘˘يد˘˘م ج˘˘ياد داد˘˘غ˘˘ب
مÓعوبو ،ةيروهمجلا ةشسائرب
نوؤو˘ششلا را˘ششت˘˘شسم مÓ˘˘عو˘˘ب
.ةيروهمجلا ةشسائرب ةينوناقلا

ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘فأاو
سسي˘˘˘ئر نأا ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
دم˘حأا ه˘مّد˘ق سضر˘ع˘ل ع˘م˘ت˘شسا
لوح ،ةن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر ة˘بار˘ع˘ل
ةيشسيئرلا تاهيجوتلا ل˘م˘ج˘م
ة˘شسارد ن˘م ة˘˘شصل˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
اهب تمدقت يتلا تاحرتقملا
سصو˘شصخ˘˘ب باز˘˘حألا سضع˘˘ب
.تاباختنلا نوناق

د˘م˘حأا حر˘شص ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو
ءاربخلا ةن˘ج˘ل سسي˘ئر ة˘بار˘ع˘ل
عور˘ششم˘لا داد˘عإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا
نوناقلا ةعجارم˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
سسمأا ،تاباختنÓ˘ل يو˘شضع˘لا
سضرع هنأا ،ةمشصاعلا رئازجلاب

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ى˘˘ل˘˘ع
نم ةشصلختشسملا تاهيجوتلا

ي˘ت˘لا تا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘شسارد
فر˘ط ن˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا باز˘˘˘˘˘حألا
.عور˘ششم˘لا تاذ سصو˘˘شصخ˘˘ب
ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ة˘˘بار˘˘ع˘˘ل لا˘˘قو
نم هلابقتشسا بقع ةفاحشصلل

ر˘ق˘م˘ب ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا فر˘˘ط
هتنجل نأا ،ةيروهمجلا ةشسائر
فرط نم لاب˘ق˘ت˘شسا˘ب تي˘ظ˘ح
ميد˘ق˘ت˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م لو˘˘˘˘˘ح سضر˘˘˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘شسارد ن˘م ة˘˘شصل˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
نم اهتدرو يتلا تاحرتقملا

.ةيشسايشسلا بازحألا فرط
هنأا لوؤوشسملا تاذ فاشضأاو

فارطأا لدابت ءاقللا لÓخ مت
هذه لو˘ح سشا˘ق˘ن˘لاو ثيد˘ح˘لا

تروحمت يت˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا
طا˘ق˘ن˘لا سضع˘ب لو˘ح ا˘شسا˘˘شسأا
.ةيرهوجلا

،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر نا˘كو
عرشش دق ،نوبت ديجملا دبع
ه˘˘ت˘˘ل˘˘حر ن˘˘م ه˘˘تدو˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب
ةلشسلشس يف ايناملأاب ةيجÓعلا
،ةيشسايشسلا ةقبطلا عم تاءاقل
ي˘شضا˘م˘لا تب˘شسلا ا˘ه˘ل˘ه˘ت˘˘شسا
رداقلا دبع نم لك لابقتشساب
ءانبلا ةكرح سسيئر ةنيرق نب
ديعلب زيزعلا دبعو ،ينطولا

،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج سسي˘˘ئر
بزح سسيئر نايفشس يلÓيجو
.،ديدج ليج

ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا ،سسمأا لوأاو
ة˘ثÓ˘˘ث ةدا˘˘ق نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
د˘ب˘ع م˘˘ه ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس باز˘˘حأا

ة˘كر˘ح سسي˘ئر ير˘ق˘م قازر˘لا
ي˘لÓ˘˘ي˘˘ف ،م˘˘ل˘˘شسلا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م
ة˘˘˘كر˘˘˘ح سسي˘˘˘ئر ،ي˘˘˘ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘غ
نايدايقلاو ينطولا حÓشصإلا
،ةيكارتششلا ىوقلا ةهبج يف
م˘˘ي˘˘كحو سشي˘˘˘ششوأا ف˘˘˘شسو˘˘˘ي
.لشسحلب

ةيرهو÷إ طاقنلإ سضعب لوح سشاقنلإو ثيد◊إ فإرطأإ اهعم لدابتو ةبإرعل ةن÷ لبقتسسإ

نوبت صسيئرلا بتكم ىلع تاباختنلا نوناق لوح بازحألا تاحÎقم

خ.ةميسسن

يوسضعلإ نوناقلإ عورسشم ةعجإرم ةنجل نم ءاسضعأإ6 ،سسمأإ ،نوبت ديجملإ دبع ةيروهمجلإ سسيئر لبقتسسإ
.ةبإرعل دمحأإ تاباختنلإ نوناق ةعجإرمل ةنجللإ سسيئر همدق سضرعل عمتسسإ نيأإ ،تاباختنÓل

:«مÓسسلإ»ـل نودكؤويو ىسسوم رامع بئانلإ فقوم نونمثي نوينيطسسلف نولوؤوسسم

ةينيطسسلفلا ةيسضقلل امود رسصتنت رئاز÷ا
يبألا اهبعسشل رابكإاو لÓجإا ةي–و

 ةفرسشŸاو ةيلوطبلا اهفقاوÃ انتدوع امئاد رئاز÷ا :‘اسصلا رهام
يطسسوتŸا عامتجلا نم يرئاز÷ا باحسسنلا :فيرسش وبأا ماسسب

Êويهسصلا نايكلا عم نوعبطي نيذلا ىلع در وه

بناج ¤إإ عإÎقلإ ماظن ‘ إÒيغت نمسضتي هنأإ دكأإ
نطإوملل ةباقرلإ قح ءاطعإإ

يسضقيسس ديد÷ا تاباختنلا نوناق :صشينف
رئاز÷اب ةدسسافلا تاسسرامŸا ىلع

يفاشصلا رهام نم لك ربتعا
يشسا˘ي˘شسلا ل˘ل˘ح˘م˘لاو رو˘ت˘كد˘لا
فيرشش وبأا ماشسبو ،ينيطشسلفلا
سسي˘ئر˘ل˘ل ق˘˘با˘˘شسلا را˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ر˘شسا˘ي ل˘حار˘˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

بئا˘˘ن˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘شسنا ،تا˘˘˘فر˘˘˘ع
ن˘م ،ى˘شسو˘م را˘م˘ع ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةكبششلل يشضارتفا عامتجا لامعأا
ةمظنم˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
ةيم˘ن˘ت˘لاو يدا˘شصت˘قلا نوا˘ع˘ت˘لا
ي˘˘ف و˘˘شضع ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم بب˘˘˘شسب
ادر ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘˘شصلا تشسي˘˘˘ن˘˘˘كلا

ل˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا سضفر˘ل ا˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
لÓت˘حلا ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا لا˘كششأا
فر˘ششم ف˘قو˘مو ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا
.نييرئازجلل

رئازجلا نأا ،يفاشصلا رهام دكأا
ىلع يلودلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تدو˘ع
ةفرششملاو ة˘ي˘لو˘ط˘ب˘لا ا˘ه˘ف˘قاو˘م
يف يني˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا لا˘ي˘ح
لف˘ح˘م ل˘ك ي˘فو ة˘ب˘شسا˘ن˘م ل˘ك
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت ة˘˘مزأا ل˘˘ك ي˘˘فو
امئاد اهفوقو˘ب كلذو ،ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
ن˘ي˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح ع˘˘م
سضفر نأا فا˘˘˘شضأاو.ةبولشسملا
ىشسوم رامع ير˘ئاز˘ج˘لا بئا˘ن˘لا
عامتجلا لامعأا يف ةكراششملا
ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

نا˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م و˘˘شضع ة˘˘كرا˘˘ششم
يرئازج سضفر وه ،ينويهشصلا
ة˘˘لود ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل ع˘˘طا˘˘˘ق
بئانلا نأا ىلإا اريششم ،لÓتحلا
نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م نا˘ك ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ة˘˘ششرو˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ي
«ا˘نورو˘ك» ة˘مزأا ن˘ع ةر˘شضا˘ح˘م
لكششب ملاعلا ىل˘ع ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘تو
دعب يعيبط هدر نأا احشضوم ،ماع
هجول ا˘ه˘جو ة˘كرا˘ششم˘لا ه˘شضفر
كلت يف ينويهشصلا بئانلا عم
 .ةرشضاحملا

فر˘ط يأا ة˘كرا˘ششم ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ةر˘شضا˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘بر˘˘ع
ينويهشصلا نايكلا ع˘م ا˘ع˘ي˘ب˘ط˘ت
يتلا عيبطتلا تايلمع لظ يف
لود ع˘م لÓ˘ت˘حلا ا˘˘ه˘˘شضو˘˘خ˘˘ي

،اهنم برقتلا نأا لجأا نم ةيبرع
ةيقيرفإلا ةراق˘لا ي˘ف ل˘غ˘ل˘غ˘ت˘لاو
ةت˘با˘ث ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘قاو˘م نأا د˘كأاو
بع˘˘˘˘ششلا لا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شضاوو
ماق ام نأا ىلا راششأاو ،ينيطشسلفلا
عامتجلا يف يرئازجلا بئانلا هب
اعطاق اشضفر دعي ،ي˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا
ينويهشصلا نايكلا عم عيبطتلل
لÓتحلا سسيركتل اشضفر اذكو
اذ˘ه نأا ح˘˘شضوأاو .ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسلا
لدي ،فرششملا يرئازجلا فقوملا

ةدا˘ي˘ق˘لاو بع˘ششلا ة˘بور˘ع ى˘ل˘˘ع
ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
يدشصتلا نأا نيبو ،ةينيطشسلفلا
،ةيفاقث ،عيبط˘ت˘لا لا˘كششأا ة˘فا˘كل
،ةيشسايشسو ةيداشصتقا ،ةيعامتجا
نع عافدلا عاونأا نم عون ربتعي
رمألا وهو ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ق˘ح˘لا
هريغو ىشسوم رامع هب ماق يذلا

نأا نوديري نيذلا نييرئازجلا نم
ة˘ل˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف دو˘˘ع˘˘ت

ايح امك.نييعرششلا اهباحشصأل
ا˘هد˘فوو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ف˘˘ير˘˘شش و˘˘با
،فقوم˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘ششلا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
،ءاد˘ه˘ششلا˘ب ه˘ت˘ير˘ح عز˘ت˘نا يذ˘لا
ة˘ير˘ح˘لا ى˘ن˘ع˘م ا˘ما˘˘م˘˘ت فر˘˘ع˘˘ي
ة˘˘ي˘˘شضق˘˘ب ماز˘˘ت˘˘˘للا ى˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘مو
را˘˘ششت˘˘شسم دد˘˘˘ششو.نيطشسلف
ركششلا نأا ىلع ،قباشسلا تافرع
ل هدحو اهبعششو رئازجلل هجوملا
ءلؤو˘˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م˘˘نإاو ،ي˘˘ف˘˘كي
بلقلاو حورلا»ـب  نوي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
.«يبرعلا

يمولد Ëرم

سسي˘˘ئر سشي˘˘˘ن˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ك د˘˘˘كأا
نوناقلا نأا ،يروتشسدلا سسلجملا
ديد˘ج˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل يو˘شضع˘لا
ةيئارجإا تانا˘م˘شض ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
ىلع ءاشضقلل ةلاعف لولح مدقت
يدا˘ف˘تو ةد˘شسا˘ف˘لا تا˘شسرا˘م˘م˘˘لا
،رئازجلا اهتفرع يتلا تافارحنلا

ةرادإلا داعبإاب قلعتي اميف ةشصاخ
ح˘شسفو ي˘با˘خ˘ت˘نلا را˘شسم˘لا ن˘˘ع
.نطاوملل ةباقرلا قح مامأا لاجملا

ي˘˘ف سشي˘˘ن˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ك ح˘˘˘شضوأا
نوناقلا نأا سسمأا ،يفحشص حيرشصت
ةديدج تايحÓشص ىطعأا ديدجلا
ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘شسل˘˘ل
عار˘ت˘قلا ما˘ظ˘نو تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ةحوتفملا ةمئاق˘لا ى˘ل˘ع ي˘ب˘شسن˘لا

هب ءاج ام عورششملا دشسجي امك
ةرورشض لوح د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘شسد˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ما˘ت˘لا ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا ءا˘˘ف˘˘شضإا
امدق ريشسلاو ي˘با˘خ˘ت˘نلا را˘شسم˘لا
نيب ةقيقحلا ةاواشسملا قيقحت وحن
ةلاعفلا ةكراششملاو لجرلاو ةأارملا
يتلا ةيشسايشسلا ةايحلا يف بابششلل
ي˘ف ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا م˘˘هرود سسكع˘˘ت

سسلجملا سسيئر فدرأاو . عمتجملا
يباختنلا ماظ˘ن˘لا نإا يرو˘ت˘شسد˘لا
اميشس ل ةروث ةباثمب دعي ديدجلا
عار˘ت˘قلا ما˘ظ˘ن˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةمئاقب ةقلغملا ةمئاقلا سضيوعتو
بخا˘ن˘لا را˘ت˘خ˘ي ثي˘ح ،ة˘حو˘ت˘ف˘˘م
سسفن نمشض راتخي مث ةدحاو ةمئاق
مهاري نيذلا نيحششرتملا ةمئاقلا
ىلع اددششم ،هليثمتب ردجأاو ءافكأا
لثمي يب˘شسن˘لا عار˘ت˘قلا ما˘ظ˘ن نأا
.ةي˘طار˘ق˘م˘يد ر˘ث˘كألا ة˘شسرا˘م˘م˘لا

141 ةداملا نأا ثدحتملا فاشضأاو
د˘يد˘ج˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا نو˘نا˘ق ن˘م
ثي˘ح ،ر˘ث˘˘كأا تا˘˘نا˘˘م˘˘شض تط˘˘عأا
ة˘ب˘قار˘م˘ب ح˘ششر˘ت˘م ل˘كل ح˘م˘˘شست

زرفو تيو˘شصت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ي˘م˘ج
ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسي نأاو تاو˘˘˘˘˘شصألا
وأا تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا ل˘ك ر˘˘شضح˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘شسب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ملتشسي نأاو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
فر˘ط ن˘م زر˘ف˘لا ر˘شضح˘˘م ا˘˘شضيأا

. تيوشصتلا بتكم سسيئر
ز.سسواط

ةعورسشملإ مهبلاطم ليسصحتل ةديدج ةيلاسضن ةلوج ةيإدب سسرام13 موي إونلعأإ

«ةماركلا ةريسسم» نوركذتسسي ةذتاسسأاو تايئادتبلا ىلإا دوعت تاجاجتحلا
تافقو ميظنت ىلإا وعدت يئادتبلا ميلعتلا ةذتاسسأل ةينطولا ةيقيسسنتلا

نطولا ربع ةيجاجتحا
نيب صصرفلا ؤوفاكت أادبمل اقيقحت نيوكتلا تاونسس جاردإاب بلاطم طوعجاو

ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألا
ةينطولا ةيق˘ي˘شسن˘ت˘لا تعد

،يئادتبلا ميلع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأل
يئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا

ىلإا ينطولا ىوتشسملا ىلع
ةي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت

ربع سسرادملا ىوتشسم ىلع
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
د˘ي˘حو˘ت˘ب ةرازو˘˘لا تب˘˘لا˘˘طو
جاردإا قيرط نع فينشصتلا
اق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘يو˘كت˘لا تاو˘ن˘شس
ن˘ي˘ب سصر˘ف˘لا ؤو˘فا˘كت أاد˘ب˘م˘ل
 .ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألا

ةينطولا ةيق˘ي˘شسن˘ت˘لا تعد
يئادتبلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأل
سسمأا ه˘تر˘ششن ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
ةلماك ةنشس رورم عم انمازت

ةر˘ي˘شسم» ه˘ت˘م˘˘شسأا ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
نم يرفيف71 موي «ةماركلا
ةذ˘˘تا˘˘شسأا ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
ى˘لإا ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
اهرابتعا˘ب ا˘ه˘لو˘ح فا˘ف˘ت˘للا

ةوق لكب ،يعرششلا مهلثمم
يتلا ةيشضقلا ةلادعب ناميإاو
مهايإا ةبلاطم ،اهنع نوعفادي
ىوتشسم ىلع تافقو ميظنتب
هار˘˘ي ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو سسراد˘˘م˘˘لا
 .ابشسانم ةذتاشسألا

»:ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا نا˘ي˘ب لا˘قو
ةريشسم ىلع ةلماك ةنشس رمت
يرفيف71 مو˘˘ي ة˘˘مار˘˘˘كلا
اذ˘ه ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘بو طرا˘˘ف˘˘لا
نم ديرفلا يلاشضنلا ثدحلا
ةشسرد˘م˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ه˘عو˘ن
وعدت ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ةذتاشسأل ةينطولا ةيقيشسنتلا
ةذتا˘شسأا ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ىلإا اينطو يئادتبلا ميلعتلا
مهتيق˘ي˘شسن˘ت لو˘ح فا˘ف˘ت˘للا

ةوق لكب يعرششلا م˘ه˘ل˘ث˘م˘م
يتلا ةيشضقلا ةلادعب ناميإاو
 .» اهنع نوعفادي

ةرازو˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘كذو
اهبلاطمب ةيقيشسنتلا كشسمتب
تب˘˘لا˘˘˘طو ،«ة˘˘˘عور˘˘˘ششم˘˘˘لا»
يئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا
سسرام13 مويل دادعتشسلاب
ةديدج ةيلاشضن ةلوج ةيادبل
مهبلاطم لي˘شصح˘ت ل˘جأا ن˘م
.اهلوق دح ىلع ةعورششملا

سسفن يف ةيقيشسنتلا تللعو
قيرط ىلإا ةدوعلا نأا ،نايبلا
رثكأا رورم دعب ءاج لاشضنلا

عا˘م˘ت˘جلا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘شس ن˘˘م
ةرازو نيبو اهنيب دقع يذلا

يذ˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ةلمجب ةياشصولا هيف تدهعت
ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا تا˘ماز˘ت˘للا ن˘م
قيرطلا ةطيرخ ذيفنت لاجآاب
عورششلل ة˘ح˘شضاو ة˘ي˘شضرأاو
دحأا˘ب ا˘ه˘ت˘قÓ˘ع حÓ˘شصإا ي˘ف
م˘هو عا˘ط˘ق˘لا تا˘نو˘كم م˘هأا
يئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا

 .ةعورششملا مهبلاطم ةيبلتو
نأا ةيقيشسنتلا تهون امك

قح وه دوعولا كلت ديشسجت
اميشس ،ةمواشسملل لباق ريغ
˘مو˘شسر˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
عم662/41 مقر يشسائرلا
،ق˘ح˘ت˘شسم˘لا ي˘ع˘˘جر˘˘لا هر˘˘ثأا

ن˘م ة˘˘ن˘˘شسلا بر˘˘ت˘˘ق˘˘ت ثي˘˘ح
ا˘هد˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘ب ةرازو˘˘لا لÓ˘˘خإا
هاشصقأا خيرات يف ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب
تب˘˘لا˘˘طو .سسرا˘˘˘م13ـلا
فينشصت˘لا د˘ي˘حو˘ت˘ب ةرازو˘لا

تاو˘ن˘شس جاردإا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
أاد˘ب˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
راوطألا نيب سصرفلا ؤوفاكت
 .ةثÓثلا ةيميلعتلا

 يمولد Ëرم

اهب موقي يتلإ تإءاقللإ نإإ لاق
سسفن ءاطعإل فدهت سسيئرلإ

يسسايسسلإ لمعلل ديدج

وحن :نايفسس يلÓيج
ةيناملرب تاباختنا
لبقملا ناوج يف ةقبسسم

سسيئر نايفسس يلÓيج لاق
سسيئر نإإ ،ديدج ليج بزح

نوبت ديجملإ دبع ةيروهمجلإ
تاباختنإ ءإرجإإ نع نلعي دق
،لبقملإ نإوج لÓخ ةيناملرب
ةرسشابم عرسش ريخألإ نأإ افيسضم
جÓعلإ ةرتف نم هتدوع دعب
نأإو اميسس ،يدجلإ لمعلإ يف
رظتنت ةلبقم اثإدحأإ كانه

.نييرئإزجلإ
حيرسصت يف نايفسس يلÓيج دكأإ

تإءاقللإ نأإ ،سسمأإ يفحسص
سسيئر اهيرجي يتلإ ةلسصإوتملإ
فلتخم عم ةيروهمجلإ
يه ،ةيسسايسسلإ تÓيكسشتلإ

ةيوق ةدإرإإ نع يقيقح ريبعت
لمعلل ديدج سسفن ءاطعإل

رئإزجلإ يف يسسايسسلإ
ىتح تإوسصألإ لكل عامتسسلاب
ةعانسص زكإرم جراخ نم
سسيئر نإإ لاقو .رإرقلإ
دعب ةرسشابم عرسش ةيروهمجلإ

يف ،جÓعلإ ةرتف نم هتدوع
كانه نأإو ةسصاخ يدجلإ لمعلإ

ثإدحألإ نم إريبك إددع
رظتنت يتلإ ةلبقملإ
نأإ افيسضم ،نييرئإزجلإ
سسيئرلإ اهب موقي يتلإ تإءاقللإ

سسفن ءاطعإل فدهت نوبت
دكأإو .يسسايسسلإ لمعلل ديدج

سسيئر عمتسسي نأإ مهملإ نم هنأإ
نوكت تإوسصأل ةيروهمجلإ

نم يتأات يتلإ كلت نم ةفلتخم
نأإ فاسضأإو ،ةطلسسلإ لخإد
بإزحأإ عم تناك تإءاقللإ

فلاخت ةيؤور اهيدلو ةسضراعم
داجيإإ لجأإ نم ةيمسسرلإ ةيؤورلإ

دافأإو ،يئاهنو يسسايسس لح
ةقبطلإ نأإ ،ديدج ليج بزح

قÓطإإ راظتناب ةيسسايسسلإ
ةيغب ،تاباختنلإ نوناق
ىلع يئاهن لكسشب فرعتلإ

ىتح ،ةيسسايسسلإ ةبعللإ دعإوق
نم ةنئمطم فإرطألإ لك نوكت
ةيلمعلإ ةيفافسشو ةهيزن
.ةيسسايسسلإ

 يمولد ميرم



را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع دا˘˘فأا
سضعب ءاشسؤورب هعامتجا لÓخ
ةيدلب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا سسلا˘ج˘م˘لا

لفكتلاب هعا˘ط˘ق ماز˘ت˘لا ى˘ل˘ع
طبرب ةقلعتملا تلاغششنلاب
تارمثتشسملاو لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ءابره˘كلاو زا˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ةيولوأا» ىعشسملا اذه اربتعم
.«ةقلطم ةينطو

ةرازو˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘شضوأاو
رب˘ع ةرازو˘لا ه˘تر˘ششن ة˘قا˘ط˘لا

ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةقاطلا ريزو نأا ،«كوبشسياف»
طيشسو سسنو˘ي م˘ير˘ك ة˘ي˘ع˘م˘ب
لوأا ل˘ب˘ق˘ت˘شسا ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ةيرازو˘لا ه˘تر˘ئاد ر˘ق˘م˘ب ،سسمأا

ةيبعشش سسلاجم ةدع ءاشسؤور
ة˘ل˘ي˘شسم˘لا تا˘˘يلو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
نيقفرم وزو يزيتو ةياجبو
عمت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م دد˘ع˘ب
ثيح ،تايلولا هذهل يندملا

ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ءلؤو˘˘˘ه حر˘˘˘˘ط
تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لاو تلا˘˘˘غ˘˘˘ششنلا
ة˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘ق˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

نيومت˘لاو ط˘بر˘لا تا˘ي˘ل˘م˘عو
فا˘شضأاو .ءا˘بر˘ه˘كلاو زا˘غ˘لا˘˘ب
ر˘˘يزو˘˘لا نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘˘شصم˘˘˘لا
ءا˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ع˘˘م˘˘ت˘˘شسا
تلا˘˘غ˘˘˘ششنÓ˘˘˘ل «نا˘˘˘ع˘˘˘مإا˘˘˘ب»
سضر˘˘ع˘˘ت˘˘شساو ة˘˘حور˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
مشسقل ماعلا ريدملا روشضحب
ةرازو˘لا˘ب ءا˘بر˘˘ه˘˘كلاو زا˘˘غ˘˘لا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل ة˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘شسارد

زا˘˘ج˘˘نإلا د˘˘ي˘˘ق ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
قطانملا هذه يف ةجمربملاو
ة˘˘ط˘˘ير˘˘˘خ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
ن˘م˘شض ة˘ف˘ن˘شصم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

را˘ط˘ع ر˘ب˘عو .ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
دادعتشسا نع ةبشسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
لف˘كت˘لا˘ب ا˘ه˘ماز˘ت˘لاو ةرازو˘لا
.ةحورطملا تاف˘ل˘م˘لا د˘يد˘ع˘ب

لكاششملا سضارعتشسا مت امك

زاغلنوشس عمج˘م ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا
سضع˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘تو ط˘˘بر ي˘˘˘ف
«ءابرهكلا وأا زاغلاب قطانملا
رورم تاشضارتعا دوجول ارظن
ي˘˘شضارأا ر˘˘ب˘˘ع ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘ل˘˘˘ل

.«ةشصاخ

ثدحلا4 8592ددعلا ^2441 بجر4ـل قفاوملا1202 يرفيف61ءاثÓثلا
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زاغلاو ءابرهكلاب لظلا قطانم طبر ةرورشض ىلع ددشش

ةفقوتŸا عيراسشŸا لامكتسساو مزÓلا مهرود بعل ¤إا «رايمألا» وعدي راطع

ر.نوراه

لكاششملا لحل مزÓلا رودلا بعل ةرورشض ىلإا تايدلبلا ءاشسؤور ،ةقاطلا ريزو راطع ديجملا دبع اعد
.ةفقوتملا عيراششملا نم ريثكلا ةرششابمو لامكتشساو ةقلاعلا

ايونشس «وروي» رايلم براقي ام ةنيزخلل رفويشس عورششملا

ةيكرامناد ةسسسسؤومو «لاديسص «نيب ةكارسش
رئازجلاب نيلوسسنألا ةعانسصل

فلكت يتلا ةداملا هذه داريتشسا ةروتاف سصيلقتل
ايونشس رلود نويلم001 ةنيزخلا

ةيبلتل ةريمخ عناسصم3 قلخ وحن
ةينطولا تاجايتحلا

ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا ةرازو تف˘˘˘ششك
عور˘˘ششم ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘نلد˘˘˘ي˘˘˘شصلا
ةشسشسؤوم ع˘م˘ج˘ي د˘يد˘ج ة˘كار˘شش
ةيكرامندلا ةكرششلاو «لاديشص»
نقح عينشصتل «كشسيدرونوفون»
اذه نم ارابتعا ايلحم نيلوشسنألا
زيزعتل ةوطخ يف كلذو ،ماعلا
يف ام˘ي˘شسلو ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإلا

ماروألا تاداشضم جاتنإا تلاجم
ي˘ت˘لا ير˘كشسلاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘طر˘˘شسلا
براقي ام اهتادراو ةروتاف لشصت
.ايونشس وروي رايلم

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا ةرازو تلا˘˘˘˘˘ق
تنمشضت ةقيثو يف ةينلديشصلا

0202 ماعل اهتاطاششن ةليشصح
دجوي كرتششملا عورششملا اذه نأا

نأا˘ب ار˘كذ˘م ،داد˘عإلا د˘ي˘ق ا˘ي˘لا˘ح
ةينلد˘ي˘شصلا تا˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزو
لبق دكأا دق ناك دمحاب نب يفطل
وحن تابثب ريشست رئازجلا نأا مايأا
ي˘ف ي˘تاذ˘لا ءا˘ف˘ت˘كلا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
امك ،نيلوشسنألا عينشصت لاجم
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ة˘ق˘ي˘ثو˘لا تن˘˘م˘˘شضت
يف اهنيششدت مت يتلا عيراششملا

ة˘عا˘ن˘شصلا لا˘ج˘م ي˘˘ف0202
ا˘ه˘ن˘م˘شض ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا
طخ يشضاملا ربمتبشس نيششدت
سسكو˘˘˘˘ن˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ف ءاود جا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإا
(XONERAV) رشضحتشسمك
ءاودل لثامم سسينج يجÓع‐ويب
(irapaxonE) ن˘يرا˘با˘˘شسكو˘˘نا
ةيجات˘نإا ةرد˘ق˘ب ن˘ق˘ح˘ل˘ل ل˘با˘ق˘لا
،موي/ةدحو000.57 ىلإا لشصت
ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شسلا˘ب ح˘م˘شسي ا˘م˘م»
لثمت يذلا ءاودلا اذه داريتشسا
نويلم06 ن˘م ر˘ث˘كأا ه˘ت˘ف˘ل˘˘كت
.«رلود

ربمفون يف ع˘ي˘قو˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘ك
ةيقا˘ف˘تا ى˘ل˘ع ة˘ن˘شسلا سسف˘ن ن˘م
«لادي˘شص» ر˘با˘خ˘م ن˘ي˘ب ة˘كار˘شش
ع˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘ل «رز˘˘يا˘˘ف» ة˘˘كر˘˘ششو
ة˘فا˘شضم ة˘م˘ي˘ق تاذ تا˘ج˘ت˘ن˘˘م
ةيودألا امي˘شسل ،ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘لا˘ع
نع Óشضف ناطرشسلل ةداشضملا
لاديشص نيب مهافت ةركذم عيقوت
OTTO DKC ة˘˘˘كر˘˘˘ششو
ربمشسيد يف ةيبونجلا ةيروكلا

نم فانشصأا ةتشس جاتنإل0202
نا˘˘طر˘˘˘شسل˘˘˘ل ةدا˘˘˘شضم ة˘˘˘يودألا

م˘عد م˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك
ةعنشصم˘لا تا˘كر˘ششلا ة˘ق˘فار˘مو
ةهباجم يف ةمدختشسملا داوملل
نم حمشس ام ،91‐ديفوك ءابو
ة˘ع˘ن˘قألا ي˘ع˘ن˘شصم دد˘˘ع ةدا˘˘يز

21 ى˘لإا4 نم ةيقاولا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
جا˘ت˘نإلا ة˘قا˘ط ل˘شصت˘ل ا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م
يحارج عانق000.097 ةيمويلا

عو˘˘ن ن˘˘م عا˘˘ن˘˘ق000.031و
.59NK

دد˘ع غ˘˘ل˘˘ب كلذ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
ة˘ل˘يد˘ب˘لا تا˘ما˘م˘كلا ي˘ع˘ن˘شصم
ةيجاتنإا ةقاطب ا˘ع˘ن˘شصم536.1
،ةمامك نويلم7.3 زهانت ةيموي

ىلإا ةرازولا ةليشصح تراششأا امك
ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شصم دد˘˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘˘˘يز
4 ىلإا2 نم يبطلا نيجشسكوألا

ةيجاتنإا ةقاط غول˘ب˘ل ن˘ي˘ع˘ن˘شصم
متو موي /رتل000.043 اهردق
داوملا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ن˘ي˘مأا˘ت ا˘شضيأا
ة˘˘يودألا ع˘˘ي˘˘ن˘˘˘شصت˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا
لوكوتورب˘لا ي˘ف ة˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا
م˘ت كلذ بنا˘ج ى˘لإا ،ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘جا˘˘ت˘˘نإلا تارد˘˘ق˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ي˘ئا˘م˘˘لا مÓ˘˘ه˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
لوحتلا اذكو مقعملا يلوحكلا
لئا˘شسو˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإلا ى˘لإا
سسوريفل سصيخششتلاو ةرياعملا

نا˘م˘شض ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م ا˘˘نورو˘˘ك
. اهراعشسأا سضفخو اهترفو

ةيمارلا يعاشسملا راطإا يفو
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا
ايلاح قيشسنتلا متي ،ةينلديشصلا

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘ششلا ةرازو ع˘˘م
تاءارجإا ليع˘ف˘ت ي˘ف عار˘شسإÓ˘ل»
ءاششنإا ةدها˘ع˘م ى˘ل˘ع ق˘يد˘شصت˘لا
عم ،ةيودأÓل ةيق˘ير˘فإلا ة˘لا˘كو˘لا
رقمك رئازجلا رايتخا ىلع لمعلا
هذ˘˘ه ل˘˘كششت˘˘˘شس ثي˘˘˘ح ،«ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ةرازو بشسح ،ةردا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
Óماع ،ةينلديشصلا تاعانشصلا
جاتنإلا جولو ليهشست˘ل ا˘ي˘شسا˘شسأا
قوشسلا ىلإا ينطولا ينلديشصلا
سصو˘˘˘شصخ˘˘˘بو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا
عا˘ط˘˘ق˘˘لا سصئا˘˘ق˘˘ن سصي˘˘خ˘˘ششت
تاو˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
04 نأا ةقيثولا تركذ ،ةقباشسلا

ماع ذنم ةلطعم ةيجاتنإا ةدحو
ءاود007 براقي ام عم7102
كلذو ق˘يو˘شست˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
يم˘ي˘ظ˘ن˘ت را˘طإا با˘ي˘غ» بب˘شسب
داوملل ةينطولا ةلاكولل حمشسي
هذ˘ه ل˘ي˘ج˘شست˘˘ب ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا
ي˘ت˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لاو تاد˘˘حو˘˘لا
.«اهعنشصت

ز.سسواط

مهارب يلع تيآا تاحرف دكأا
ةي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزو
ةر˘ي˘م˘˘خ˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا طا˘˘ششن ثع˘˘ب
ةرو˘تا˘ف سصي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ةيجيتارتشسإلا ةداملا هذه داريتشسا
ةيمومعلا ةنيزخ˘لا ف˘ل˘كت ي˘ت˘لا

.ايونشس رلود نويلم001
حيرشصت يف ريزولا حشضوأاو

تناك رئازجلا نأا ،سسمأا يفحشص
يف اماه ايعانشص اجيشسن كلمت
عمجم لÓخ نم ةريمخلا لاجم
ةملاقب فوقششوبو ،رامشسلا داو
ثل˘˘˘ث ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا

قيقحتو ةين˘طو˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا
ة˘يا˘ه˘ن ى˘˘لإا ي˘˘تاذ˘˘لا ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كلا
.تانينامثلا

نوكيشس هجوتلا نأا فاشضأاو
طاششنلا اذه ثعب ةداعإل ايلاح
ثعبل تاشسارد دادعإا لÓخ نم
ىر˘خأا ق˘ل˘خو فو˘ق˘ششو˘ب ةد˘˘حو
ىلع ين˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع
ةفعاشضم عم تادحو3 لقألا

ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘جا˘˘ت˘˘نإلا ا˘˘ه˘˘تا˘˘قا˘˘ط
ءوجللا نود ةينطولا تاجايتحلا
.ةريمخلا ةدام داريتشسا ىلإا

خ.ةميشسن

:«مÓشسلا»ـل مÓعوب ةيمرك سضراعŸا يمظنŸ ةينطولا ةنجللا سسيئر

يفلأاو صضراعŸا ميظنت نع ديمجتلا عفرب بلاطن
Úماع نم Ìكأا ذنم لخد نود لماع

ي˘م˘ظ˘ن˘م ةا˘نا˘˘ع˘˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘شست
مل ثيح ،ةلاطبلا عم سضراعملا
مظنم005 ن˘˘م د˘˘˘يزأا لواز˘˘˘ي
ءار˘ج ن˘ي˘ما˘ع˘لا ذ˘ن˘م م˘ه˘طا˘˘ششن
ىوتشسملا ىلع ةيلمعلا ديمجت
يبعششلا كارحلا ببشسب ينطولا

.انوروك ةمزأاو
ة˘ي˘مر˘ك دا˘˘فأا قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘فو

ةينطولا ةنجللا سسيئر مÓعوب
ي˘ف سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل
ح˘ب˘شش نأا ،«مÓ˘شسلا»ـل ح˘ير˘˘شصت
يف˘لألا ة˘بار˘ق درا˘ط˘ي ة˘لا˘ط˘ب˘لا

مظنم005 م˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع
ةداع ثيح ،مهلامعو سضراعم
لامع3 مظنم لك فظوي ام
باشستحاب Ó˘ما˘ع51 انا˘ي˘حأاو
مهفيظوت متي نيذلا نييمشسوملا
،سضرا˘ع˘م˘لا ة˘˘ما˘˘قإا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
نود اوحشضأا ءلؤوه نأا ادكؤوم
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا د˘ي˘م˘ج˘ت بق˘ع ل˘˘خد
ي˘ف ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘˘ح˘˘لا بب˘˘شسب

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا عاود˘˘ل لوألا ا˘˘ه˘˘ما˘˘˘ع
ةحئاج ببشسب ةيحشص عاودلو
دحلو ،يناثلا اهماع يف انوروك
مهطاششنب ءلؤوه قحتلي مل نآلا

ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ن˘˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
. ‐ثدحتملا‐ لوقي تاطاششنلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل لوؤو˘˘شسم بلا˘˘˘ط د˘˘˘قو
ةرازو نم سضراعم˘لا ي˘م˘ظ˘ن˘م
ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل م˘ه˘ل سصي˘خر˘ت˘˘ل˘˘ل
مهنأا ة˘شصا˘خ م˘ه˘طا˘ششن ة˘لواز˘م
نم ةعومجم˘ب م˘ه˘ب˘ل˘ط او˘ق˘فرأا
ةرازولا ىلإا اهومدق تاحارتقلا
ةيملعلا ةنجل˘لا ى˘لإاو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ءا˘˘بو ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا

يفوتشست اهنأا نيدكؤوم ،انوروك

لو˘كو˘تور˘ب˘لا طور˘˘شش ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك
ثي˘ح ،ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ي˘ح˘˘شصلا

حا˘م˘شسلا لا˘ح ي˘ف ءلؤو˘ه د˘˘عو
ةاعارمب مهطاششن فانئتشساب مهل
ةبشسنب لمعلاو ةياقولا تاءارجإا

ميظنتو لامعلا نم ةئاملاب05
ني˘شضرا˘ع˘لاو سضر˘ع˘لا طور˘شش
هنأا˘شش ن˘م كا˘كت˘حا يأل ا˘يدا˘ف˘ت
بشسحو. ىود˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
مهطاششن فيقوت نإاف ثدحتملا
ةيعشضولا ىلع ابلشس سسكعني مل
لب بشسحف لامعلل ةيعامتجلا
راششتنا يف هتمهاشسم ىلإا هادعت
رطشضا امدعب ةيزاوملا ةراجتلا
ى˘لإا را˘ج˘ت˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ب˘˘لا سضع˘˘ب

ةفشصرألا ىلع مهعلشس سضرع
تاءاشضف بايغ يف تاقرطلاو
نأا ا˘م˘ل˘ع ،م˘ه˘طا˘˘ششن يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ا˘م ةدا˘ع سضرا˘ع˘م˘لا ي˘م˘ظ˘ن˘˘م
تاطاششنلا هذه ميظنتب نوموقي

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
51 ةدمل ةيمومعلا تاحاشسلاو
ماعلا يف ني˘تر˘م لد˘ع˘م˘ب ا˘مو˘ي
ةطقنلا هذه يفو ةيدلب لك يف
ةيشضق ‐ثدحتملا ‐راثأا تاذلاب
دنع مههجاوت يتلا تابوعشصلا

ذإا تايدلبلا نم ةشصخرلا بلط
‐ مهبشسح‐ «لطامتت» ام ةداع
مه˘ح˘ن˘م ي˘ف تا˘يد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب
اهئاط˘عإا ى˘ل˘ع ح˘ل˘تو ة˘شصخر˘لا

تاشصقانملا وأا دازملا قيرط نع
نو˘نا˘ق˘لا نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب سصا˘˘خ˘˘لا7002
ةرورشض ىل˘ع ح˘ل˘ي سضرا˘ع˘م˘لا
ىلع درلاو تاءارجإلا ليهشست
زواجتي ل فرظ يف تابلطلا

ةيشضق بناج ىلإا اذه ،اموي51
اهبلطت يتلا ءاركلا راعشسأا ءÓغ

ءارك دنع مظنم˘لا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا
تا˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘شسلاو تاءا˘˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘لا
ةيعمجلا اهتهج نم.ةيمومعلا
نيّيفر˘ح˘لاو را˘ّج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ر˘ها˘ط˘لا ا˘ه˘شسي˘ئر نا˘شسل ى˘˘ل˘˘ع
حامشسلا˘ب ي˘ف تب˘لا˘ط راو˘ن˘لو˘ب
تا˘˘˘عا˘˘˘ق تا˘˘˘طا˘˘˘ششن ةدو˘˘˘ع˘˘˘ب
سضراعملا يمّظنمو تÓفحلا
يتلا ةر˘ي˘ب˘كلا ر˘ئا˘شسخ˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
ل˘جأا ن˘م اذ˘كو ا˘ه˘ل او˘˘شضّر˘˘ع˘˘ت
ةا˘ي˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ةدو˘˘ع˘˘لا
دّكؤوت ريخألا يفو ،ةّيداشصتقلا
را˘ّج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا

ىلعacna ن˘ي˘ّي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
طور˘˘˘ششب ماز˘˘˘ت˘˘˘للا ةرور˘˘˘شض
«91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك «ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

يّحشصلا لوكوتوربلاب دّيقتلاو
ةّح˘شصو حاورألا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
تا˘ن˘طاو˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

دق ي˘ت˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل ا˘ب˘ّن˘ج˘تو
،ىر˘خأا ةّر˘م ق˘ل˘غ˘لا ى˘لإا يّدؤو˘ت
فيفختل اهحاي˘ترا ن˘ع ةر˘ب˘ع˘م
تاطاششن نع رجحلا تاءارجإا
تامدخ˘لاو فر˘ح˘لاو ةرا˘ج˘ت˘لا
سصا˘خ˘لا ءار˘جإلا ع˘فر˘˘ب ءاو˘˘شس
معاطملا يف لومحملا عيبلاب
ءار˘˘جإلا ع˘˘فر وأا ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘˘لاو
تا˘˘قوأا د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ةدو˘ع كلذ˘˘كو تا˘˘طا˘˘شش˘˘ّن˘˘لا
تارا˘ي˘شسلا قاو˘شسأا تا˘طا˘ششن
تا˘مد˘خ˘˘لاو ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
تا˘˘ما˘˘م˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ّي˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
. ةيندعملا

ز.سسواط

عمجملل ريركتلا تايلمع عافترا
0202 لÓخ ةئاملاب4.7ـب

فنأاتسست كارطانوسس
نيزنبلا ريدسصت
تاونسس01 دعب توزاملاو
ةكرششل ةليشصح تفششك
ةنشس لÓخ كارطانوشس
نم اهنكمت نع0202
نيزنبلا ريدشصت فانئتشسا

،تاونشس01 دعب توزاملاو
تايلمع عافترا ىلإا ةريششم
ةبشسنب ةدشسجملا ريركتلا

ماعلا لÓخ ةئاملاب4.7
.9102 ةنشسب ةنراقم0202
،كارطانوشس نايب بشسحو
تلجشس ريركتلا تايلمع نإاف
%4.7 ةبشسنب اعافترا

نم ،9102 ةنشسب ةنراقم
طفنلاو لورتبلا مجح

عفتريل ،جلاعملا تافثكملا
نط نويلم2.72 نم كلذب
.نط نويلم1.92 ىلإا

ريركتلا تايلمع تغلب امك
جاتنإا يف ةزاتمم تايوتشسم
ثيح ،ةيلورتبلا داوملا

ةيشسايق تايوتشسم تققح
5.9) توزاملا جاتنإا يف
نيزنبلا نمو (نط نويلم
فاشضأاو .نط نويلم (4.3)
ةريتو عافترا نأا ،نايبلا
رئازجلا ةافشصمب جاتنإلا
لكششب مهاشس ،ةمشصاعلا

داريتشسا فيقوت يف ظوحلم
سسرام رهشش ذنم توزاملا

داريتشسا فيقوتو ،0202
نم توأا رهشش ذنم نيزنبلا
.ةنشسلا سسفن
تنكمت ،ىرخأا ةهج نم
ذنم ةرم لوألو ،كارطانوشس

ريدشصت نم ،تاونشس رششع
نيزنبلا نم تايمك
.توزاملاو

ـه.داوج



ترج ةمكاحم ةشسلج دعب
ءاج ،يرفي˘ف6 موي اه˘ع˘ئا˘قو
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسلا م˘˘كح قو˘˘ط˘˘ن˘˘م
ن˘˘˘يأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو يرو˘˘˘˘شضح
ا˘ما˘˘كحأا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تشسم˘˘ت˘˘لا
ةنشس51و01 نيب ام حوارتت
عباتي اياشضق يف اذفان انجشس
ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م دار˘فأا ا˘شضيأا ا˘ه˘ي˘ف
نمأÓل قب˘شسألا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
،لماه ينا˘غ˘لا د˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا

لامعألا لاجر ىدتنم سسيئرو
لجر اذكو ،دادح يلع قبشسألا
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘م لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا

دار˘˘فأا ن˘˘م دد˘˘عو تو˘˘كح˘˘ط
ماكحألا دييأا˘ت ءا˘جو .ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
،خوز ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ق˘˘ح ي˘˘ف
هتنادإا دعب ،ا˘ي˘لا˘ح نو˘ج˘شسم˘لا
يف يشضام˘لا ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش
ن˘م ثÓ˘ث˘لا دا˘شسف˘لا ا˘˘يا˘˘شضق
ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘م˘كح˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
5و4و4 تابوقعب ةزاب˘ي˘ت˘ب
ع˘م اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘شس تاو˘˘ن˘˘شس
ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ع˘ي˘م˘ج ةردا˘˘شصم
رانيد نوي˘ل˘م د˘حاو˘ب ة˘مار˘غو
سضر˘ف ع˘˘م ة˘˘ي˘˘شضق ل˘˘ك ي˘˘ف
،ةيشضق لك يف كلذك ،هيلع
نويلم01ـب رد˘ق˘ي سضيو˘ع˘ت
رارشضألا نع سضيوعتك رانيد
ةن˘يز˘خ˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ف بب˘شست ي˘ت˘لا
ةرداشصم نع Óشضف ةيمومعلا

نم هئاشصقإاو هتاكلتمم عيمج
وأا ي˘˘ما˘˘شس بشصن˘˘˘م د˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
ي˘شسا˘ي˘شس بشصن˘م˘ل ح˘ششر˘ت˘لا

ذافن دعب تاونشس سسمخ لÓخ
نم هتئربت تمت اميف هتبوقع
ةعباتم تمتو .ةوششرلا ةحنج
ه˘ت˘˘ف˘˘شصب خوز ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةيشضقلا يف ا˘ي˘شسي˘ئر ا˘م˘ه˘ت˘م
يناغلا دبع ةلئاعب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

قي˘ف˘شش ه˘ن˘باو ه˘ت˘جوز) ل˘ما˘ه
مه˘ت˘ف˘شصب (زا˘ن˘ي˘ها˘شش ه˘ت˘ن˘بإاو
مهتب ،ةيشضقلا هذه يف دوهشش
لاو˘مأل يد˘م˘ع˘لا د˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘لا»
ف˘ظو˘م فر˘ط ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع
«ق˘˘˘ح ه˘˘˘جو نود ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
يعرششلا ري˘غ لا˘م˘ع˘ت˘شسلا»و
ةيمومع لاومأاو تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل

«هتف˘ي˘ظو م˘كح˘ب ا˘ه˘ي˘لإا د˘ه˘ع
وأا ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإا»و
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف اد˘˘˘م˘˘˘ع بشصن˘˘˘˘م
وحن ىلع هت˘ف˘ي˘ظو ة˘شسرا˘م˘م
تاميظنت˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا قر˘خ
عفانم ىلع لوشصحلا سضرغب

وأا سصخ˘ششل ة˘ق˘ح˘ت˘شسم ر˘˘ي˘˘غ
.«رخآا نايك

ةهجوملا مهتلا سصوشصخبو
ق˘ب˘شسألا ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘لاو˘˘ل
سسيئرلا ،دادح يلعب ةطبترملا
ءا˘˘شسؤور ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل ق˘˘ب˘˘شسألا
ادهاشش هتف˘شصب ،تا˘شسشسؤو˘م˘لا
حنم» ـب قلعتتف ،ةيشضقلا يف
«ريغلل ةرربم ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘مإا

.«ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإا»و
خوزل ةهجوملا مهتلا امأاو

يذ˘لا تو˘كح˘ط ة˘ي˘˘شضق ي˘˘ف
دار˘فأا ن˘˘م دد˘˘ع ة˘˘ق˘˘فر ل˘˘ث˘˘م
دو˘ه˘شش م˘ه˘ت˘ف˘شصب ،ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ح˘ن˘م» ح˘ن˘ج سصخ˘˘ت˘˘ف ،ا˘˘شضيأا

ريغ تازا˘ي˘ت˘مإا ر˘ي˘غ˘ل˘ل اد˘م˘ع
ة˘ق˘ف˘˘شص مار˘˘بإا د˘˘ن˘˘ع ةرر˘˘ب˘˘م
˘ما˘كحأÓ˘ل ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م دو˘˘ق˘˘عو
،تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘˘لا
˘˘مار˘˘بإا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةو˘˘ششر˘˘˘لا
،دوقعلاو ةيمومعلا تاقفشصلا
ةءاشسإاو ةيمومع لاومأا ديدبت
فرط نم ةفيظولا لÓغتشسا

وح˘ن ى˘ل˘ع ي˘مو˘م˘ع ف˘ظو˘م
سضرا˘˘ع˘˘ت ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا قر˘˘خ˘˘ي
تاءا˘ف˘˘عإا ح˘˘ن˘˘م ،ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا

نود تاشضي˘ف˘خ˘تو ة˘ي˘ب˘ير˘شض
.«مشسرلا يف ينوناق رربم

ة˘شصا˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ن˘˘عو
يناغلا دبع ةلئاع نم دارفأاب
علطمل اهعئاقو دوعتف ،لماه
دارفأا دافتشسا امل ،4102 ةنشس
ق˘ب˘شسألا ر˘يد˘م˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
يناغلا د˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ا˘ه˘ن˘م ،تازا˘ي˘ت˘ما ن˘م ،ل˘ما˘ه
ارتم8217 ة˘حا˘شسم˘ب را˘ق˘ع
راوزلا با˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘ع˘بر˘م
،زانيهاشش هتنبإا اهنم تدافتشسا

،قدنفو يراجت زكرم زاجنإل
نودو عورششملا ديشسجت نود
تاوا˘تإلا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم ع˘˘فد
ة˘لود˘لا كÓ˘˘مأا ةرادإا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ع˘˘فد نود اذ˘˘كو
لاغششأا يف ةيراقعلا ةلاكولا
.ةقطنملا ةئيهت

دبع ةجوز تدا˘ف˘ت˘شسا ا˘م˘ك
تÓخدت لشضفب لماه يناغلا

ة˘ع˘شست ن˘م ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘لاو
ة˘حا˘شسم˘ب ة˘يرا˘ج˘˘ت تÓ˘˘ح˘˘م
تياف دلوأاب اعبرم ارتم428
ر˘ع˘شسب (ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا)
رانيد ف˘لأا22ـب ردق˘ي د˘ي˘هز
عيب مت نيح يف دحاولا رتملل
ي˘˘ح˘˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف تÓ˘˘˘ح˘˘˘م
ي˘ح و˘هو را˘ن˘يد ف˘لأا021ـب
رييشستلاو ةيقرتلا ناويدل عبات
.يراقعلا

ه˘ن˘با ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م دا˘ف˘ت˘شساو
ي˘مو˘م˘ع ن˘كشس ن˘م ق˘ي˘˘ف˘˘شش
فرغ ةعبرأا ةئف نم يراجيإا
ي˘˘نو˘˘هرز را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘ب
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب (ة˘˘يد˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا)
يدعاق فل˘م نود ة˘م˘شصا˘ع˘لا

تدا˘ف˘ت˘شساو ،ق˘ح ه˘˘جو نودو
نكشس نم اشضيأا زانيهاشش هتخأا
دلوأا˘ب ي˘م˘ها˘شست ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جا
.اشضيأا قح هجو نود ،تياف

ق˘با˘شسلا ي˘لاو˘لا طرو˘ت ا˘مأا
سصلخف ،دادح يلع ةيشضق يف
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
يف مهتملا ببشست ىلإا ةيلاملل
را˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ةرا˘˘˘شسخ»
ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلاو ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ةيلام رئاشسخ اذكو يحايشسلاو
«ةيمومعلا ةنيزخ˘ل˘ل ةر˘ب˘ت˘ع˘م
تا˘قور˘خ دو˘˘جو تو˘˘ب˘˘ث ع˘˘م
نيناوقل ةحيرشص تاف˘لا˘خ˘مو
ة˘˘˘لود˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘مأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘شست
تافلم ةعشست يف رامثتشسلاو
دعب اميف ترهظ «ةيرامثتشسا»
م˘ل «ة˘ي˘م˘هو» ع˘يرا˘˘ششم ا˘˘ه˘˘نأا
ى˘ل˘ع داد˘ح ي˘ل˘˘ع ا˘˘هد˘˘شسج˘˘ي
.عقاولا سضرأا

تا˘حا˘شسم داد˘ح˘ل تح˘ن˘مو
ةيشضرأا ةعطق اهزربأا «ةيلايخ»
003.93 ن˘م د˘يزأا ة˘حا˘شسم˘˘ب
471 لداعي ام يأا عبرم رتم
رامشسلا داو ةقط˘ن˘م˘ب ارا˘ت˘كه
ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شص بكر˘˘˘م ءا˘˘˘ششنإل
ل˘شصألا ي˘ف ي˘˘ه ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
ةقيدح ناشضت˘حل ة˘شصشصخ˘م
نو˘نا˘ق ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
ةيراقعلا ةي˘عوألا سصي˘شصخ˘ت
عورششملا ديشسجت متي مل اميف
تفزلا جاتنإل بكرملا لوحتو
ي˘ف بب˘شستو تا˘ي˘لآلا ن˘˘كرو
رايلم331ـب رد˘ق˘˘ت ةرا˘˘شسخ
ةيدلبل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل
.سشارحلا

داد˘ح ي˘ل˘ع دا˘ف˘˘ت˘˘شسا ا˘˘م˘˘ك
عطق ةدع نم قح هجو نودب
نيشسح ةيدلب م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ي˘شضرأا
راد˘لاو نا˘ي˘ن˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘عو ياد
ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غ ى˘˘لإا ،ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ىر˘˘خألا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

رتم فلأا61 نم ديزأاب ةحاشسم
نع Óشضف ياد نيشسحب عبرم
ع˘˘ط˘˘ق ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ئاد˘˘ت˘˘عا
فلأا03 اهنم ةيحÓف ةيشضرأا

زاجنل ل˘م˘ع˘ت˘شسا ع˘بر˘م ر˘ت˘م
قيرف ةدئافل يشضاير بكرم
.ةمشصاعلا داحتا

د˘ب˘ع ح˘ن˘م سصو˘شصخ˘ب ا˘˘مأا
ةدئافل تازايتما خوز رداقلا

ددعو توكحط نيدلا يحم
رمألا قلعتيف ،هتلئاع دارفأا نم
زايتما قح رارق51 رادشصإاب
ةعقاو تاراقع يف رامثتشسÓل
حوارتت ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

39و5202 نيب ام اهتحاشسم
ا˘ه˘˘بو˘˘ششت ،ع˘˘بر˘˘م ر˘˘ت˘˘م ف˘˘لأا

هجو نودو ةينوناق تاقورخ
عيراششمل ديشسجت نودو قح
تا˘ق˘ح˘ت˘شسم د˘˘يد˘˘شست مد˘˘عو
ةلودلا كÓمأا ةرادإل تاواتلا

تا˘ق˘ح˘ت˘شسم د˘˘يد˘˘شست مد˘˘عو
ةشصا˘خ˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘لا˘كو˘لا
.ةقطنملا ةئيهت لاغششأاب

watan@essalamonline.com
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ةيمؤمعلا تاقفسصلا ماربإا لاجم يف ةؤسشرلا ةمهت نم هتئربت

لماهو دادح ،توكحط ةيسضق يف خوز قح يف نجسسلا ماكحأا دييأات

ط.ةراسس

تاؤنسس5 ـب ةيسضاقلا ةقباسسلا ةيئادتبلا ماكحألا ،فانئتسسا ةسسلج يف ةزابيت ءاسضق صسلجمب حنجلا ةفرغ تديأا
ماعلا ريدملا ةلئاعو دادح يلع ةيسضق يف تاؤنسس4و ،تؤكحط نيدلا يحمل تازايتما حنم ةيسضق يف اذفان اسسبح

.ةيمؤمعلا تاقفسصلا ماربإا لاجم يف ةؤسشرلا ةمهت نم هتئربت تمت اميف ،لماه ينغلا دبع ينطؤلا نمأÓل قباسسلا
ةيئانجلا ة˘م˘كح˘م˘لا ترد˘شصأا

ماكحأا سسمأا ،نار˘هو˘ل ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ةنشسو تاونشس01 نيب حوارتت
ة˘ي˘نا˘م˘ث د˘شض ذا˘ف˘ن˘˘لا ة˘˘فو˘˘قو˘˘م
سسي˘ئر م˘ه˘مد˘ق˘˘ت˘˘ي ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م
ة˘يدا˘مر˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘˘شصم
نارهو يف ايناشسلا ةيدلبل قباشسلا
هنع ثوحبم نورابو »ـه .ب »
ةكبشش سسأار˘ت˘ي تاو˘ن˘شس3 ذ˘ن˘م
تاد˘˘ع˘˘مو تارا˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘قر˘˘شسل
بقلملا ةم˘خ˘شضلا ءا˘ن˘ب˘لا تلآاو

مت اميف ،«ينارهولا ليبجنزلا »ب
نيفظوم ةثÓثل ةءارب˘لا˘ب ق˘ط˘ن˘لا
نأا ملعلا ع˘م ،ا˘ه˘تاذ ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب
ةبوقع سسمتلا ماعلا قحلا لثمم
.عيمجلا دشض تاونشس رششع

ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا ع˘˘˘ئا˘˘˘˘قو بشسحو
ةينامثلا نيمهتملا نإاف ،ةيئانجلا
ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘˘جإا ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘شش او˘˘˘˘شسشسأا

تلآا ة˘قر˘شس ي˘˘ف ة˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘م
او˘عرزو ،تا˘ب˘كر˘م˘لاو ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ةيب˘ع˘شش ءا˘ي˘حأا ءاو˘جأا ي˘ف بعر˘لا
ا˘حر˘شسم تنا˘ك ي˘ت˘لا نار˘هو ي˘ف
اهعقو ة˘ي˘مار˘جإا تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع˘ل
مه˘تا ن˘م م˘ه˘شضع˘ب ،نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا
ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا فر˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘قر˘˘˘شسلا˘˘˘ب
ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ب ما˘˘ق ر˘˘خآلا سضع˘˘ب˘˘لاو
تاقاطبلا يف تÓيدعت ثادحإاو
،ةقورشسملا تابكرمل˘ل ة˘يدا˘مر˘لا

كيكفت نأا ،تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا تن˘ي˘بو
ءادن دورو ىلع ءانب ءاج ةكبششلا
ة˘عا˘ق˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل
ر˘شضخألا ط˘خ˘لا ر˘ب˘˘ع لا˘˘شسرإلا
ةلآا ةقرشسل نطاوم سضرعتب ديفي

متيل ،نيلوهجم فرط نم رفح
ة˘قر˘ف˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘˘يرود ل˘˘ي˘˘كششت
سسا˘شسم˘لاو ير˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
فرظ يف تنكمت ،تاكلتمملاب
نيمهتم ةثÓثب قاحللا نم زيجو
يشساح يبان˘ت˘جإلا ق˘ير˘ط˘لا ر˘ب˘ع
،حا˘˘ب˘˘شصلا ي˘˘ح ن˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ب
ى˘م˘شسم˘لا نورا˘ب˘لا م˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي
14 غلابلا «ينارهولا ليبجنزلا»
ة˘ي˘شضق ي˘ف ع˘با˘ت˘ي يذ˘˘لا ،ا˘˘ما˘˘ع
ةر˘خا˘ف تا˘ب˘كر˘م ة˘قر˘شسب ىر˘خأا
ريوز˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع8102 ة˘ن˘شس
ةيدامر تاقاطب ماقرأا فيرحتو
تاذ˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م ع˘م ؤو˘طاو˘ت˘لا˘ب
تهجوو.ايناشسلا˘ب ة˘ح˘ل˘شصم˘لا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج ا˘م˘ه˘ت ،ة˘كب˘˘ششلا دار˘˘فأل
ةقرشسلا ،رارششأا ةيعمج نيوكتب
ن˘عو تا˘ب˘كر˘˘م را˘˘شضح˘˘ت˘˘شسا˘˘ب

ة˘ع˘ن˘˘ط˘˘شصم ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م ق˘˘ير˘˘ط
يف روزملا لامعتشساو ريوزتلاو
تنابأاو.ة˘ي˘م˘˘شسر تارر˘˘ح˘˘م
ةكبششلا نأا ،ةيئانجلا ةم˘كا˘ح˘م˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘هدار˘˘˘فأا راودأا تعزو˘˘˘˘ت
ن˘˘˘يروز˘˘˘˘مو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل سصو˘˘˘˘شصل
ر˘شصا˘ن˘عو ة˘ي˘م˘شسر تارر˘ح˘م˘˘ل
عوشضوم ءاي˘حألا ن˘ي˘مأا˘ت˘ب مو˘ق˘ت
قيوشستب نيرخآاو ةيليل تاقرشس
اهع˘ي˘بو ة˘قور˘شسم˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا
يف سضرعت يتلا نم لقأا راعشسأاب
تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب قاو˘˘˘˘˘شسأا
ةلمعتشسملا

م.ةزمح

مهفت˘ح سصا˘خ˘ششأا8 ي˘ق˘˘ل
حورجب نيرخآا341 بيشصأاو
ةروطخلا ةتوافتمو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
42 ـلا لÓخ تايلو ةدع ربع
هب دافأا امبشسح ،ةريخألا ةعاشس
.ةيندملا ةيامحلا نايب سسمأا

ل˘ق˘˘ثأا نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘شضوأاو
ةياجب ةيلوب تلجشس ةليشصح
ةباشصإاو سصاخ˘ششأا30 ةافو˘ب
مادطشصا رثا ىلع حورجب رخأا
ق˘ير˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ترا˘˘ي˘˘شس
ةيدلبب ليلجوب هاجتا عيرشسلا

تلخدت ام˘ك.تلمزات ةر˘ئادو
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘شصم
ل˘˘جأل ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
ةير˘شضح ق˘ئار˘ح70 دا˘م˘˘خإا

نم لك يف ةفلتخمو ةيعانشص
،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘يلو
لجيج ،ة˘شسب˘ت ،ة˘يا˘ج˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب
.طاوغألاو

ى˘˘لإا ثداو˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه تدأاو
ر˘ثا ا˘م˘ح˘ف˘˘ت˘˘م سصخ˘˘شش ةا˘˘فو
نا˘م˘شضلا ر˘ق˘م˘˘ب بشش ق˘˘ير˘˘ح
ي˘ح˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ر˘ئ˘ب ةر˘ئادو ة˘يد˘ل˘˘ب ة˘˘طر˘˘ششلا

ن˘ي˘˘شصخ˘˘شش ة˘˘با˘˘شصإاو مد˘˘ق˘˘م
ببشسب سسفنتلا يف ةبوعشصب

ة˘يا˘ن˘˘ب˘˘ب ة˘˘ق˘˘ششب بشش ق˘˘ير˘˘ح
003 يحب (5+ط) نم نوكتت
ير˘ح˘ب˘لا جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب ن˘كشسم
.رئازجلا ةيلو

قورحب سصخشش بيشصأا امك

ةيانب يف بشش قيرح رثا ىلع
ناكم˘لا˘ب (2+ط) ن˘م نو˘كت˘˘ت
ةرئادو ةيدلب سسÓبات ىمشسملا
مت دقو ةياجب ةيلو تلمزات
نيع يف ا˘يا˘ح˘شضلا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو نا˘˘كم˘˘˘لا
.ةيحشصلا زكارملا

تا˘طا˘ششن˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
،91‐ديفوك انورو˘ك سسور˘ي˘ف
ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تاد˘˘˘حو تما˘˘˘ق
ربع ةرتفلا سسفن لÓخ ةيندملا

15 ـب ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ة˘فا˘ك
80 ربع ةيشسيشسحت تايلمع
ةدئافل (ة˘يد˘ل˘ب53) تا˘˘˘يلو
مهركذتو مهثحت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
رجحلا دعاوق مارتحا ةرورشضب
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ربع ميقعت ةيلمع54 ـب مايقلا

ربع ،(ةيدلب42) تايلو60
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو تآا˘ششن˘˘م
ةينكشسلا تاعمجملا ةشصاخو
تشصشصخ ثي˘˘˘ح عراو˘˘˘˘ششلاو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
102 نيتيلمعلا نيتهل ةيندملا

فلتخمب ةي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع
فاع˘شسإا ةرا˘ي˘شس14 ،بتر˘˘˘لا

تاذ قفو ،ءافطإا ةنحاشش91و
.ردشصملا

ط.ةراسس

بعرلا تعرزو ءانبلا تلآاو تارايسسلا ةقرسس تنهتما
ةيبعسشلا ءايحألاب

ةباسصع قح ‘ ةليقث نجسس ماكحأا
ةيمارجإلا «Êارهولا ليب‚زلا»

ةياجب ةيلؤب تلجسس ةليسصح لقثأا

341و ىلتق8 دسصحي تاقرطلا باهرإا
ةعاسس42 لÓخ احيرج

ةججدم ةباسصع نم بره
هعرسصم ىقليل ةحلسسألاب
ةرايسس تÓجع تحت

ةيواسسأام ةياهن ةسصق
يعماجلا بلاطلل
«نيدلا دامع ناور»
ناور» يعماجلا بلاطلا يقل
رمعلا نم غلبي «نيدلا دامع
ةيلو نم ردحني ةنسس12
ةعاسسلا دودح يف ،ترايت
،صسمأا لوأا ةليل فسصتنم
ةرايسس تÓجع تحت هعرسصم
ىلع ةرايسس هتمدسص ةيحايسس
ريغ11 مقر ينطؤلا قيرطلا

ةيعماجلا ةماقإلا نع ديعب
اهيف ميقي يتلا ،ريخلب قوزر
مادطسصلا ثدحو ،نارهؤب

دارفأا نم ابراه ناك امدنع
ءادتعلا لواحت تناك ةباسصع
.فؤيسسلاب هيلع
ةعؤمجم نأا ،نايع دؤهسش ركذو
نيججدم صصاخسشألا نم
اؤتغاب ءاسضيبلا ةحلسسألاب
،نيدلا دامع ناور مؤحرملا

دودح يف امداق ناك يذلاو
Óيل فسصنلاو ةنماثلا ةعاسسلا
داعف ،ةيعماجلا ةماقإلا ىلإا
داعو .هؤقحÓيل هجاردأا
قيرطلا ىلإا ةيحسضلا بلاطلا
ةعرسسلاب زيمتي يذلا
هيلمعتسسمل ةطرفملا
.ةرايسس همدسصتل
ةيعماجلا ةماقإلا ةبلط مظنو
ةيليل ةيجاجتحا ةفقو
مهليمزل ثدح امب ديدنتلل

لقنت امك .نيدلا دامع ناور
ةطرسشلا ناؤعأا نم ريبك ددع

تلقنت اميف ،عقؤملا ىلإا
ىلإا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
تماقو رورملا ثداح عقؤم
مؤحرملا بلاطلا ةثج ءÓجإاب
.ربمفؤن1 ىفسشتسسم ىلإا

ر.رجاه
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نيترم توملا هجاوي ةلخن لمأا ..ردان ضضرمو يرادإا لاقتعا

م˘ل ل˘ف˘ط و˘ه م˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق ي˘˘ف
امأا ،هر˘م˘ع ن˘م ا˘ما˘ع71 زواجت˘ي
ر˘ي˘ط˘خ و˘ه˘ف ل˘ي˘ئار˘شسإل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
اذهلو ،«ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘مأا˘ب ر˘شضمو»
«ة˘ير˘شس» تا˘˘ما˘˘ه˘˘تا ه˘˘ي˘˘لإا تقا˘˘شس
ثيح يرادإلا لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل ه˘ت˘لو˘حو
ه˘لا˘ق˘ت˘عا بب˘شس ر˘˘ي˘˘شسألا ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شس سضفر˘˘˘تو
ذنم .هيماحمل ىتح هنع فششكلا
يناثلا نيرششت/ربمفون نم يناثلا
لمأا ينيطشسلفلا لفطلاو يشضاملا
لÓ˘ت˘حلا ف˘ل˘˘شص ه˘˘جاو˘˘ي ة˘˘ل˘˘خ˘˘ن
كلذ ي˘ف˘ف ؛ه˘م˘ل˘ظو ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا
هئاقفر نيب نم لمأا لقتعا خيراتلا
مار ةنيدم يف هتيبل هتدوع ءانثأا
ي˘ف ا˘˘مو˘˘ي04 ي˘˘شضق˘˘ي˘˘ل ،ه˘˘ل˘˘لا
ةفلتخ˘م فو˘ن˘شصب ر˘مو ،لا˘ق˘ت˘علا

لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا ءا˘˘ن˘˘ثأا بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
باشصملا لفطلا ىشضق .قيقحتلاو
ن˘˘هو˘˘لا» ى˘˘˘عد˘˘˘ي ردا˘˘˘ن سضر˘˘˘م˘˘˘ب
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا «د˘يد˘ششلا ي˘˘ل˘˘شضع˘˘لا

يف اموي04 ؛سسفنتلا يف قيشض
لÓتحلا ى˘ع˘شس ،لا˘ق˘ت˘علا ة˘ي˘ب˘قأا

مل هنكل ،هل ةمهت قي˘ف˘ل˘ت˘ل ا˘ه˘ن˘ي˘ح
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘حار˘˘شس ق˘˘ل˘˘طأا˘˘ف ،ح˘˘ل˘˘ف˘˘˘ي
12 ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث ه˘ل˘ق˘ت˘˘عاو ،سضشضم
،ي˘شضا˘م˘لا ي˘نا˘ث˘لا نو˘نا˘ك/ر˘يا˘˘ن˘˘ي
لقأا دعب يرادإلا لاقتعÓل هلوحو
نوكيل ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا ن˘م عو˘ب˘شسأا ن˘م
نايشضقي رخآا لفط عم هدحو كلذب

تل˘ظو .يرادإلا ن˘ج˘شسلا˘ب ا˘˘م˘˘كح
كلذ لاو˘˘ط لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شس
ةمهت يأا تيبثت لواحت عوبشسألا

ءاجف ،حلفت مل اهنكلو ،لفطلا ىلع
هب تشضق يذلا يرادإلا لاقتعلا

مار برق ةيركشسعلا رفوع ةمكحم
نمو (ةيبرغلا ةفشضلا طشسو) هللا
ه˘ن˘ع جر˘ف˘ي ل ي˘ك ،ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت نود
ةر˘م˘˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك ة˘˘لا˘˘ف˘˘كب

يناثلا نوناك/ر˘يا˘ن˘ي ي˘فو .ى˘لوألا
ليئارشسإا تلقتعا هدحو مرشصنملا
اهنوجشس يفو ،Óفط09 نم رثكأا
لكششب Óفط081 نم رثكأا عبقي
،ر˘ي˘م˘شضلا ة˘˘شسشسؤو˘˘م بشسح ،م˘˘ئاد
ن˘م أاد˘ب˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ق تاءار˘جإا ط˘شسو
،قيقحتلاب ارورم مهلاقتعا ةظحل
ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘˘حو لز˘˘ع˘˘لا م˘˘ث ن˘˘مو
ي˘˘شضا˘˘˘ق˘˘˘لا .م˘˘˘ه˘˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح ط˘˘˘شسبأا
نوعم˘شش ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا ير˘كشسع˘لا
لفطلا سسبحب ىشضق يذلا لاوششأا
ةشسشسؤومل نايب قفوو‐ لاق ةلخن
قوقحو ىرشسألا ةياعرل ريمشضلا
رابتعلا نيعب ذخأا هنإا ‐ناشسنإلا
نم بلطو ،لمأل يحشصلا عشضولا
ع˘ب˘ق˘ي ثي˘˘ح ود˘˘ج˘˘م ن˘˘ج˘˘شس ةرادإا
ن˘م تار˘ششع˘لاو ر˘ي˘شسألا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
هتا˘جا˘ي˘ت˘حا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ه˘لا˘ث˘مأا
اًدبأا قرط˘ت˘ي م˘ل» ه˘ن˘كلو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا
يف هتاي˘ح ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ˘لا ىد˘م˘ل

ل˘خاد سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا لا˘˘ح
.«نوجشسلا

صسوريفو صضرم
لفطلا ةلئاعل اقلقم ودبي اذه نكل
ي˘ف نا˘شسح دو˘م˘ح˘˘م ه˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لو
نأا ر˘كذ يذ˘لا ،ر˘ي˘م˘˘شضلا ة˘˘شسشسؤو˘˘م
ةّيحشص ةعباتمل جاتحي لمأا عشضو
يف هتيودأا لوانت ن˘م˘شضت˘ت ،ة˘ث˘ي˘ث˘ح
ٍتا˘عر˘ج˘˘بو ،بشسا˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا

ه˘ع˘شضو ع˘م بشسا˘ن˘ت˘˘تو ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م
اًر˘˘ط˘˘خ ه˘˘جاو˘˘ي˘˘شس لإاو» ،ّي˘˘ح˘˘شصلا
طغشضلا نأا امك.«هتايح ىلع اًديدشش
هب˘ّب˘شست يذ˘لا يد˘شسج˘لاو ي˘شسف˘ن˘لا

ي˘˘ف ن˘˘ج˘˘شسلاو لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا فور˘˘ظ
دق يمدآلا سشيعلل حلشصت ل نكامأا
ةعان˘م ي˘ف اًد˘ياز˘ت˘م ا˘ًف˘ع˘شض بب˘شست
هجاوي ه˘نأا ة˘شصا˘خ ،ر˘ي˘شسألا ل˘ف˘ط˘لا

سسوري˘ف ي˘ّششف˘ت ءازإا اد˘يد˘شش اًر˘ط˘خ

ن˘˘ي˘˘بو نو˘˘ج˘˘شسلا ل˘˘˘خاد ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
لا˘م˘هإا ط˘شسوو ،ىر˘شسألا فو˘˘ف˘˘شص
ةحلشصم ةرادإا لبق نم رمتشسم يّبط
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو ،نو˘ج˘˘شسلا

ة˘˘ط˘˘لا˘˘خ˘˘مو ما˘˘شسقألا م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘تو
يبار˘ع ر˘م˘ع˘م بشسحو .ن˘ي˘نا˘ج˘شسلا
لمأا نإاف ،ريشسألا لفطلا دلاو ةلخن
يلشضعلا نهولا» سضرم نم يناعي
فعشض تابون ببشسي يذلا «ديدششلا
تÓ˘شضع ة˘شصا˘خ ،تÓ˘شضع˘لا ي˘˘ف
ن˘م ح˘ب˘˘شصي ذإا ؛ع˘˘ل˘˘ب˘˘لاو سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
باشصعألا ني˘ب ل˘شصاو˘ت˘لا بع˘شصلا

رطاخملا فعا˘شضت˘تو ،تÓ˘شضع˘لاو
عم ه˘تا˘ي˘حو هر˘ي˘شصم ى˘ل˘ع ق˘ل˘ق˘لاو
،انوروك سسوريف را˘ششت˘نا رار˘م˘ت˘شسا

ي˘ف ر˘ث˘كأا دادز˘ت سضر˘م˘لا ةرو˘ط˘خو
اهفده˘ت˘شسي ي˘ت˘لا ،ة˘ئر˘لا فاد˘ه˘ت˘شسا

.اشضيأا انوروك
لمألا برق

ل˘ف˘ط˘لا ة˘ل˘ئا˘ع ةا˘نا˘ع˘م ي˘ف ةدا˘˘يزو
لÓت˘حلا تا˘ط˘ل˘شس ل˘ق˘ت˘ع˘ت ،ة˘ل˘خ˘ن
هر˘ب˘كي ل يذ˘لا ،ة˘˘ما˘˘شسأا ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘شش
61 نجشسلاب امكح يشضقيو ،ريثكب
ةلئاعلا ةايح كلذب لو˘ح˘ت˘ت˘ل ،ار˘ه˘شش
ىلع اقلقو افوخ ؛ميح˘ج˘ل ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب
لقن˘ت˘ي ،ىر˘خأل ة˘فر˘غ ن˘م .ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا

ةماشسأا نيريشسألا دلاو يبارع رمعم
هئانبأا روشص ىلإا رظني وهو لمأاو
،ةي˘شسرد˘م˘لا ل˘مأا بت˘كو ،ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا

لوا˘ح˘يو ،ة˘شصا˘خ˘لا ه˘ت˘يودأا بل˘˘عو
ل˘˘مألا عtر˘˘ج˘˘تو ه˘˘شسف˘˘ن ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شصت
تاءارجإا ل˘ك م˘غر م˘ه˘ن˘ع جار˘فإلا˘ب
اشضيأا اهتاذ ةفرغلا نمو .لÓتحلا
ي˘ق˘ير˘فألا ر˘ئا˘ث˘ل˘ل لا˘ث˘م˘˘ت ع˘˘لا˘˘ط˘˘ي
نو˘شسل˘ي˘ن ة˘ير˘شصن˘ع˘ل˘ل سضها˘ن˘م˘لاو
برغ) ةريطلا يح يف ميقأا Óيدنم
دادزيل يبارع نكشسي ثيح (هللا مار
.هيدلو ةيرح برقب هلمأا

هجاؤي ردسس نميأا ريسسألا
يف اًبعسص ًايحسص اًعسضو

«هيفوره فاسسأا» ىفسشتسسم
هتباسصإا تافعاسضم ءاّرج

انورؤكب
ن˘ي˘ن˘˘ثلا مو˘˘ي ،ر˘˘ي˘˘شسألا يدا˘˘ن د˘˘كأا
ريشسألا نأا ،80/20/1202 قفاوملا
(اًماع45) رد˘شس ن˘م˘يأا ي˘شسد˘ق˘م˘لا

لاز˘ي ل ،ا˘ًما˘ع62 ذنم لقت˘ع˘م˘لاو
يف ،ا˘ًب˘ع˘شص ا˘ًي˘ح˘شص ا˘ًع˘شضو ه˘جاو˘ي
«ه˘˘ي˘˘˘فور˘˘˘ه فا˘˘˘شسأا» ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم
ن˘م ،ه˘تا˘نا˘ع˘م ءاّر˘ج ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا

سسور˘ي˘ف˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا تا˘˘ف˘˘عا˘˘شضم
ةرادإا نأا ،ريشسألا يدان نّيبو .انوروك
،ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘شس
ىلإا ردشس ريشسألا لقن يف تلطام
ه˘ت˘جا˘ح م˘غر اًر˘خؤو˘م ى˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ةيح˘شصلا ة˘يا˘عر˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘شسا˘ّم˘لا
عجارتب ببشست يذلا رمألا ،ةمزÓلا

يف كلذ لث˘م˘تو ،ي˘ح˘شصلا ه˘ع˘شضو
نجشس ىلإا هلقنب نوجشسلا ةرادإا مايق
هيف رفوتت ل يذلا ،«ةلمرلا ةدايع»
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا فور˘ظ˘˘لا ى˘˘ندأا
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘˘ن ن˘˘م ا˘˘ًلد˘˘ب ،ى˘˘شضر˘˘م˘˘ل˘˘ل
،ري˘شسألا يدا˘ن تف˘لو .ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ةقيقد تامولعم دجوت ل هنأا ىلإا

ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا ل˘ي˘˘شصا˘˘ف˘˘ت ن˘˘ع
،هÓعأا ركذ ام ىوشس ،ردشس ريشسأÓل
لÓتحلا نوجشس ةرادإا رارمتشسا عم
ا˘ه˘ن˘مو ،ءا˘بو˘لا ة˘ياور را˘كت˘˘حا ي˘˘ف
ع˘شضو˘لا˘ب ة˘ّشصا˘خ˘لا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا ىر˘˘شسأÓ˘˘ل ي˘˘ح˘˘شصلا
ر˘ي˘شسألا ة˘ل˘ئا˘ع سشي˘ع˘تو .ا˘نورو˘˘كب
ىلع ديدششلا قلقلا نم ةلاح ،ردشس
قفاري ،هتباشصإا ذنم هتايحو هريشصم
ا˘ه˘ه˘جاو˘ت ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت كلذ
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ةرادإا تاءار˘˘˘˘˘جإا ءاّر˘˘˘˘˘ج ،ىر˘˘˘˘˘˘شسألا

ى˘لإا ءا˘بو˘لا ا˘ه˘ل˘يّو˘ح˘تو ،نو˘˘ج˘˘شسلا
ةرطيشسلا نم ديزم سضرفل ،ةعيرذ
مه˘ع˘شضوو ،ىر˘شسألا ى˘ل˘ع لز˘ع˘لاو
ن˘˘ع اًد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ،ف˘˘عا˘˘شضم ٍلز˘˘ع ي˘˘ف
يدان لّمحو .مهتÓئاعو ،مهييماحم
،لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘شس ةرادإا ر˘˘ي˘˘شسألا
ريشسألا ةايح نع ةلماكلا ةيلوؤوشسملا
ا˘م˘˘ي˘˘شس ل ىر˘˘شسألا ة˘˘فا˘˘كو ،رد˘˘شس
رارمتشسا عم ،نّشسلا رابكو ىشضرملا
عمق ةادأا همادختشساو ،ءابولا راششتنا

بلا˘طو ،ىر˘شسألا ّق˘˘ح˘˘ب ل˘˘ي˘˘كن˘˘تو
اهشسأار ىل˘عو سصا˘شصت˘خلا تا˘ه˘ج
رود˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب ر˘م˘حألا بي˘ل˘˘شصلا
ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف مزÓ˘لاو ،ّي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ىر˘˘˘شسأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا عا˘˘˘شضوألا
راششُي .مهتÓئاع ةنأامطو ،نيباشصملا
نيب نم دحاو ردشس ريشسألا نأا ىلإا
ن˘˘يذ˘˘˘لا ىر˘˘˘شسألا ن˘˘˘م تار˘˘˘ششع˘˘˘لا
ن˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘كب او˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘شصُأا
يناثلا نو˘نا˘ك11 ذ˘ن˘م «نو˘م˘˘ير»
اًريشسأا (553) نيب نم مهو ،يشضاملا
نو˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘كب او˘˘ب˘˘ي˘˘شصُأا
.ءابولا راششتنا ةيادب ذنم لÓتحلا
ذنم لقتعم ردشس ريشسألا نأا ركذي
ىدم نج˘ّشسلا˘ب مو˘كح˘م ،ا˘ًما˘ع62
ىر˘˘شسألا مد˘˘قأا ن˘˘م و˘˘هو ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
،لÓتحلا نوجشس يف ني˘ي˘شسد˘ق˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص ل˘˘كا˘˘ششم ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘ُيو
فور˘˘ظ˘˘لا ءاّر˘˘ج تج˘˘ت˘˘ن ،سضار˘˘مأاو
اهل سضرعت يتلا ةيشساقلا ةيلاقتعلا

ثيح ،ةيشضاملا تاونشسلا رادم ىلع
ةدمل رمتشسا ٍسساق ٍقيقحتل سضرعت

قي˘ق˘ح˘ت ز˘كر˘م ي˘ف رو˘ه˘شش ة˘شسم˘خ
سضفرو ،هلاقتعا دعب «ةيبوكشسملا»
،1102 ماع هنع جارفإلا لÓتحلا

ًاملع ،«رارحألا ءافو» ةقفشص لÓخ
ناك ،د˘ي˘حو ن˘با ه˘يد˘لو جوز˘ت˘م ه˘نأا
ن˘ي˘ح ر˘ه˘ششأا ةد˘ع ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
.هلاقتعا
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ة˘ي˘م˘ت˘ح˘ب ا˘ي˘ل˘م ر˘ي˘كف˘ت˘˘لا ح˘˘ب˘˘شصأا
يدا˘˘شصت˘˘قلا عو˘˘ن˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘ت
ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب اذ˘˘هو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلا تاد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
عفدت يتلاو ،ةيلود˘لاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ةدا˘عإا ةرور˘شض ى˘˘لإا
مداق وه امل دادعتشسلاو انداشصتقا

ثراو˘˘كو ر˘˘طا˘˘خ˘˘م ن˘˘˘مز˘˘˘لا ن˘˘˘م
د˘˘ي˘˘كأا˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قا
بشسح زاغلل رابكلا نيكلهتشسملا
ءا˘ف˘ت˘خا زر˘ب˘ت ي˘ت˘˘لا تار˘˘ششؤو˘˘م˘˘لا
تاداد˘مإا ى˘ل˘ع ي˘بوروألا بل˘ط˘˘لا
د˘ع˘ب ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا

تار˘˘ماؤو˘˘م˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،0302
لود ر˘ب˘ع ر˘م˘ي يزا˘غ ط˘خ ط˘بر˘˘ب
م˘ت˘ي˘ل ،بر˘غ˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
،يوقاطلا يرئازجلا رودلا سشيمهت

اهن˘م ةد˘يد˘ع ر˘يرا˘ق˘ت تزر˘ب ثي˘ح
يبوروألا داحتلا ةيشضوفم ريرقت
يزازفتشسا ناونع اهيف جردأا يتلاو
سسأارلا عجو نوكتشس رئازجلا نأاب
ايقيقح اراب˘ت˘خاو زو˘ج˘ع˘لا ةرا˘ق˘ل˘ل
اهططخم يف ةيبوروألا ةشسايشسلل
فرعي ا˘م وأا ،يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
هذ˘هو ،ءار˘شضخ˘لا ا˘بوروأا ة˘ق˘ف˘شصب
امدع˘ب ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تار˘ششؤو˘م˘لا ن˘م
هجوتلل رئازجلاب ةشضهنلا اولقرع
جراخ ةيجيتارتشسلا لئادبلا وحن
اذ˘˘ه دد˘˘شش ثي˘˘ح ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةرطشضم رئازجلا نأا ىلع ريرقتلا

عاطق نع اديعب اهداشصتقا عيونتل
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م م˘ه˘ن˘كل ،تا˘قور˘ح˘م˘لا
ءاقبإا د˘ير˘ت ا˘شسنر˘ف ا˘م˘ي˘شسل ىر˘خأا
ا˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘شصت˘˘قلا
هجوتلل لمأا لك مطحتف اهداشصتقاب
،تاقورحملا جراخ يجي˘تار˘ت˘شسلا

ىلع هنا ريرقتلا كاذ ركذ ام مغر
ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘ل˘ل يو˘ق عا˘ط˘ق
ن˘م ف˘ف˘خ˘ي نأا ه˘نأا˘شش ن˘˘م يذ˘˘لاو
ءارشضخلا ابوروأا ةقفشص تافلخم
ةهج نمو ،رئازجلا داشصتقا ىلع
او˘ل˘م˘˘ع ع˘˘قاو˘˘لا سضرأا ي˘˘ف ىر˘˘خأا
عور˘ششم ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘ل ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ينا˘م˘لألا كير˘ششلا ع˘م ،كي˘تراز˘يد
م˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘شص ي˘˘ف
مهنأا م˘لا˘ع˘ل˘ل اور˘ه˘ظ˘ي نأا نود˘ير˘ي
انعفني امب اننوحشصنيو انؤواقدشصأا

نأا حشضوأا يذلا ريرقتلا كاذ ربع
عيونت ثودح نم ةلئافتم ابوروأا
ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘شصت˘˘˘قا
ن˘م كلذ ح˘˘شضتاو .تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا

يتلا7102 ما˘ع ة˘ي˘قا˘ف˘˘تا لÓ˘˘خ
نيب ةكرت˘ششم˘لا تا˘يو˘لوألا دد˘ح˘ت
ي˘ف ،ي˘بوروألا دا˘ح˘تلاو ر˘ئاز˘ج˘لا

نم رئاز˘ج˘لا ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ا˘م ل˘ظ
عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘˘م˘˘خ˘˘شض تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
تن˘م˘شضتو .ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘˘ط˘˘لا
ةقاطلا لقنل تاحرت˘ق˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تلا
ر˘ح˘ب˘لا ر˘ب˘ع ة˘ف˘ي˘ظ˘ن˘لا ءار˘˘شضخ˘˘لا

ةكارشش ءاششنإا مت امك ،طشسوتملا
لÓخ نم5102 ماع ايناملأا عم
ر˘يو˘ط˘ت فد˘ه˘ب ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م ة˘كر˘شش
تاقاطلل ةينطو ةشسا˘ي˘شس ذ˘ي˘ف˘ن˘تو
ن˘كل ،ة˘ماد˘ت˘˘شسم˘˘لاو ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
دا˘˘ح˘˘تلا نأا ر˘˘كذ˘˘ي م˘˘ل ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
لاششفإل ادهج رخدي ل يبوروألا
ةيجيتارتشسلا لئادب˘ل˘ل ر˘يو˘ط˘ت يأا

،رئاز˘ج˘لا ي˘ف تا˘قور˘ح˘م˘لا جرا˘خ
تاجوتنمل اريبك اقوشس اهرابتعاب
امك ايقيرفإا ىلإا اربعمو ،ةيبوروأا

سسيل رئازجلا نأا ريرقتلا ودعم ىأار
عيبل ةد˘عاو ة˘ل˘يد˘ب قاو˘شسأا ا˘ه˘يد˘ل
قوشس سضيوعتل ةيوقاطلا اهدراوم
يف حولت ل امك ،ةيبوروألا ةراقلا
ريدشصتلل ةليدب تاجتنم ةيأا قفألا
ا˘ه˘ما˘م˘شضنا م˘˘غرو ،فا˘˘ك ل˘˘كششب
ةينيشصلا ر˘ير˘ح˘لا ق˘ير˘ط ةردا˘ب˘م˘ل

تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ن˘˘˘كل ،8102 ما˘˘˘˘˘ع
ةيرئازجلا ةقاطلا تاجتنم قيوشست
مهو ،ةدودحم دج ودبت نيشصلا يف
فلاحتلا اذه نوزفتشسي مهريرقتب
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘شسلا

ايناملأل ةرفششم ةلاشسرو نيشصلاو
دروم ربكأا ثلاث رئازجلا نأا مغرو
دعب ابوروأا ى˘لإا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘ل˘ل
نولمعي مهنأا لإا ،جيورنلاو ايشسور
زا˘غ˘لا˘ب ا˘نزا˘غ لاد˘ب˘ت˘شسل ن˘˘يدا˘˘ج
مظعم نأا نم م˘غر˘لا˘ب ،ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا
ى˘ن˘ب˘لاو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاردا˘˘شصلا

ريدشصتلل ةهجوم ةقاطلل ةيتحتلا
نا لا .ة˘˘ي˘˘بوروألا قو˘˘شسلا و˘˘ح˘˘˘ن
ل˘ي˘ع˘ف˘ت و˘ح˘ن م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسا
ىلع ءارشضخلا ةيبوروألا ةقفشصلا
تا˘˘ثا˘˘ع˘˘ب˘˘نلا سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت سسا˘˘˘شسأا
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ردا˘˘شصم ن˘˘م ة˘˘ثو˘˘ل˘˘م˘˘لا
نيب ام حوارتت بشسنب ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

،0302 ماع ةئاملاب55 ىلإا05
نم ةيبوروأا ةراق ىلإا لوشصولاو
ماع لولحب ةثولم تاثاعبنا نود
ة˘˘˘ح˘˘˘شضاو ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسر و˘˘˘˘ه ،0502
رقفلا ىلا ه˘ج˘ت˘ت˘شس ا˘ه˘نا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
وحن هجو˘ت˘لا ر˘ي˘غ˘ت م˘ل اذا ع˘قد˘م˘لا
جرا˘خ ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسلا ل˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا
كاذ ن˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
فرط نم هدادعا مت يذلا ريرقتلا

مهو ،نيزراب نييبوروأا نيلوؤوشسم
سسلجملا ريدم وهو درانويل كرام
،ةي˘جرا˘خ˘لا تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل ي˘بوروألا

يدهعم نم ير˘ي˘ف ي˘ناز˘ي˘ب نو˘جو
(ر˘ي˘كف˘تو ثح˘˘ب ز˘˘كر˘˘م) ل˘˘غور˘˘ب
،وريباشش يم˘ير˘ي˘جو ،نو˘شسر˘ي˘تا˘بو
سسل˘ج˘م˘˘لا˘˘ب ثح˘˘ب˘˘لا ر˘˘يد˘˘م و˘˘هو
،ةي˘جرا˘خ˘لا تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل ي˘بوروألا

دهعمب ثحاب ارتييبايلات ينوميشسو
ريدم فلوو.ب مارتناغو ،لغورب
نيمئاقلا ىلع بجو ،لغورب دهعم
ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءاد˘˘˘ه˘˘˘ششلا د˘˘˘ه˘˘˘ع را˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘˘شسا

وحن هجتن اننإاف نطولل سصÓخإلاو

،ةيشساق فورظب سضماغ لبقتشسم
نم فورحب اهنع خيراتلا بتكيشس
ةنامأا رئازجلا ،ادبأا ىحمت ل داوم
ءا˘ق˘ب˘ل˘ل لا˘ج˘م لو ،ا˘ن˘˘قا˘˘ن˘˘عأا ي˘˘ف
نأل ،تم˘شصلاو يد˘يألا ي˘فو˘ت˘˘كم
د˘ق ن˘طو˘لا ق˘ح ي˘ف اؤو˘˘طاو˘˘ت كلذ
ءاد˘˘˘˘˘عألا عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘طأا ق˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ي
تقو نوكي اهنيحو ،مهتاططخمو
برا˘ج˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘لو ،تا˘˘ف مد˘˘ن˘˘لا
قارعلا نم ةيادب ةيبرعلا لودلا

نأا ىنمتأا ،نيبجلا اهل ىدني اربع
ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو تا˘˘ي˘˘ن˘˘هد˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ت
رب˘ع بشصا˘ن˘م˘لا ي˘ف تا˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا
سشي˘م˘ه˘تو ،تاءلو˘˘لاو ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ،تاءا˘ف˘كلا
ثاد˘حإل ن˘ي˘شصل˘خ˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
ديحوتو ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسلا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
سصيلق˘ت ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا

ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م بع˘˘ششلا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
مخشضتلا بشسن سضيفختو ،رقفلاو
قيقحتل ،رانيدلا ةميق عاجرتشساو
يلحملا جاتنإلا يف ةيعون ةزفق
بع˘ششلا ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘لا عا˘جر˘˘ت˘˘شساو
اهتوجف تعشسوت يتلا ةطلشسلاو
بر˘ح˘لا رود˘˘بو دا˘˘شسف˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
مويلا اهاحر ةرئادلا ةينورتكللا
انب˘جاو اذ˘ه˘لو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘ي˘كر˘ت˘ل

ةيفافششلا ربع يعولا رششن اعيمج
سضع˘ب˘لا ا˘ن˘شضع˘ب ع˘م ة˘حار˘شصلاو
.ابعششو ةطلشس

يلÓع راتخم رؤتكدلا :ملقب
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ناسسملتب رويطلا ازنولفنإا ءابو راسشتنا حبكل ةيئاقو ريبادتو ططخم عسضو
از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نأا ءاد را˘˘ششت˘˘نا را˘˘˘ثأا
ىد˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘ع˘ل˘˘ه رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا
ةحلشصملا لعج ا˘م ،ن˘ي˘بر˘م˘لا
ةيريد˘م˘ب ةر˘ط˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
ن˘يا˘ع˘ت ،نا˘شسم˘ل˘ت˘ب ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ةيبرتب ةينعملا طاقنلا عيمج
نيلماعت˘م˘لا غÓ˘بإل ن˘جاود˘لا

مهتطيح ذخأاب نيرمث˘ت˘شسم˘لاو
يأاب ةينعملا تاهجلا مÓعإاو
ءاد را˘˘˘ششت˘˘˘نا سصخ˘˘˘ي ئرا˘˘˘ط
رهظ يذلا رو˘ي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نا
مايألا لÓخ يقاوبلا مأا ةيلوب
نيب نمو ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
يت˘لا ة˘شصا˘خ˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل تع˘شضخ
.ةرطيبلا حلاشصم
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م بشسحو
كل˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ششف˘˘˘م˘˘˘لا
ةشصتخملا ةزف نيعب ةعقاولا
ءاذ˘˘˘غو ف˘˘˘ل˘˘˘ع جا˘˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘˘ف
ي˘ششمر˘لا˘ب ىر˘خأاو ن˘˘جاود˘˘لا

˘˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا جا˘˘ت˘˘˘نإاو ة˘˘˘تا˘˘˘نزو
ةيمومعلا ةد˘حو˘لاو ءا˘شضي˘ب˘لا

نيع ة˘يد˘ل˘ب˘ب سضي˘ب˘لا جا˘ت˘نإل
ن˘˘˘˘م  ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو تو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا تا˘˘عدو˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا
ة˘ي˘عو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ن˘˘جاود˘˘ل˘˘ل
هذ˘˘ه با˘˘ح˘˘شصأاو ي˘˘لوؤو˘˘˘شسم
ن˘جاود˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سصر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
اهنوظحÓي يتلا تادجتشسملا
ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘شسخ˘˘˘لا زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل
ن˘˘ع ر˘˘ج˘˘ن˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب
يذلا سضرم˘لا اذ˘ه˘ب ة˘با˘شصإلا
نم ةرجاهملا رو˘ي˘ط˘لا ه˘ت˘ل˘ق˘ن
ةحلشصم˘لا تر˘خ˘شسو ،ا˘بوروأا
نع وبري ام ةرطيبلل ةيئلولا

نيعاطقلا نم ا˘ير˘ط˘ي˘ب571
ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ل سصا˘˘خ˘˘لاو ما˘˘ع˘˘لا
نم ايرود بر˘ق˘ت˘لاو ناد˘ي˘م˘لا

ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت تا˘˘شسشسؤو˘˘م
قيشسنتلاب ةحلشصم˘لا ل˘م˘ع˘تو
تاباغلا حلا˘شصم ةر˘طا˘ي˘ب ع˘م
اهنوك  ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لاو
در˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘˘م بر˘˘˘قألا
طحت يتلا ةرجاهملا رويطلا
ءا˘ت˘ششلا ي˘ل˘شصف ي˘ف  ا˘يو˘ن˘˘شس
درفلا ةياشض ةريح˘ب˘ب ع˘ي˘بر˘لاو
رو˘ي˘ط˘ل˘ل لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسا ر˘˘ث˘˘كألا
ة˘يو˘˘ي˘˘شسأا لود ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

تدكأاو  ،ةيبوروأاو ةيقيرفاو
يديعشس ةر˘ي˘ج˘ه ة˘شسد˘ن˘ه˘م˘لا

نأا تا˘با˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ن˘˘م
دد˘ع بط˘ق˘ت˘شست م˘ل ةر˘ي˘ح˘ب˘لا

ل ي˘ت˘لا رو˘ي˘ط˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

اذهو ا˘ف˘ن˘شص ة˘ئا˘م˘لا زوا˘ج˘ت˘ت
ح˘ط˘شسم˘لا فا˘ف˘ج ى˘˘لإا د˘˘ئا˘˘ع
ناف هيلعو ةششيرعلاب يئاملا
ةدعب˘ت˘شسم رو˘ي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نا
.ةيبرغلا ةهجلاب
م˘ح˘ل را˘ع˘شسأا نإا˘˘ف ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
نامثألا يف تع˘جار˘ت جا˘جد˘لا
از˘نو˘ل˘ف˘نإا ءاد را˘ششت˘نا بب˘˘شسب
ريخألا اذه نأاو املع ،رويطلا

.ناشسنإÓل لقتني ل
ةسصخر04 نم ديزأا حنم

ناسسملت رابآلا رفحل
04 حن˘م نا˘شسم˘ل˘ت ة˘يلو˘ب م˘ت
ةيادب ذنم رابآلا رفحل ةشصخر
مل˘ع ا˘م˘ب˘شسح ،يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ىد˘˘˘ل سسمأا لوا
.ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا

ةشصخر63 ـب رمألا قلعتيو
ي˘حÓ˘ف˘لا طا˘ششن˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘˘م
طا˘˘˘ششن˘˘˘ل˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘شصخرو
ةدئافل نيتشصخرو يعانشصلا
.ردشصملا تاذ قفو ،دجاشسملا

ةشصاخلا تافلملا ةشسارد متيو
ةنجل فرط نم رابآلا رفحب
يعاط˘ق ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م ة˘نو˘كم
ة˘حÓ˘ف˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا

ةلاكولل اه˘لا˘شسرإاو ة˘يد˘ل˘ب˘لاو
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ل نار˘˘هو˘˘ب
ردشصملا تاذ قفو ،ةيئاهنلا

002 عاد˘يإا م˘ت ه˘نأا ا˘ح˘شضو˘˘م
سصخر ىلع لوشصحلل بلط
ماعلا ةيادب ذنم رابآلا رفحل
ةيلمعلا هذه قبشسيو .يراجلا
ة˘ي˘ن˘ق˘تو˘ي˘ج ن˘ي˘ت˘شسارد ءار˘جإا

م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘جو˘لورد˘ي˘هو˘˘ي˘˘ج
هذه باحشصأل ةقيقد سسيياقم
ر˘ئ˘ب˘لا ق˘م˘ع ن˘˘ع تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘كو
بجاو˘لا ه˘ن˘م ة˘جر˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
رفحلا ةيلم˘ع د˘ن˘ع ا˘ه˘مار˘ت˘حا

،را˘˘بآلا هذ˘˘ه˘˘ل لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسلاو
.ردشصملا تاذل ادانتشسا

را˘˘بآلا ر˘˘ف˘˘˘ح ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
دجوت يتلا ءارمحلا قطانملاب
ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت با˘ق˘نأا ا˘ه˘˘ب
ينب يتيدلبك ةيئاملا دراوملا
ل˘ي˘˘م˘˘شص ي˘˘ن˘˘بو د˘˘ي˘˘ع˘˘شسو˘˘ب
ةيفوجلا هايملا ىلع ظافحلل
دود˘شسلا جرا˘خ˘م د˘ن˘˘ع اذ˘˘كو
عيزوت تاكبشش نم برقلابو
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب بر˘˘ششلا ها˘˘ي˘˘˘م
.ةيرشضحلا

صشاتيلتؤب ع

تيبلاب تاثكاملا صصخي جمانربلا
فيطسسب ءاسسنلا ةدئافل اعورسشم235 ليومت
0202 ة˘˘˘ن˘˘˘شس لÓ˘˘˘˘خ لو˘˘˘˘م
فلم235 ف˘ي˘ط˘شس ة˘يلو˘ب

ع˘يرا˘ششم د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ب سصا˘˘خ
ءا˘˘شسن فر˘˘ط ن˘˘م ،ةر˘˘غ˘˘شصم
تاي˘فر˘حو تي˘ب˘لا˘ب تا˘ث˘كا˘م
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘˘ف
سضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
نم م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘شسح ،ر˘غ˘شصم˘لا

ةلاكولل يئلولا عرفلا ريدم
.لÓجوب نيدلا ردب
ح˘˘شضوأا ،ه˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘فو
ةدا˘ف˘ت˘شسا ة˘˘ب˘˘شسن نأا لÓ˘˘جو˘˘ب
رغشصم˘لا سضر˘ق˘لا ن˘م ةأار˘م˘لا

ب تردق0202  ةنشس لÓخ
عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب67
سضورقلا هذه نم نيديفتشسملا

عيراششم ثادحتشسل ةهجوملا
تلا˘ج˘م ةد˘˘ع ي˘˘ف ةر˘˘غ˘˘شصم
تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو ة˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ك
عنشصو ةطايخ˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
.اهريغو تايولحلا

ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا هذ˘˘ه عزو˘˘˘ت˘˘˘تو
عيراششم905 نيب ةلو˘م˘م˘لا

ءارشش ةيلمع ليومتب ةشصاخ
يف اعورششم32و ةيلوأا داوم
ليومتلا عورششم ءاششنإا راطإا
ح˘˘˘م˘˘˘شس ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
005 براقي ام ثادحتشساب
ةدئافل د˘يد˘ج ل˘غ˘شش بشصن˘م
،تيبلا يف تاثكاملا ءاشسنلا

.لÓجوب هحشضوأا ام قفو
م.ق

نع نيلئاسستم ةيلحملا ةيمنتلا بايغ نع ،صسادرمؤب ةيلو قرسش صسلد ةيدلبب رؤث ينب صشرع ىرق ناكسس ىكتسشا
ةيؤمنت عيراسشم جاردإاو ،ةيلحملا ةيمنتلا نم صسلد ةيدلبب رؤث ينب صشرعل ةلثمم ةيرق52 يلاؤح ءاسصقإا بابسسأا

.حبار راد ،ةنسساؤح ،ةقسشلا ،رباسص دلوأا ،جوزم ىرقل يعيبطلا زاغلا عورسشم ةسصاخ

بابشسأا نود عور˘ششم˘لا ف˘قو˘ت
ةفاشضإا ،قيرطلا فشصن يف ركذت
،لا˘ف˘طأÓ˘˘ل  ءا˘˘شضف با˘˘ي˘˘غ ى˘˘لإا

عور˘ششم ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘شسلا مد˘˘عو
ىرق بابشش ةدئافل يراوج بعلم
ه˘ي˘شضا˘م˘ب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا سشر˘˘ع˘˘لا
بع˘ل ة˘حا˘شسم اد˘ع ا˘˘م يرو˘˘ث˘˘لا

بششع˘˘لا˘˘ب ةأا˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شص
ةيرقب اهديشسجت مت يعانطشصلا
ة˘ل˘يو˘ط ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘ب تارار˘˘ب
،نا˘كشسل˘ل ةر˘م˘ت˘شسم ةد˘ششا˘˘ن˘˘مو
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا
سصغ˘˘ن˘˘ت لاز˘˘ت ل تلا˘˘غ˘˘ششنلا
لكششم اهن˘م نا˘كشسلا تا˘ي˘مو˘ي
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘يدؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا كلا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لاو
ةريغشصلا ةين˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
وأا ةرا˘ح˘ب˘لا ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘فور˘ع˘˘م˘˘لا
تÓئاع ءامشسأاب ىتحو ةموحلا
ةجلاعم ،اهنع ةلزعلا كفل ةميدق
يت˘لا ءادو˘شسلا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م دد˘ع
م˘قر ي˘ئلو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ي
ةقروات ةيدلب نيب طبارلا451
حرط امك ،ريفعا ةيدلبو ورزاو
برششلا هايم ةمزأا ةيرقلا ناكشس
بذبذتلا ن˘م ة˘لا˘ح فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ةرورشضب مهت˘ب˘لا˘ط˘م بنا˘ج ى˘لإا
ةيرقل جÓعلا ةعاق ليهأات ةداعإا
ىكت˘ششا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ر˘با˘شص دلوأا
لقنلا بايغ نم  ذيمÓتلا ءايلوأا
ةجاح عم ،ذيمÓ˘ت˘ل˘ل ي˘شسرد˘م˘لا
ةياقر دمحم ةيئادتبلا ةشسردملا

ةعشسوت ماشسقأاو ةئيهتلا لاغششأل
ظا˘ظ˘ت˘˘كلا ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
.ةلجشسملا سصئاقنلا نم اهريغو

ةسسسسؤؤم�01 مÓتسسا
ةديدج ةيؤبرت

سسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘يلو ي˘˘˘لاو ىد˘˘˘بأا
ها˘شضر مد˘ع ن˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ي ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي
كا˘ن˘ه نأا ار˘كذ˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘ل˘˘ل
بلطت˘ت اد˘ج ةرو˘هد˘ت˘م سسراد˘م
ثيحب ،ءانبلا ةداعإاو زاجنل ةربخ
م˘ت ة˘˘شسرد˘˘م693ل˘˘شصا ن˘˘˘م
نيح يف ةشسردم781ب لفكتلا
،Óجاع Ó˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ت ة˘ي˘قا˘ب˘لا

مايقلا ةرئاد لك ىلع بجوتيو
عشضوو ةيلا˘ج˘ع˘ت˘شسا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘˘ششت˘˘ف˘˘م ع˘˘م طا˘˘ق˘˘ن
معاطملا ر˘ي˘ي˘شست˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لاو
ميمرتلا ةداعإاب ةينعملا ةيشسردملا

ىلع اددششم ،اهل رابتعلا درو
نع ،اهب لجاعلا لفكتلا ةرورشض
ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ط˘˘˘خ ع˘˘˘شضو ق˘˘˘ير˘˘˘ط
ةجمربلا ةيريدم ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘مو
ةقاط˘ب داد˘عإل ع˘ير˘شسلا ل˘ف˘كت˘لا
نو˘كت نأا ى˘ل˘ع ادد˘ششم ،ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت
ل˘˘كششبو ة˘˘يد˘˘ج ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ثÓث ىلع زكر نيأا ،يلاجعتشسا
رفوت اهنم ةمهم اهربتعا طاقن
،ها˘ي˘م˘لا تاراود سسراد˘م˘لا ل˘كب
501 كا˘ن˘ه نأا ار˘كذ˘م ة˘ئ˘فد˘˘ت˘˘لا

رمألا اذهو ةئفدت نودب ةشسردم
ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،لو˘˘ب˘˘ق˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
ىدبأا يتلا ةيشسردم˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا
ةيعشضولا نم هاشضر مدع اهيف
زجعلا نم يناعت اهنأاو ةيلاحلا

اذ˘ل ،ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا ي˘˘ف سصق˘˘نو
ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘شضب بلا˘˘˘˘ط
م˘عا˘ط˘م˘لا ن˘م ل˘كل ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
ةيئادتبلا سسرادملاو ةيشسردملا

سسلجملا عامتجا  لÓخ اذه ءاج
ةشساردل دقع˘نا يذ˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

.ةيوبرتلا تآاششنملا ةيعشضو
ةعباتمو ةجمربلا ريدم هتهج نم
ديعشس سسادرموب ةيلول ةينازيملا

ةيعشضولل هشضرع ىدل ليحوك
دكأا ،ةيوبرتلا تآاششنملل ةيلاملا
نم تدافتشسا ةيبرتلا ةيريدم نأا

تايلمع3 اه˘ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع5
،ةعباتملاو فششكلا ةدحو زاجنإل
م˘ع˘ط˘م زا˘ج˘نإل ةد˘حاو ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ةئيهتلل ةدحاو ةيلمعو يشسردم
ةيوبر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘تو
،1202 ديدجلا جمانربلا نمشض
اهنع عفر مت يتلا عيراششملا امأا
ةيلمع81 تنم˘شضت د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا

ةئيهتلا سصخت تايلمع8 اهنم
6و ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ليهأاتو
م˘عا˘ط˘م زا˘˘ج˘˘نا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
زاجنل تايل˘م˘ع4و ةي˘شسرد˘م
امك ،ةع˘با˘ت˘م˘لاو ف˘ششكلا ةد˘حو
عيراششملا اشضيأا سضرعلا نمشضت
نيشسحت˘ل ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ي˘ت˘لا

نيأا ةيئادتبلا سسرادملا ةيعشضو
000.000.2 غلبم اهل دشص مت
ل˘كا˘ي˘ه˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،جد
رييشستلا اهل دنشسأا يتلا ةيوبرتلا

را˘طإا ي˘ف تا˘يد˘ل˘ب˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
جمانربلل ةيمنتلل يدلبلا ططخم
اذ˘˘˘˘كو ،1202 ة˘ن˘شسل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةيريدم اهريشست يتلا عيراششملا
.ةيمومعلا تازيهجتلا

ةيلو ملت˘شست نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ا˘م بشسح سسادر˘مو˘ب

لوخدلا لÓخ نأا عامتجلا لÓخ
ربمتبشس رهشش ،لبقملا يشسردملا

ا˘˘˘م مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ،1202
ةيوبرت ةشسشسؤوم801 هعومجم
تا˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘با ن˘˘˘ي˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ا˘مو ،تا˘يو˘نا˘ثو تا˘ط˘شسو˘˘ت˘˘مو
ةع˘شسو˘ت م˘شسق412 هعو˘م˘ج˘م
لك يف كلذو ،ةثÓثلا راوطأÓل
عا˘˘م˘˘ت˘˘جل ا˘˘ق˘˘فو ،تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘ئلو˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
تآاششنملا ةيعشضو ىلع فوقولا
ة˘يز˘ها˘ج˘لا ثي˘ح ن˘م ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا
زاجنلا روط ي˘ف تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل
67 نم ةيلولا تدافتشسا ثيحب
مشسق451و اي˘شسرد˘م ا˘ع˘م˘ج˘م
امنيب ،يئادتبلا روطلل ةعشسوت

01 نم طشسوتملا روطلا دافتشسا
اهحاتتفا متيشس ةديدج ةطشسوتم
مشسق45و لبقملا ربمتبشس رهشش
يوناثلا روطلا يف امأا ،ةعشسوت
ةديدج ةيوناث21 نيششدت متيشسف
،ا˘م˘˘ك ة˘˘ع˘˘شسو˘˘ت ما˘˘شسقأا60و
عورششم ن˘م ة˘يلو˘لا تدا˘ف˘ت˘شسا
تاعمجم60 يف لثمتي يعاطق
،زكرمملا جمانربلا يف ةيشسردم
،زكرمملا ريغ جمانربلا يف20و
ةطشسوتمو ةيوناث ىلإا ةفاشضإلاب
.ةيمنتلل يعاطقلا جمانربلا يف

Úسسحتل ةمراسص تاميلعت
يسشيعŸا راطإلا

ىيحي سسادرموب ةيلو يلاو ركذ
يتلا ىوشصقلا ةيمهألاب  نتايحي
ىلع طيحم˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘ل ا˘ه˘ي˘لو˘ي
،ةيلولا تايدل˘ب ة˘فا˘ك ىو˘ت˘شسم
تاءار˘˘جإلا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ةفاظنلا ظفح لاجم يف ،ةمزÓلا
يف ،تايافنلا عمجو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

،تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لاو تا˘˘قوألا ة˘˘فا˘˘ك
ة˘˘ج˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا  ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادد˘˘˘ششم
ةيروفلاو ةلاعفلاو ةيلاجعتشسلا
ة˘فا˘ظ˘˘ن مد˘˘ع ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ة˘˘فا˘˘كل
عيمج ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ط˘ي˘ح˘م˘لا
لمع ططخم طبشضو ،تايدلبلا
ة˘ج˘لا˘ع˘م ل˘جأا ن˘م ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا
،ءادوشسلا طاقنلا عي˘م˘ج˘ل ة˘لا˘ع˘ف
ط˘ط˘خ˘م ع˘شضو ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب

فاوح فيظنتل يئانثتشسا لمع
يرا˘˘ج˘˘م˘˘لا را˘˘شسمو كلا˘˘شسم˘˘لا
ا˘ح˘شضو˘م ،نا˘يدو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘عا˘ب˘تإا بجاو˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘˘حلا
تا˘نا˘شضي˘ف˘لا ثود˘ح˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت

را˘˘ط˘˘مألا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
تايلآا ةدع احرتقم ،ةطقاشستملا
ىوتشسم ىلع ةرهاظلا ةجلاعمل
ه˘شسأار˘ت لÓ˘خ اذ˘ه ءا˘ج .ة˘يلو˘˘لا
راششأا ام˘ك لو˘ح ا˘يرود ا˘عا˘م˘ت˘جا
ىلع عيمجلا ثح ةرورشض ىلإا

قلعتملا ططخملا مارتحا بوجو
ىلع يلاولا ددشش امك ،ةفاظنلاب

حلاشصملا لكل رهشسلا ةرورشض
تÓ˘م˘ح˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
يعولا عفر ىلع ،ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا

ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا حور ة˘˘ب˘˘طا˘˘خ˘˘مو
ءاكر˘ششلا ة˘فا˘ك ىد˘ل ةردا˘ب˘م˘لاو
تايلآا قلخ لجأا ن˘م ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
م˘ي˘˘قو أاد˘˘ب˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف
ةمئاد ةعباتمب حمشست ،ةيكراششتلا

ى˘ل˘ع ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ع˘قاو˘ل ة˘يرو˘˘فو
عراو˘˘ششلاو ءا˘˘ي˘˘حألا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم

هنأا اركذم ،ةين˘كشسلا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
يئيبلا طيحملا ريفوت نم دبل
نينطاوملاو تانطاوملل مئÓملا

نمشضتت ةلماشش ةيؤور لÓخ نم
كلذ˘˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ث˘˘˘م ،بناو˘˘˘ج ةد˘˘˘ع
فيظنتل ةي˘عو˘ط˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا
طاقنلا ىلع ءاشضقلاو طيحملا
د˘˘يد˘˘˘ع تشسم ي˘˘˘ت˘˘˘لا ءادو˘˘˘شسلا
،ةيدلبلا تاذب عراوششلاو ءايحألا

ل˘ئا˘شسو˘لا ل˘ك د˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘ب اذ˘˘هو
ةكراششمبو ةيلو˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ح˘لا˘شصم ،تا˘ن يدا˘م ة˘˘شسشسؤو˘˘م
تا˘ير˘يد˘م ،ة˘فا˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ري˘م˘ع˘ت˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ،ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لاو
يوذ˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو
.ةشصاخلا تاجايتحلا
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يعيبطلا زاغلا عورسشم نم صسلد ةيدلبب ةيرق52 ءاسصقإا

صسادرموبب روث ينب ىرقب ةبئاغ ةيمنتو ةاناعم

صصرق411 زجح
فيقوتو صسولهم

نازيلغب صصاخسشأا3
ةطرششلا تاوق تنكمت
حلاشصملا فلتخمب
نمألا نم لكب ةيتايلمعلا
نمألاو سسماخلا يرشضحلا
نمألاو يناثلا يرشضحلا
يجراخلا يرشضحلا
ةيويدج ةرئاد نمأاو ةنويدمب
عوبشسألا لÓخ  ،نازيلغب
تايلمع يف مرشصنملا

30 فيقوت نم ةقرفتم
سصرق411 زجحو سصاخششأا

ىلإا ةفاشضإلاب سسولهم
تاردخملا نم ةيمك
11 ،ردخم لئاشس ةروراقو
فلتخم نم اشضيبأا احÓشس
غلابمو ماجحألاو عاونألا

تادئاع نم دعت ةيلام
،مومشسلا هذهل جيورتلا
رثا ىلع تءاج تايلمعلا

تدرو ةدكؤوم تامولعم
ديفت حلاشصملا تاذ ىلإا
ركذلا يفلاشسلا مايقب
تارثؤوملا يف ةرجاتملاب
متيل ،تاردخملاو ةيلقعلا
يتلا تامولعملا لÓغتشسا
هبتششملا فيقوت ىلإا تشضفأا
تافلم زاجنا مت مهيف
قح يف ةيئاشضق تاءارجإا
اومدق ركذلا يفلاشسلا
.ةلادعلا مامأا مهبجومب

بؤيا . صس
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ةدع صصئاقنو ارؤهدت لجسست

ةديلبلاب ةيسضاير تاسسسسؤوم ميمرت ةداعإا
لاغششأا ةديلبلا ةيلوب تقلطنا
ةينابشش تآاششن˘م ةد˘ع م˘ي˘مر˘ت
تنا˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير ىر˘˘˘خأاو
،ةدع سصئاقنو اروهدت لجشست
تا˘ب˘ل˘ط˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسا كلذو
لوأا هب دافأا امبشسح ،بابششلا
د˘ي˘ع˘شس عا˘ط˘ق˘لا ر˘يد˘˘م سسمأا

.سصاقح
حيرشصت يف سصاقح حشضوأاو
تق˘˘ل˘˘طأا ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم» نأا ه˘˘˘ل
ةد˘˘˘ع طرا˘˘˘ف˘˘˘لا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسألا

م˘˘ي˘˘مر˘˘ت سصخ˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
ىر˘˘خأاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شش تآا˘˘ششن˘˘م
تايدلب فلتخم ربع ةيشضاير
اروهدت لجشست نمم ةيلولا

ا˘ه˘ل˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإل سصئا˘˘ق˘˘نو
فر˘˘شصت تح˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘شضوو
.«بابششلا

ةيلمع41ـب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ن˘ي˘ب˘كر˘م˘لا ن˘م ل˘ك ل˘م˘˘ششت
نيعو يلب˘ششل˘ل ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘لا
ه˘ب˘شش ن˘ي˘ح˘ب˘˘شسمو ة˘˘نا˘˘مر˘˘لا
كيرافوبو ةديلبلاب نييبملوأا

ن˘˘ي˘˘تدد˘˘ع˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘قو
«دمحم ز˘يز˘ع˘ب» تا˘شضا˘ير˘ل˘ل
ىر˘خأاو ة˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ب
ة˘شسرد˘م˘لاو ا˘قر˘˘شش ةر˘˘قو˘˘ب˘˘ب
تا˘˘شضا˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

هذه سسمت ام˘ك .ة˘ي˘شسور˘ف˘لاو
لكل بابششلا رود تايلمعلا

لهأاو ةيازومب نارقشش نب نم
(ا˘˘˘بر˘˘˘˘غ) ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ششلا˘˘˘˘ب داو˘˘˘˘لا

نا˘ن˘ي˘عو˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘يا˘˘شسح˘˘لاو
حاتفمو ءاعبرألاو كيرافوبو
بيششعت ى˘لإا ة˘فا˘شضإا (ا˘قر˘شش)
بكرمل˘ل ي˘شسي˘ئر˘لا بع˘ل˘م˘لا
ىفطشصم» ديهششلا يشضايرلا
.«ركاششت
هنأا ىلإا لوؤوشسملا تاذ راششأاو

،تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل د˘شصر م˘˘ت
راطإا يف اهليومت يرجي يتلا

ي˘ئلو˘˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا دراو˘˘م
و بابششلا تاردا˘ب˘م ة˘ي˘قر˘ت˘ل
افÓغ ،ةيشضايرلا تاشسرامملا

.جد نويلم411ةميقب ايلام
ف˘˘˘ششك ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ديمجتلا عفر نع ثدحتملا

سصخت تايلم˘ع ة˘ي˘نا˘م˘ث ن˘ع
ة˘ي˘نا˘ب˘شش تآا˘ششن˘˘م ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
تنا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير ىر˘˘˘˘خأاو
،0202 ةن˘شس لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘شسم
ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘ششلا م˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ةشصاخ˘لا ة˘يرادإلا تاءار˘جإلا
تاميلعتل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت كلذو ا˘ه˘ب
سصخو .ة˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا
ةينامث ددشصلا اذه يف ركذلاب
لك ي˘هو ة˘ي˘شضا˘ير تآا˘ششن˘م
نيتشصشصختملا نيتعاقلا نم
ح˘ب˘شسمو حا˘ت˘ف˘مو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘˘ب
تا˘شضا˘ير˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘عا˘˘قو
ءاعبرألا و ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ن˘م ل˘كب
ةيازومو نور˘ف˘ع˘لاو ةر˘قو˘بو
تآا˘ششن˘˘م سسم˘˘خ بنا˘˘ج ى˘˘لإا
نم لك يف ةلثم˘ت˘م ة˘ي˘نا˘ب˘شش
ر˘˘˘ج يداو˘˘˘ل با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا رود
تا˘ب˘كر˘مو ق˘يÓ˘˘ع˘˘لا يداوو
ةنامرلا نيعب ةيراوج ةيشضاير
يداوو (كيرا˘˘فو˘˘ب) نا˘˘ير˘˘˘بو
.قيÓعلا

نأا رد˘شصم˘لا سسف˘ن فا˘شضأاو
يتلا تايلمعلا هذه نأاشش نم
ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘˘نلا م˘˘˘ت
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ءاو˘˘ت˘˘حإا ىر˘˘خألا
ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘ششلا تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لا

مهبهاوم زاربإاو ةيشضايرلاو
فلتخمب اهديوزت دعب كلذو
.ةيرورشضلا تازيهجتلا

صس .أا

عمتجملا حئارسش فلتخم ةدئافل
ةيسسيسسحتلا اهتاطاسشن فثكت صسابعلب يديسس ةطرسش
يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘˘طر˘˘˘شش تل˘˘˘شصاو
ا˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘م˘˘˘ح سسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ة˘يو˘عو˘ت˘لاو ة˘ي˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا
ح˘ئار˘شش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ميظ˘ن˘ت م˘ت ثي˘ح ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

تفدهتشسا ةيناد˘ي˘م تا˘جر˘خ
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا د˘˘ها˘˘ع˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ديقتلا ةلشصاوم ىلإا مهتوعد
تاءار˘˘˘جإلاو ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا
،91‐ديفو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ششف˘ت
م˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا سسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘فو
ريبادتلا فلتخم˘ب م˘هر˘ي˘كذ˘ت
بجاولا ةيئاقولاو ةيزارتحلا
م˘تو ،ا˘ه˘مار˘ت˘حاو ا˘˘ه˘˘عا˘˘ب˘˘تإا
تادا˘ششرإاو ح˘ئا˘شصن م˘يد˘˘ق˘˘ت
نمألا مادختشسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
ةليفكلا ل˘ب˘شسلاو تنر˘ت˘نÓ˘ل
مادختشسا ءوشس ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ع˘قاو˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م  ح˘˘ف˘˘شصتو
امك ،يعا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا
تاداششرإاو حئاشصن ميدقت مت
لجأا نم نينهت˘م˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
بلاخم ني˘ب عو˘قو˘لا يدا˘ف˘ت
سصارقألا يطاعتو تاردخملا
ة˘طر˘شش ى˘ق˘ب˘تو .ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘˘لا
لذب لشصاوت سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس
ةيامحل  ة˘ي˘مار˘لا ا˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م
،هنمأا ىلع ر˘ه˘شسلاو ن˘طاو˘م˘لا
و˘ه ن˘طاو˘م˘لا ي˘عو ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘ل
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘كلا سسشسألا ىد˘˘˘˘حإا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘مأا نا˘˘م˘˘شضل
.مهتاكلتمم ةمÓشسو

كردلا حلاسصمو
ةلواحم طبحت
رئاجسسلا بيرهت

ةيميلقإلا ةيرشسلا دارفأا نكمت
كرد˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘مأل
يف سسابعلب يديشسب ينطولا
ىتششب ةميرجلا ةبراحم راطإا
ةطرششلا ماهم ذيفنتو اهعاونأا
ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘شصا˘˘خ˘˘لا

ر˘ئا˘ج˘شسلا بل˘ع ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ةبلع ف˘لأا62 ءا˘هز˘ب ترد˘ق
عاو˘˘˘نألا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
عئاقو دوعت ثيح ،ماجحألاو
دار˘˘فأا ما˘˘ي˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا
ىلع ةبقارم ةطقنب ةليشصفلا

مقر ينطولا قيرطلا ىوتشسم
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ة˘لا˘شست˘ب59
ةيلو نم ةمداق تناك ةبكرم
سسابعلب يديشس هاجتاب نارهو
روثع˘لا م˘ت  ا˘ه˘ششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو
ةأابعم ة˘ي˘نو˘تر˘ك بل˘ع  ى˘ل˘ع
62 ب ةردق˘م˘لاو ر˘ئا˘ج˘شسلا˘ب
دع˘بو ذإا ،ة˘ب˘ل˘ع526و ف˘˘لأا

دنشس نأا نّيبت قئاثولا ةبقارم
ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

نود تلو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘شضب˘˘˘˘لاو
تاءارجإلا ذاختا متيل ةروتاف
.ةمزÓلا ةينوناقلا

ودبع.صص

بابسشلل ةينطؤلا ةمظنملا نم ةردابمب

ةلاقلاب ةيرثألا ملاعملا فيظنتل ةعسساو ةلمح
ةنؤحاطلا ةعلق يرثألا عقؤملاب ةسسبايلا راجسشألاو باسشعألا عزنو فيظنتل ةعسساو ةلمح ارخؤؤم تقلطنا

ةيملعلا تاءافكلا يوذ بابسشلل ةينطؤلا ةمظنملا اهتقلطأا يتلا ةردابملا يهو ،ةيلحاسسلا ةلاقلا ةنيدمب
  .ةفاقثلا ةيريدم فارسشإا تحت ةلاقلا ةيدلب بتكم رئازجلا لجأا نم ةينهملاو

تمظن يتلا ةيلمعلا هذه فدهت
را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإا ى˘لإا ةر˘˘م لوأل
يرثألا يخيراتلا مل˘ع˘م˘لا اذ˘ه˘ل
م4961 ةنشس ىلإا دوعي يذلا
ة˘˘ب˘˘شضه ى˘˘ل˘˘عأا˘˘ب أا˘˘ششنا يذ˘˘˘لا

،ميدقلا ةلاقلا ءا˘ن˘ي˘م˘ل ةروا˘ج˘م
ل˘شصألا ي˘ف م˘ل˘ع˘م˘لا نا˘ك د˘قو
دهعلل دو˘ع˘ت ة˘ي˘ئاو˘ه ة˘نو˘حا˘ط
نرقلا لÓخ تشسشسأا ينامثعلا
نا˘كو يدÓ˘ي˘م ر˘ششع ع˘˘با˘˘شسلا
ةيا˘م˘ح ا˘ه˘شسي˘شسأا˘ت ن˘م فد˘ه˘لا

ىلإا ةفاشضإا ،ةلاقلا ةنيدم لخدم
امك نفشسلا ةبقارمل اجرب اهنوك
.ةيركشسع ةتكث ةعلقلاب تناك
،فيظنتلا ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف كرا˘ششو
ةري˘ظ˘ح˘لا ،تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م
مدرلا حلاشصم ،ةلاق˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،زرخلا ىشسرم فحتم ،ينقتلا
ةشسدنهلل ةيوه˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
عمتج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
ريخلا يدا˘يأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ي˘ند˘م˘لا

زيزعتل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘م˘يدا˘كألاو
ة˘ي˘˘قر˘˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
بابششلا نم ديدعلاو ،ةنطاوملا
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا

،قوشسلا لمر ة˘يد˘ل˘ب ة˘كرا˘ششم
ترخشس يتلا ة˘لا˘ق˘لاو نو˘ي˘ع˘لا
لئاشسولاو تايناكمإلا اهرودب

،ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
يكيرت رمع حيرشصت بشسحو
نأا »: ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘شضعأا د˘˘حأا

فيظنتل اجمانرب رطشس مهبتكم
ملاعم˘لا ل˘كل را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإاو
ىلع ةلاقلاب ةيخيراتلاو ةيرثألا

م˘ج˘ن˘م ير˘ثألا ع˘قو˘م˘لا ،رار˘˘غ
ةشسينك يرثألا ملعملا ،ةديشسم
... ي˘شسنر˘ف˘لا ن˘شصح˘لا ،ة˘لا˘ق˘لا

نأا ا˘ن˘ثد˘ح˘م ح˘شضوأاو ا˘هر˘ي˘˘غو
در ةياغ ىلإا لشصاوتتشس ةيلمعلا
ة˘ير˘ثألا م˘لا˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘علا
 .ةقطنملاب
ريد˘م ن˘م˘ث قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘فو

هذ˘ه ي˘˘فا˘˘شص لدا˘˘ع ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
سسحلا نع ربعت يتلا ةردابملا
ي˘ع˘شس ى˘ن˘ثأا ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يوذ بابششلل ةينطولا ةمظنملا
ةعلق ىلع ظاف˘ح˘ل˘ل تاءا˘ف˘كلا
اهرابت˘عا˘ب ة˘لا˘ق˘لا˘ب ة˘نو˘حا˘ط˘لا

ا˘م˘ل˘˘ع˘˘مو ا˘˘يرا˘˘شضح ا˘˘ثورو˘˘م
ركششلاب هجوت امك اماه ايخيرات
ةمظنملل ريد˘ق˘ت˘لاو نا˘ن˘ت˘ملاو
يوذ با˘˘ب˘˘ششل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نم ةينهملاو ةيملعلا تاءافكلا
ة˘لا˘ق˘لا بت˘˘كم ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘جأا

ا˘م˘ك ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ا˘ه˘˘قÓ˘˘طإل
لكو ةلاقلا ةرئادو ةيدلب ركشش

تا˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لاو تارادإلا
ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

فلتخ˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو
ىلع يندملا عمتجملا تايلاعف
.فيظنتلا ةلمح يف مهتكراششم
،نو˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘عدو اذ˘˘˘˘ه
ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
يخيراتلا ملعملا ىلع ظافحلا

.هيف خاشسوألا يمر بنجتو

ة˘عا˘ن˘شصلا ة˘˘فر˘˘غ ق˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘شس
تا˘ششرو نار˘هو˘ل ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا

ةيديل˘ق˘ت فر˘ح ةد˘ع ي˘ف ،ة˘ي˘ح
ق˘طا˘ن˘م ة˘ن˘كا˘شس سسي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل
ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لاو ل˘˘ظ˘˘˘لا
ةيلولا˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
ةعانشصلا نهم يف طارخنÓل
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

تاششرولا هذ˘ه فد˘ه˘ت˘شست˘شسو
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ما˘ق˘ت˘شس ي˘ت˘لا

ةعان˘شصلاو ة˘حا˘ي˘شسلا ة˘ير˘يد˘م
يلئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
اذ˘كو ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ة˘ن˘كا˘˘شس
يتيدلبب ةجتنملا ةيفيرلا ةأارملا

امل اقفو ،سسيطافوبو يوارفط
ى˘ل˘ع يوار˘ه˘ط د˘ي˘˘ل˘˘خ هزر˘˘بأا

ىوتشسم ىلع مظن ءاقل سشماه
ةيديلقتلا ةعانشصلا رادو زكرم
.نارهو قرشش «حابشصلا«يحب
يتلا تاششرولا هذه سصختشسو
ةيعمج21 ا˘ه˘ي˘ف م˘ها˘شست˘˘شس
يي˘حا˘ي˘شس ع˘با˘ط تاذ ة˘ي˘ل˘ح˘م
يعام˘ت˘جاو ي˘فا˘ق˘ثو ي˘فر˘حو
ا˘ه˘ن˘م ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘ط˘ششنأا ةد˘˘ع
ةيديلقتلا تايولحلاو ةطايخلا

فر˘حو ة˘قÓ˘ح˘لاو ةزا˘ب˘˘خ˘˘لاو
ءابرهكلا رار˘غ ى˘ل˘ع ةرا˘م˘ع˘لا

هذ˘ه فد˘ه˘˘تو.سصيشصرتلاو
ابيرق قلطنتشس يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
قطانم ةن˘كا˘شس سسي˘شسح˘ت ى˘لإا
ةجتنملا ةيفيرلا ةأارملاو لظلا
ءاششنإاب نيتروكذملا نيتيدلبلل

وأا ةر˘˘˘˘غ˘˘˘˘شصم تا˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م
ةيديلقتلا فرحلا يف تاششرو
د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘مو
راطإا يف ةيفرحلا مهعيراششم
.رغشصملا سضرقلا زاهج
ةعانشصلا ةفرغ لم˘ع˘ت˘شس ا˘م˘ك
نار˘هو˘ل فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

سصا˘خ˘ششألا˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
طورشش مهيف رفوتت ل نيذلا
ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘م˘ب قا˘ح˘ت˘˘للا
ةداهشش ىلع لوشصحلل ينهملا
ةيديلقتلا فرحلا يف ة˘ي˘ل˘ي˘هأا˘ت
ديشسج˘ت˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘شسي˘شس ا˘م˘م
ي˘ف م˘هرا˘كفأاو م˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘ششم
.ةروكذملا فرحلا

ب .صس
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يسسادسسلا ةياهن لبق
ةيراجلا ةنسسلا نم لوألا

امعطم05 مÓتسسا
ةليسسملاب ايسسردم

قلعتملا عورششملا ملتشسيشس
امعطم04 زيهجتو زاجنإاب
تايدلب ديدع ربع ايشسردم
ةياهن لبق» ةليشسملا ةيلو
ةنشسل لوألا يشسادشسلا

لوأا ملع ام بشسح ،«1202
 .ةيلولا حلاشصم نم سسمأا

هنأاب ردشصملا تاذ حشضوأاو
33 زاجنإا ايلاح يرجي
71 دجاوتي اميف امعطم
ةلحرم يف ارخآا امعطم
افيشضم ،لاغششألا قÓطنا
ةلشصفنم ىرخأا ةيلمع نأاب
امعطم61 حÓشصإاب قلعتت
روط يف ايلاح يه ايشسردم
.لامكتشسلا

هنأاب ردشصملا تاذ فششكو
لاغششأا لامكتشسا روف
05لا ةيشسردملا معاطملا

لÓغتشسلا زيح اهلوخدو
4 نع لقي ل ام ديفتشسيشس
اهتامدخ نم ذيملت فلآا

سصيشصخت مت هنأاب افدرم
075 ةميقب يلام فÓغ
مشسوم لÓخ جد نويلم
لجأا نم1202‐0202
ةمدقملا تابجولا نيشسحت
ةشسردم096 ذيمÓتل
74لا تايدلبلا ربع ةعزوم
ةيلو اهيشصحت يتلا
حلاشصم تدافأا امك.ةليشسملا
ذيملت فلأا251 نأاب ةيلولا

يئادتبلا روطلا نم
لظلا قطانم ربع نيعزوم
نوديفتشسي ةليشسملا ةيلوب
.ةنخاشس تابجو نم

 م.ق

صسيطافؤبو يوارفط يتيدلبب
نارهوب لظلا قطانم ناكسسل ةيديلقتلا فرحلل تاسشرو

04) ةلاغوف ةيدلب نونطاوم ماق
ع˘ط˘˘ق˘˘ب (ةر˘˘كشسب بر˘˘غ م˘˘ل˘˘ك
نيبلاطم ،ره˘م˘ج˘ت˘لاو ق˘ير˘ط˘لا
فر˘˘شصلا تاو˘˘ن˘˘ق د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ب
نيح يف  ،ةيشسيئرلا يحشصلا
حÓشصإا نأا يلحم لوؤوشسم دكأا
عورششم ن˘م˘شض م˘ت˘ي˘شس ةا˘ن˘ق˘لا

ةيمن˘ت˘لا ط˘ط˘خ˘م ي˘ف ج˘مر˘ب˘م
نوجتحملا لشش د˘قو .ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل

ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع رور˘م˘لا ة˘كر˘ح
نيب طبار˘لا64 مقر ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ل˘ي˘˘شسم˘˘لاو ةر˘˘كشسب ي˘˘ت˘˘يلو
لخدملاو ةلاغوف ةيدلببب ارورم
قلغب كلذو ،ةيدل˘ب˘ل˘ل ي˘قر˘ششلا

ع˘شضو˘˘ب ن˘˘يرو˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘يذ˘˘ه

داوملاو ةراجحلا نم سسيراتم
نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا مار˘˘شضإاو ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘شصلا
.ةيطاطم تÓجعب
ةرورشضب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘طو
تاونق ديدجت عورششم ديشسجت
ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ي˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا
ربع اميشسل ةيدلبلا ربعت يتلا
،ةيدلبلل يقرششلا لخدملا ءايحأا

ءارج اههايم نايرج ببشست ثيح
«ةيثراك» ةيعشضو يف اهدادشسنا

ىلع ترثأا مهقفشصو دح ىلع
ارار˘شضأا ق˘ح˘لأاو ةا˘ي˘˘ح˘˘لا را˘˘طإا
نيلوؤوشسملا اوبلاط امك ةئيبلاب
لحل ةقباشسلا مهدوعو ديشسجتب
حرشص ،هتهج نم .لاغششنلا اذه

ر˘ي˘ششب ،ة˘لا˘˘غو˘˘ف ةر˘˘ئاد سسي˘˘ئر
ن˘ي˘ع˘ب ع˘م˘ت˘شسا يذ˘لا ة˘˘مو˘˘حر
نأاب نيجتحملا لاغششنل ناكملا
اميشسل ةيشسيئرلا ةانقلا ديدجت
اهرابتعاب ةيدلبلل رباعلا ءزجلاب
تا˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘شسي˘ئر˘لا بشصم˘˘لا

زوز˘˘˘ع ن˘˘˘ب جر˘˘˘بو ة˘˘˘ق˘˘˘لو˘˘˘ط
نم هب لفكتلا متيشس ةلاغوفو
نم˘شض جرد˘ن˘ي عور˘ششم لÓ˘خ
ىلع ةيمنتلل يدلبلا ططخملا
لا˘جآلا» ي˘ف هد˘ي˘شسج˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا
ةلواقملل هدانشسإا دع˘ب «ة˘ب˘ير˘ق˘لا
تاءار˘جإÓ˘ل ا˘ق˘˘فو ،ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
.لومعملا ةينوناقلا

م .ق

فرسصلا تاؤنق ديدجتب نؤبلاطي
قيرطلا نوعطقي ةركسسبي ةلاغوف ةيدلب ونطاوم
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لسصي غنايمابوأا
ةيناثلا هتيوئم ىلإا

،غنايمابوأا كيرميإا ر˘ي˘ي˘ب ي˘نو˘با˘غ˘لا ق˘ق˘ح
لÓ˘˘خ از˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘قر ،لا˘˘˘ن˘˘˘صسرآا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
مويلا ،دتيانوي زديل مامأا هقيرف ةهجاوم
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض ،تارا˘˘˘˘مإ’ا بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘˘ع ،د˘˘˘˘˘حأ’ا

يرود˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م42 ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
.يزيلجنإ’ا

زد˘˘ي˘˘ل ما˘˘مأا لوأ’ا طو˘˘صشلا لا˘˘ن˘˘˘صسرآا ىه˘˘˘نأاو
ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صس ثي˘˘˘˘˘˘ح ،0-3 ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
رو˘˘ت˘˘ك˘˘ي˘˘ه فا˘˘صضأاو ،ن˘˘ي˘˘فد˘˘˘ه غ˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘بوأا

.ثلاثلا فدهلا نيريليب
«ضسترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس يا˘˘˘˘ك˘˘˘˘صس» ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صش بصسح˘˘˘˘˘بو
ىلإا غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا ل˘صصو د˘ق˘ف ،تا˘ي˘ئا˘صصحإÓ˘˘ل
تا˘˘يرود˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘صسم ي˘˘˘ف فد˘˘˘ه002
.ىربكلا ةصسمخلا

نا˘˘فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘يد˘˘نأ’ غ˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘بوأا بع˘˘˘لو
افده73 ناي˘ت˘يإا تنا˘صسو نا˘فد˘ه و˘كا˘نو˘مو
افده89 دنومترود ايصسوروبو ،اصسنرف يف
ارتلجنإا يف افده16 لانصسرآاو ،ايناملأا يف

 .نآ’ا ىتح
د˘ق˘ف ،تا˘ي˘ئا˘صصحإÓ˘ل «ا˘كاو˘ك˘صس» ة˘ك˘ب˘˘صش ا˘˘مأا
بع’ لوأا تاب ،جنايمابوأا نأا ىلإا تراصشأا

ىد˘حإا ي˘ف فاد˘هأا3 ل˘ج˘صسي ،لا˘ن˘صسرآا ن˘م
ا˘ه˘ل˘ع˘ف نأا ذ˘ن˘م ،غ˘ي˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج بع’ ،يز˘مار نورآا يز˘ل˘˘يو˘˘لا
.نوترفيإا مامأا8102 يرفيف يف ،يلاحلا

حسضفي ويديف
صسوتنفوج يريدم ةءاسسإا

يلوبان ءاقل ماكحل
و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م ن˘ع ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
ريدملا يصستيتارا˘ب و˘ي˘با˘ف ه˘ي˘جو˘ت ح˘صضف˘ي
د˘ي˘فد˘ي˘ن ل˘فا˘بو ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج˘˘ل ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ماكح وحن ةيظفل ةءاصسإ’ ،ضسيئرلا بئان
ي˘ف ي˘لو˘˘با˘˘ن ع˘˘م زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ي˘˘صسلا ةارا˘˘ب˘˘م
.يلاطيإ’ا يرودلا نم22 ةلوجلا

فد˘ه˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ر˘صسخ ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج نا˘˘كو
ةلكر نم ينيصسنإا وزنيرول هزرحأا در نود

.لدجلا ضضعب اهلوح راث ،ءازج
،ضسوتنفوج برد˘م ،و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا حر˘صصو

ءازج ةلكر تبصستحا اذإا» :ةارابملا بقع
جتنيصس ضسمÓت يأا نإاف ،ةبعللا هذه ىلع
هذ˘ه با˘صست˘˘حا م˘˘ت اذإا .ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر ه˘˘ن˘˘ع

لد˘ج˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ل ،ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا
مدع نم و˘لر˘ي˘ب ىك˘ت˘صشا ا˘م˘ك.«ىواكصشلاو

بع’ ،وز˘˘ن˘˘يرو˘˘ل يد ي˘˘نا˘˘فو˘˘˘ي˘˘˘ج لو˘˘˘صصح
ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث ءار˘ف˘صص ة˘قا˘ط˘ب ىل˘ع ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
«ايلاطيإا لوبتوف» عقوم زربأاو.ةارابملا
ي˘˘صست˘˘ي˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘ل و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘م را˘˘˘صشت˘˘˘نا

نا˘خر˘صصي ا˘م˘هو ،ةارا˘ب˘م˘لا ن˘˘م د˘˘ي˘˘فد˘˘ي˘˘نو
.ماكحلا دصض تاءاصسإا ناهجويو
راع» :لوقي ويديفلا يف يصستيتاراب رهظو

يف كلذو ،«كيلع راع ..يرافلاك اي كيلع
،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘بار˘˘لا م˘˘ك˘˘ح˘˘لا ىلإا ةرا˘˘صشإا

’ ف˘ي˘ك» :ا˘ًل˘ئا˘ق ،د˘˘ي˘˘فد˘˘ي˘˘ن خر˘˘صص ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
؟ءار˘ف˘صص ة˘قا˘ط˘˘ب ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه ق˘˘ح˘˘ت˘˘صست
.«ةنعللا ..كلذ نع اوفقوت

ةلاسسر هجوي رلوم
خنويم نرياب ريهامجل

بع’ ،رلوم ضساموت يناملأ’ا مجنلا نأامط
هتلاح ىلع هقيرف ريهامج ،خنويم نرياب
ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘صصإا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

يف ،ارخؤوم مهاصس دق رلوم ناكو.انوروك
،ة˘يد˘نأ’ا لا˘يد˘نو˘م بق˘ل˘ب نر˘يا˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت

ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأ’ا ىل˘˘˘˘ع زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘صش ثي˘˘˘˘ح
،ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘صصن با˘˘صسح˘˘ل ،0-2 ير˘˘صصم˘˘لا
لانوأا ضسيرغيت مامأا يئاهنلا نع باغ هنكل
.انوروكب هتباصصإ’ ،0-1 يكيصسكملا

ىل˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘صسح ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع ،ر˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘م بت˘˘˘˘˘˘كو
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا تنا˘˘˘ك» :«مار˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسنإا»
نأا دوأا اذ˘ل ..ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘بر˘ط˘صضم ة˘ي˘صضا˘م˘لا
،ركصشلا ليزج مكركصشأ’ ،ةصصرفلا منتغأا

ءا˘ف˘صشلا˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا م˘˘ك˘˘تا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت ل˘˘ك ىل˘˘ع
لمآاو ،ر˘ي˘خ˘ب ا˘نأا» :م˘تأاو ،«م˘عد˘لا ل˘ئا˘صسرو
.«اًبيرق ىرخأا ةرم مكارأا نأا

ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘ع ر˘˘لو˘˘م بي˘˘غ˘˘ي˘˘صسو
د˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘مرأا ع˘˘˘م ،يرا˘˘˘فا˘˘˘ب˘˘˘˘لا

يرود˘˘˘لا˘˘˘ب ترو˘˘˘ف˘˘˘˘ك˘˘˘˘نار˘˘˘˘ف تخار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘يآاو
باهذ يف ويصست’ ءاقل كلذكو ،يناملأ’ا

.ابوروأا لاطبأا يرودب ،61ـلا رود

اÒسسفت دجأا ل» :ناديز
«قلقلاب رعسشأاو ..تاباسصإÓل

،ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز ي˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا بر˘˘˘عأا
ن˘˘ع ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
،ايصسنلا˘ف ما˘مأا0-2 راصصت˘ن’ا˘ب ه˘تدا˘ع˘صس
نم32 ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ،د˘حأ’ا مو˘ي˘لا ءا˘˘صسم
يلاوتلا ىلع ثلاثلا راصصتن’ا وهو ،اغيللا

.ةقباصسملا يف
اهت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،ناد˘يز لا˘قو
ة˘با˘صصإا» :ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا «ا˘كرا˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
نم ر˘ي˘ث˘ك˘لا كا˘ن˘ه ،م˘ه˘فأا ’ ؟لا˘خا˘فرا˘ك
دقفأا نيحو ،ق˘ل˘ق˘لا˘ب ر˘ع˘صشأاو ،تا˘با˘صصإ’ا

ة˘صسا˘ك˘ت˘˘نا ا˘˘ه˘˘نإا .كلذ ي˘˘ن˘˘ج˘˘عز˘˘ي ا˘˘ب˘˘ع’
52 بع˘ل د˘ق˘ف لا˘خا˘فرا˘˘ك ىل˘˘ع ن˘˘يز˘˘حو
.«اًدج ديج لكصشب ةقيقد
لو˘˘ح لاد˘˘ج ي˘˘ف ضضو˘˘خأا ن˘˘ل» :فا˘˘˘صضأاو

ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ا˘ن˘يد˘لو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا لود˘ج
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا كا˘˘ن˘˘ه ثي˘˘˘ح ،بعا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ىلعو ،لمعلا لصصاونصس اننكل ،تاباصصإ’ا
.«انوبع’ ىفاعتي نأا لمأا

ن˘م˘ف ،برد˘˘م˘˘ك ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب» :ع˘˘با˘˘تو
،تاباصصإÓل نوبعÓلا ضضرعتي نأا ءيصسلا

ىرنصس نآ’او ،ةليلق نوكت نأا طقف لمآاو
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صصإ’ا ىد˘˘˘˘˘م
.«لاخافراك
يف رمتصسن فوصس ؟اغيللاب زوفلا» :فدرأاو

ا˘نأاو ،ن˘ير˘خآ’ا ىلإا ر˘ظ˘˘ن˘˘ن ن˘˘لو ا˘˘ن˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةياغلل نيديج ا˘ن˘كو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب د˘ي˘ع˘صس

،ة˘ي˘عا˘فد˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ا˘ي˘صسن˘لا˘ف د˘˘صض
ةًصصاخ ةركلاب اًدج ديج لكصشب انرهظو
.«لوأ’ا طوصشلا يف
حصضاو عافدلا ي˘ف ن˘صسح˘ت˘لا» :ل˘م˘ك˘ت˘صساو

،ه˘نو˘ل˘ع˘ف˘ي ا˘م˘ب نو˘ن˘مؤو˘ي ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نأ’
يهو ،انمامأا طاقنلا نم ديدعلا كانهو
.«ثدحيصس ام ىرنصسو ةطقن54
ه˘نأ’ ،يد˘ن˘ي˘م ل˘جأا ن˘م د˘ي˘ع˘صس» :م˘˘ت˘˘خو
،موجهلا يف ةمهاصسملا هن˘ك˘م˘يو مد˘ق˘ت˘ي
اًعئار افده لجصس ةيصضاملا ةارابملا يفو
و˘˘˘هو ،هؤوا˘˘˘غ˘˘˘لإا م˘˘˘ت ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،ا˘˘˘ًصضيأا مو˘˘˘ي˘˘˘لاو
.«عئار بع’و ريهظ هنأ’ اًدج انبصساني
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 «ثوغربلا» مصضل يجصسايبلا ىعصس لظ يف

ةنولسشرب ةرداغمب يسسيم عانقإا لواحي رامين

اد رام˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا ثح
نا˘شس سسيرا˘ب م˘جا˘˘ه˘˘م ،ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘شس
لينويل قباشسلا ه˘ل˘ي˘مز ،نا˘مر˘ي˘ج
ى˘ل˘ع ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب د˘ئا˘˘ق ،ي˘˘شسي˘˘م
،يشسنرفلا قير˘ف˘لا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا
ريرقتل اقفو ،لبقملا مشسوملا يف

.يفحشص
بماك يف يشسيم دقع يهتنيو
ذختي ملو ،مشسوملا اذه ةياهنب ون
لو˘ح نآلا ى˘ت˘˘ح ا˘˘ًي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن اًرار˘˘ق
 .هلبقتشسم
«بي˘كي˘˘ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص بشسح˘˘بو
ل˘شصتا را˘م˘ي˘ن نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ه˘ع˘م ثد˘ح˘تو ،اًر˘خؤو˘م ي˘شسي˘م˘ب

،سسيراب يف «ةايحلا لامج» لوح
ناشسل بعللاب عاتمتشسلا ىدمو
˘مد˘ع˘ب ه˘عا˘ن˘قإل كلذو ،نا˘مر˘ي˘˘ج
.ةنولششرب عم هدقع ديدجت
نل يشسيم نأا ةفيحشصلا تدكأاو
ا˘م ة˘فر˘ع˘م ى˘ت˘ح ،هرار˘˘ق ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي
تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا ه˘˘˘ن˘˘˘ع ر˘˘˘ف˘˘˘شست˘˘˘شس

،ديدجلا سسيئرلا ةطخو ،اشسرابلا
ىلع دمتعي «يج سسإا يب» نأا لإا

ىريو ،هفوفشص يف رامين دوجو
م˘˘شض سصر˘˘˘ف زز˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘شس اذ˘˘˘ه نأا
.«ثوغربلا»
ل˘ح˘ي˘شس نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس نأا ر˘كذ˘ي

ءاثÓثلا ،ةنو˘ل˘ششر˘ب ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘شض
يئاهن ن˘م˘ث با˘هذ ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
.ابوروأا لاطبأا يرود

برد˘˘م ل˘˘تو˘˘ه˘˘نزا˘˘ه ف˘˘لار د˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا
ريياعملاب» هف˘شصو ا˘م نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘شس
دعب دعاشسملا ويديفلا مكحل «ةجودزملا

مامأا1‐2 هبعلم ىل˘ع ه˘ق˘ير˘ف ة˘م˘يز˘ه
يزيلجنإلا يرودلا يف نوتبماهرفلو
لداعتلا نوتبماهرفلو كردأاو . زاتمملا
بعل ن˘ي˘ح ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا ة˘ياد˘ب ي˘ف
ةيشضر˘ع ةر˘ير˘م˘ت ود˘ي˘م˘ي˘شس نو˘شسل˘ي˘ن
د˘˘نار˘˘تر˘˘ب نا˘˘يار عارذ˘˘ب تمد˘˘˘ط˘˘˘شصا
زيفين نبور اهذفن ءازج ةلكر بشستحتل
وبعل طاششتشسا قئاقدب اهدعبو .حاجنب
تمدطشصا نأا دعب ابشضغ نوتبماهثواشس
نم يولعلا ءزجلاب ودبي ام ىلع ةركلا
ع˘˘˘فاد˘˘˘م ر˘˘˘كنود˘˘˘ند رد˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل عارذ

ةي˘ن˘ق˘تو م˘كح˘لا ن˘كل نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لو
ن˘م سضرألا با˘ح˘شصأا ا˘مر˘ح و˘يد˘ي˘ف˘لا

ل˘˘˘تو˘˘˘ه˘˘˘نزا˘˘˘ه لا˘˘˘قو .ءاز˘˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘كر
د˘ششأا ن˘˘م ةدا˘˘ع ا˘˘نأا» :ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصل˘˘ل
يشضم˘ت˘شس رو˘مألا تنا˘كو ن˘يد˘يؤو˘م˘لا
و˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا م˘˘كح ع˘˘ب˘˘تا و˘˘ل ة˘˘شسÓ˘˘شسب
ق˘ل˘عو .«د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا سسف˘˘ن د˘˘عا˘˘شسم˘˘لا

مكح هدهاشش يذلا ام يردأا ل» :ابجعتم
نوشسنيكتأا نترا˘م د˘عا˘شسم˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا
.ايلاح د˘ي˘ج ل˘م˘ع˘ب نو˘مو˘ق˘ي ل .مو˘ي˘لا

.«ةارابملا تعاشض اهدعبو
عم ظحلا انفلاحي نأا ىنمتأا» :فاشضأاو
مكحلا لاق .Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم و˘يد˘ي˘ف˘لا م˘كح
ه˘عارذ د˘م نا˘يار نإا تو˘˘كشس ما˘˘هار˘˘ج

يه ةديدشستلا نكل هدشسج نع اديعب
اذ˘ه˘ب د˘ع˘˘ت˘˘ب˘˘ي عارذ˘˘لا تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
ةشصقلا تناك اذإا» :حشضوأاو .«لكششلا

يف ءازج ةلكر بشستحي مل اذامل كلذك
سسفنل بع˘ل˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا
ةرملل نوتبما˘ه˘ثوا˘شس ر˘شسخو .«أا˘ط˘خ˘لا
دعب يرودلا يف يلاوتلا ىلع ةشسداشسلا
طوششلا يف نوتبماهرفلو سضفتنا نأا
رأاث˘يو ،مو˘ي˘لا1‐2 ه˘مز˘ه˘ي˘ل ي˘نا˘ث˘لا
،دا˘ح˘تلا سسأا˘˘ك ي˘˘ف0‐2 ه˘ترا˘شسخ˘ل
.يشضاملا سسيمخلا

خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ى˘˘˘لوألا ةر˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘هو
6 اه˘ي˘ف ر˘شسخ˘ي ي˘ت˘لا نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘شس
.يرودلا يف ةيلاتتم تارم

 نÓيملا نم ةرادصصلا فطخ دعب
رتنإلا ةدايرب كسسمتيو ..وكاكول ىدحتي يتنوك

رتنإا بردم ،يت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ىد˘ح˘ت
و˘كا˘كو˘ل و˘ل˘ي˘مور م˘جا˘ه˘م˘لا ،نÓ˘˘ي˘˘م
املثم ،سضور˘ع˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل
نيفده لجشس امدنع ،دحألا سسمأا همدق
ويشستل ىلع1‐3 زوفلل هقيرف دوقيل
.يلاطيإلا يرودلا يف
مامأا ةئجافملا نÓ˘ي˘م ة˘م˘يز˘ه تح˘ت˘فو
ر˘ت˘نإا ما˘مأا با˘ب˘لا ا˘ي˘شست˘ي˘ب˘شس ه˘ف˘ي˘˘شضم
ام وهو ،ةرادشصلا ىلإا هشسفانم زواجتل
فدهو وكاكو˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث ل˘شضف˘ب ه˘ل˘ع˘ف

ي˘ت˘نو˘ك ط˘ل˘شسو .ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘˘تول
مجاهم وكاكول ةمهاشسم ىلع ءوشضلا
نم غلابلا بعÓلا عفر نأا دعب ،اكيجلب
افده61 ىلإا هديشصر اماع72 رمعلا

هذه لثم ميدقت ىلع هثحو ،مشسوملا اذه
.ةلبقملا عيباشسألا يف سضورعلا

تروبشس ياكشس» ةكبشش يتنوك غلبأاو
وكاكول يطعي نأا مهملا نم» :«ايلاطيإا

مدقي تاقوألا سضعب يف .تاباجإلا هذه

بعÓلا اذهل ةجاحب نحن .لقأا اشضورع
.«قيرفلا نم ءادألا اذه لثمو
تارتف بلغأا يف نÓيم نع رتنإا رخأاتو
ةمق يف ناق˘ير˘ف˘لا ي˘ق˘ت˘ل˘يو ،م˘شسو˘م˘لا

عوبشسألا وريشس نا˘شس دا˘ت˘شسا˘ب و˘نÓ˘ي˘م
ةرادشصلا هعاز˘ت˘نا د˘ع˘ب ن˘كل .ل˘ب˘ق˘م˘لا
نامشض ىلع هقيرف يتنوك ثح ،اريخأا
ردشصت» فاشضأاو ،ناكملا اذه يف ءاقبلا

ذنم هفلخ ى˘ع˘شسن ا˘فد˘ه نا˘ك بي˘تر˘ت˘لا
قيرف مامأا مويلا كلذ انققح .ةليوط ةرتف
.«زاتمم
لعف˘نو ة˘ي˘ن˘هذ ةو˘ق ا˘نر˘ه˘ظأا» ل˘شصاوو
نكل ،ةياغلل ديعشس انأا .ةيرارمتشساب كلذ
ام .قÓطنا ةطقن نوكت نأا بجي هذه
ناكو .«لمعلا نم ريثكلا انمامأا لاز
ةليوط تارتفل لشضفألا قيرفلا ويشستل
ناشس داتشساب تميقأا يتلا ،ةارابملا نم
ةلكر نم لوألا رتنإا فده ءاجو ،وريشس
.بعللا ريشس سسكع ءازج
ويشستل عفادم تدوه يلشسيف بقوعو
م˘ل رار˘ق و˘هو ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ة˘قا˘عإا ى˘ل˘ع
برد˘م ي˘جاز˘˘نإا ي˘˘نو˘˘م˘˘ي˘˘شس بج˘˘ع˘˘ي

عجاري نأا لشضفأا تنك» لاقو ،ويشستل
و˘يد˘ي˘ف˘لا م˘كح ع˘م ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا م˘˘كح˘˘لا
.كلذ لعفي مل اذامل يردأا ل .دعاشسملا

ريشس رييغت يف تببشست ءازجلا ةلكر
.«بعللا ىلع نيرطيشسم انك ،ةارابملا

ر .ق ^

ةجودزم «رافلا» ريياعم :لتوهنزاه

،ر˘يا˘كشسلو˘شس را˘نو˘˘غ ي˘˘لوأا ثد˘˘ح˘˘ت
لداعت نع ،دتيانوي رتشسششنام بردم
(1‐1) ةجيتنب لامآÓل بيخملا هقيرف
42 ةلوجلا يف سشتيمورب تشسو مامأا

.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا نم
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ر˘يا˘كشسلو˘شس لا˘قو
يا˘˘كشس» ة˘˘كب˘˘ششل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا بق˘˘˘ع
فر˘ع˘ن ا˘˘ن˘˘ك ر˘˘مأا اذ˘˘ه» :«سسترو˘˘ب˘˘شس
،ةيادبلا ةبرشض ل˘ب˘ق ه˘ثود˘ح ة˘ي˘نا˘كمإا

تح˘ت ا˘نو˘ع˘شضي˘شس م˘ه˘نأا فر˘ع˘ن ا˘˘ن˘˘ك

مهبعلو ةيشضر˘ع او˘ل˘شسرأا ،ط˘غ˘شضلا
:فا˘شضأاو .» ةد˘˘ي˘˘ج ةرو˘˘شصب ا˘˘ها˘˘ه˘˘نأا
نإا لوقلا يننكم˘ي ،ق˘با˘شس م˘جا˘ه˘م˘ك»
،ةر˘ي˘خأا ةارا˘ب˘م ي˘فو ،ة˘ف˘لا˘خ˘م ةر˘كلا
ن˘م ى˘ل˘˘عأا ر˘˘يو˘˘غا˘˘م يرا˘˘ه ى˘˘ق˘˘ترا
.«فدهلا بشستحي ملو عفادملا

ع˘شضو د˘ع˘ب ا˘ًفد˘ه ا˘ن˘ل˘˘ج˘˘شس» :ع˘˘با˘˘تو
نم اًريثك انلشصوو ،مهيلع طغشضلا

بعÓلا دجن مل نكلو ،فارطألا لÓخ
ةروشصب بعللا انيلع بجي ،ليجشستلل

ةيادب نم ان˘ي˘نا˘ع ا˘ن˘نأا ة˘شصا˘خ ،ل˘شضفأا
ةقيقد09 ا˘˘ن˘˘ما˘˘مأا نا˘˘ك ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘شص
لإا مخزلا رهظن مل نكلو ،سضيوعتلل
.«لوألا طوششلا رخآا يف
انع ثيدحلا بجي ل هنإا تلق» :متأاو
اندجاوت ،بقللاب جيوتتلا قابشس يف
ةأا˘فا˘كم و˘ه ي˘لا˘ح˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
م˘ه˘ل ح˘م˘شسن ن˘ل ن˘كلو ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل
نلو ،اًبيرق مهلباقنشس ،هب بورهلاب
.«اًركبم ملشستشسن

«بقللاب بورهلاب يتيسسلل حمسسن نل »:رياكسسلوسس
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راشصنأا جرخ ارظتنم ناك امك
مه˘ت˘م˘شص ن˘ع ةر˘كشسب دا˘ح˘تا

لوألا لوؤو˘˘شسم˘˘لا او˘˘ب˘˘لا˘˘˘طو
ى˘شسي˘˘ع ن˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ر˘خآلا و˘ه ل˘ي˘حر˘لا ةرور˘شضب
با˘ح˘شسنا˘ب ءا˘ف˘ت˘كلا سسي˘˘لو
يداهلا يئانث˘لا اذ˘كو ة˘ع˘ير˘ت

ةشصاخ وحوح ر˘ي˘م˘شسو لدا˘ع
نأا˘˘ب ن˘˘˘ق˘˘˘يأا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا نأاو
اقئاع تلكشش اهلك ةموظنملا

˘مر˘ح ا˘م و˘هو ق˘ير˘ف˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يتلا رومألا ريثك نم يدانلا

ل˘˘كشش ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘شست˘˘˘ل تنا˘˘˘ك
ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا ر˘مألا ي˘با˘ج˘˘يإا
سسيئرلا ليحر رظتني عيمجلا
ى˘لإا ا˘هد˘ع˘ب رور˘˘م˘˘لاو ا˘˘شضيأا

. ةبيتكلا ديفت ىرخأا لولح
 عرسشي يدؤج تيآا

ءاطخألا حيحسصت يف
عر˘˘شش ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

تيآا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف يدو˘˘˘˘ج
نم مغرلاب ءاطخألا حيحشصت
ىقب˘ي ل˘كششم˘لا نأا˘ب ه˘نا˘ق˘يإا

يتلاو ةيشسفنلا ةيحانلا نم
دو˘˘ه˘˘ج ر˘˘فا˘˘ظ˘˘ت بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ت
ي˘ف لا˘م˘لا لا˘جرو را˘شصنألا
ل˘م˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ةر˘˘كشسب

ىلع نيبعÓلا ةنأامط ىلع
يتلا ةيلا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
م˘شسو˘م˘لا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ب نو˘ن˘يد˘ي
ل˘˘˘مأا˘˘˘يو اذ˘˘˘ه ي˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا ي˘˘˘ف سشتو˘˘˘˘كلا
ةيوقت˘ل يرا˘شضخ˘ل ع˘فاد˘م˘لا
هل نأاو ةشصاخ يفلخلا طخلا
. ةعومجملا يف ريبك رود

صشامر ماسشه

أاؤسسألا ىلإا ءيسسلا نم يدانلا ةيعسضو

ىسسيع نب ةرداغم ىلع رارسصإاو نابحسسني وحوحو لداع يداهلا

ةركسسب داحتا

اهتدوع ينيطنشسقلا يشضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘كششت تل˘ج˘شس
ةعاشس42 ـل تماد يتلا ةحارلا دعب كلذو سسمأا تابيردتلل

رظتنملا دعوملل مهشسفنأا زيهجت ىلع نوبعÓلا لمع ثيح
وطي ءاقفر لمأاي ثيح عوبشسألا اذه ةياهن «ةوارمحلا» مامأا
ةوحشصلا ديكأاتو د˘ي˘شصر˘لا ى˘لإا طا˘ق˘ن ثÓ˘ث˘لا ة˘فا˘شضإا ي˘ف
يف طاقن6 قيقحتب قيرفلل تحمشس يتلاو ارخؤوم ةققحملا
ام وهو بيترتلا ليذ ةيدنأا نع ام اعون داعتبلاو نيءاقل
. ديج لكششب رشضحت اهلعجو ةعومجملا ام اعون حارأا

 هلمع رسشاب ةيلباقلب
نيباسصملا ةداعتسسا يف ةحلم ةبغرلاو

روشسجلا ةنيدمب ةيلباقلب بردملا لح هتاذ قايشسلا يف
ثيح يدمح دوليم بردملا عم داجلا هلمع رششابو ةقلعملا
نم ريثكلا زواجت يف ةعومجملا ةدعاشسم ىلإا ادهاج ىعشسي
ىلإا سسمأا لمع ثيح نيباشصملل ةبشسنلاب ةشصاخ تابيخلا

سضعبل ةبشسن˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا م˘ج˘ح ةدا˘يز ى˘ل˘ع ا˘ث˘حا˘ب م˘ه˘ب˘نا˘ج
ينÓعز بعÓلا اهمهأا لعل دارفنا ىلع لمعت يتلا رشصانعلا

نأا ركذي ةوارمحلا ةم˘ق˘ب ق˘ح˘ل˘ي ن˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘شسن˘ب يذ˘لاو
ير˘م˘ع˘م ر˘شسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا را˘ي˘خ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ق˘˘ت˘˘شسا سشتو˘˘كلا
. ةدوبدبو يحلاشص نيبئاغلا هيليمز سضيوعتل

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش

12

يباجيإا زوفب ةراوفلا نيع ىلإا سسمأا فيطشس قافو قيرف داع
ةرومع عيقوت نم فدهل نيفدهب يناغلا يتناششأا باشسح ىلع
ءازج ةلكرل ةيرياشضخ سسراحلل عراب يدشصت عم يشسودنقو
يف اهتبغرو ةبيتكلا ةميزع ىلع ينثي عيمجلا لعج ام وهو
عم اوبواجت نيبعÓلا نأا ركذي كانه نم ةريششأاتلا فشصن بشسك
ع˘م ة˘شصا˘خ ةر˘ي˘ب˘ك ه˘ت˘م˘ي˘ق تنا˘ك يذ˘لاو ق˘ق˘ح˘م˘لا را˘شصت˘˘نلا
. قيرفلا اهششيعي يتلا ةبعشصلا ةيلاملا فورظلا

ةنجل نؤيد ديدسستل نمزلا عراسستسس ةرادإلا
ةعؤمجملا نؤيدو تاعزانملا

يتيمول مجاهملا ةمزأا ءاهنإا يف ةيفياطشسلا لمأاي ىرخأا ةهج نم
دشصق هدلب ىلإا لوخدلا لجأا نم هقيرف عم هلقنت لغتشسا يذلاو
ثيح «رهششأا ةثÓثل مودت» اهزجنأا يتلاو لمعلا ةشصخر دادعإا
تاعزانملا ةنجل نويد ديدشستب نيبلاطم ةيافلح ءاقفر نوكيشس
نيبلاطم نونوكيشس امك ةدعاشسملا دي ميدقتل هليهأات لجا نم
يف عرششت نأا ىلع قباشسلا هقيرف ةرادإل رايلم هتميق ام ديدشستب

ثÓث ىلإا نيترجأا ديدشستل ةيفاشضإا لاومأا نع ثحبلا ةيلمع
ىلع نولمعي ةرم لك يف مهنأاو ةشصاخ نيبعÓل ةيرهشش روجأا
. ناولألا فيرششت

صشامر ماسشه

دبع ةرق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف برد˘م ل˘مأا˘ي
ةر˘ت˘ف نو˘كت نأا ي˘ف سشر˘˘ط˘˘ل م˘˘ير˘˘كلا
لجا نم ق˘ير˘ف˘لا ح˘لا˘شص ي˘ف ف˘قو˘ت˘لا
ة˘م˘ه˘م˘˘لا قاروألا سضع˘˘ب عا˘˘جر˘˘ت˘˘شسا
ةشصاخ ةلبقملا ةلوجلا ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
نيينعم اونوكي نل اناموشس ءاقفر نأاو
بابشش سسفا˘ن˘م˘لا نو˘ك ة˘لو˘ج˘لا هذ˘ه˘ب
ةيقيرفإلا ةشسفانم˘لا˘ب ي˘ن˘ع˘م دادزو˘ل˘ب
سشتو˘كلا ل˘ع˘ج˘ي˘شس يذ˘لا ر˘مألا و˘˘هو
دنع ةداجلا رومألا يف ةرششابم ىعشسي
ةشصاخ تاريشضح˘ت˘لا و˘ج ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

ىعشسي يتلا رشصانعلا سضعب كانه نأاو
. اهتداعتشسل عيمجلا

ةعؤمجملا ةؤق ديعيسس قاروألا صضعب ةداعتسسا
اهرظتني يتلا ءامشسألا نيب نم لعلو

ط˘˘شسو˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل ةدو˘˘ع ي˘˘ه را˘˘شصنألا
ىتحو سسيو نبو قوزرم نبو يوادهم
نيذلاو يششيروقو يربا˘ك ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا

رمألا ةباشصإلا لكششم نم اريثك اوناع
دوجوم وه امب لمعي ينقتلا لعج يذلا
ناك ينقتلا نأا ركذي ةريخألا ةنوآلا يف
نب سسيئرلا فرط نم ةلاقإلا كششو ىلع
ن˘شسح˘ت مد˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ر˘˘شصا˘˘ن
راشصنألا هانمتي يذ˘لا ل˘كششلا˘ب ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

. مجنلل ةريشسملا ةرادإلاو
صشامر ماسشه

ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج قا˘ششع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ي˘لاو ة˘شضا˘ف˘ت˘نا ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘˘شسمو
ىلع لمعلا لÓخ نم40 مقر ةيلولا
ةشصاخ نيبعÓلا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم د˘يد˘شست
تلمع ةبيتكلاو ةدوجوم جئاتنلا نأاو
ةيار عفرو يدانلا ةيار فيرششت ىلع
يليÓب ءاقفر نأاو ةشصاخ ايلاع ةيلولا
اورطيشسو ةريبكلا قرفلا ديدع اورهق
ل ف˘˘ي˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا راو˘˘˘ششم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةثلا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ت ة˘ل˘ي˘كششت˘لاو
ديشص نب لعج ام وهو رانيد رفشصب
هرا˘ظ˘ت˘نا د˘كؤو˘يو ه˘ت˘م˘شص ن˘ع جر˘خ˘˘ي
. ةيمومعلا تاطلشسلا ةفقو

يتسصرف ترظتنا» :فؤسصؤب
داهتجلا لسصاوأاسسو اريثك

«ةيعمجلا ةمدخل
هقلأات فوشصوب سسراحلا لشصاويو اذه
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ىد˘˘شصت ثي˘˘ح ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ةر˘ي˘خألا تا˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف تا˘م˘ج˘ه˘لا

ىلع هترطيشس طشسبي هلعج ام وهو
فيطلوب هليمز لاحأا ام وهو ىمرملا

لاق دقو اذه طايتحلا يشسرك ىلع

اريثك تربشص هلل دمحلا» :سسراحلا
ف˘˘ي˘˘ط˘˘لو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘مز ع˘˘ج˘˘ششأا تن˘˘كو
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘شصر˘˘˘ف˘˘˘لا تتأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘لإا
ىعشسأا ثيح ريب˘ك ل˘كششب ا˘ه˘ت˘م˘ن˘ت˘غا

ةدعاشسم لجا نم يدل ام لك ميدقتل
ءاقبلاو لشضفألا قيقحت ىلع يقيرف
. ةمقلا يف امود

صشامر ماسشه

ةرڤم مجن
جئاتنلاب نؤهرم بردملا ريسصم

ةهجاولل مجنلا ةداعإل فقوتلا ةرتف يف رامثتسسلاب بلاطم صشرطل

ةليلم نيع ةيعمج

ةيلولا يلوؤوسسم ةقافتسسا رظتنت ةرادإلا

نيباسصملا ةداعتسسا ىلع رسصي ينفلا مقاطلا
«ةوارمحلا» طاقن ىلع رسصت «يسس.صسا.يسسلا»

ىلوألا بتارملا نم برقتلل

فيطسس قافو
 ةريسشأاتلا فسصنب دوعي قافولا

ةعومجملا عاسضوأا حيحسصتب بلاطمو

لمعلا ةدكيكشسب ةيئلولا تاطلشسلا ةين لوح ثيدح رودي
ةدكيكشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف˘ل ا˘ه˘با˘شصن ى˘لإا رو˘مألا ةدا˘عإا ى˘ل˘ع
نإاو ىتح ةيلاجعتشسا لولحب تبلاط ريهامجلا نأاو ةشصاخ
لمأاتو اذه يراطيق يلاحلا سسيئرلا ةيحنت رمألا ىشضتقا
ةلوجلل اداكيشسور ءانبأا سضوخ مدع لÓغتشسا يف ريهامجلا
يجرتلا ءاقل سضوخ ىلع ةلبقم ةيدولوملا نأا امب41 ـلا
تاط˘ل˘شسلا بنا˘ج ى˘لإا نو˘كي˘شس تقو˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
. ةبيبششلا ةمزل ةيئاهن لولح داجيإا لجأا نم ةيلحملا

 صضورعلا نم ديدعلا ىقلت يقوزرم
ليحرلا يف ركفيو

يقوزرم مجاهملاف اهانيقتشسا يتلا تامولعملا بشسحو اذه
ىقلت ثيح مداقلا يوتششلا وتاكريملا لÓخ ليحرلا ررق
ام وهو ةيجيلخلا ىتح وأا ةيلحملا ءاوشس سضورعلا ديدع
رارقلا ذاختا لبق ديج لكششب اهتشسارد ىلع لمعي هلعج
حمشسي نل قيرفلا نأا ركذي سسرام رهشش ةيادب لÓخ يئاهنلا
رظتنملا نم ثيح ةعقوتملا ةلوهشسلا كلتب ينعملا ةرداغمب
هنويد نع ينعملا لزانت عم ةيلام ةميق ةرادإلا طرتششت نأا
. ةرداغملا لبق ةبيبششلا حلاشصل

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

 تاطلسسلا لخدت نع ثيدح
«صسامسسايج» ـل رابتعلا ةداعإل
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قيرفلا نؤيد يه رايلم5.31»
ءاسضيبلا نيع عسضو يفدهو

«حيحسصلا راسسملا ىلع
نويد نأا ةداعجوب فششك ةيادبلا يف

،تاهجلا نيب ام مشسق يف طششانلا يدانلا
لشضف هنأا لإا ،ميتنشس رايلم5.31 تغلب
ةيعمجلا ليجأات دعب ةيلوؤوشسملا لمحت
ببشسب تارم ةدع˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ما˘ع˘لا

انأا» :ةداعجوب لاقو ،ني˘ح˘ششر˘م˘لا با˘ي˘غ
نمشض تنكو ،ءيشش لك لبق رشصانم
تلجأا ةيعمجلا نكل ،تاحيششرتلا ةنجل
اذل نيحششرملا بايغ ببشسب تارم3
نكل ،حششرتلا تررقو ةلاقتشسلا تمدق
ةر˘ي˘ث˘ك فار˘طأا ي˘ح˘ششر˘ت د˘ع˘ب بير˘غ˘˘لا
رمألا لشصو امك ،يدانلا ةشسائر تدارأا
،«حششرتلا نم يعنمل ديدهتلا دح ىلإا

م˘غر ق˘ير˘ف˘˘لا سسأار˘˘ت تل˘˘شضف »:ع˘˘با˘˘تو
نأا ثيح ،ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
ينكل ،ميتنشس رايلم5.31 تغلب نويدلا
يدانلا عشضو وه يفدهو يدحتلا تلبق
.«حيحشصلا راشسملا ىلع

ةيلحملا تاطلسسلا ىلع»
ءاقل تبلطو انتدعاسسم

«لؤلحلا داجيإل نينئادلا
ىلإا ةيوق ةلاشسر ةداعجوب هجوو اذه

ةيدلبلا يف ةلثمتملا ةيلحملا تاطلشسلا
عم فوقولا ةرورشض اهدافم ،ةيلولاو
،ةيلاملا ةيحانلا نم هتدعاشسمو يدانلا

نم نينئادلا عم راوحلا باب حتف امك
يدانلا ىلع ظافحلاو لولحلا داجيإا لجأا
ل˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا فر˘˘شش يذ˘˘لا
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ه˘ل ق˘˘ب˘˘شسو ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ل يدحو» :درطتشساو ،ةيراقلا ةشسفانملا
رغشصتشسا سضعب˘لاو ،ل˘م˘ع˘لا ي˘ن˘ن˘كم˘ي
مهل لوقأاو ،بابشش اننأل ريشسملا بتكملا
ىلإا ةجاحب اننكل لمعيل ءاج ةداعجوب
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلاو را˘شصنألا فو˘قو
ي˘با˘بو نو˘يد˘لا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘˘ل ا˘˘ن˘˘ع˘˘م
نينئادلا ءاقل وه يفده ثيح ،حوتفم
مهعم ق˘ف˘تأا˘شسو نو˘يد˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل

نم هب نونيدي امم ،%05 مهحنم ىلع
يقابلا مهحنمن نأا ىلع تاناعإلا لاومأا

.«تقولا عم
ىلع لسصحأا مل نآلا دحل»

صصاخلا يلام نم فرسصأا..دامتعلا
«يب لسصتا تاطلسسلا نم دحأا لو
تا˘ط˘ل˘شسلا نأا ةدا˘ع˘جو˘˘ب دد˘˘شش ا˘˘م˘˘ك

ةشسائرلاب هزوف دعب هب لشصتت مل ةيلحملا
ةرتفلا يف ءاششع ةبدأام تماقأا اهنأا مغر

م˘ل ه˘نأا ا˘ح˘شضو˘م ءا˘شسؤور˘ل˘ل ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا
لبق نم دام˘ت˘علا ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح ل˘شصح˘ي
لك هميدقت نع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا
،تاباختنلاب هزوف تبثت يتلا قاروألا

نم سصاخلا هلام نم فرشصي هنا اريششم
تا˘ط˘ل˘شسلا» :يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ل˘˘جا
زو˘ف˘لا بق˘ع ي˘ب ل˘شصت˘ت م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلع تلمع اهنأا مغر ،يدانلا ةشسائرب
تقو يف سسيئر لكل ءاششع ةبدأام ميظنت
ريغ رمألاو ،مهم ريغ اذه نكل ،ىشضم
نل دامتعلا يحنم مدع وه موهفملا
ثيح ،يدانلا ةحلشصم يف سسيل لطامتلا
ءيشش ل نكل قاروألا لك تمدق يننأا

نم ني˘ب˘عÓ˘ل ع˘فدا ي˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ثد˘ح
عجرتشسأاشس له ملعأا هللاو سصاخلا يلام
.«ل وأا يلام

جئاتن عجارت ببسس ةباسصعلا»
قباسسلا قيرفلا صسيئرو يدانلا
«ةقيقد92 يف رايلم6.8 بحسس

د˘كأا يدا˘ن˘لا ة˘ي˘ع˘شضو سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
ل˘جا ن˘م ل˘م˘ع˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا نأا ةدا˘ع˘جو˘ب
سضعبو ،راشصنألا ادع ام قيرفلا ريشسكت
بابششلا ريدم ىلإا ةفاشضإلاب نيبرقملا

ل˘كب يدا˘ن˘لا م˘عد˘ي يذ˘لا ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو
سسي˘ئر˘لا م˘ه˘تا ا˘م˘ك ،ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘ي˘غ˘˘شص
ىلع لمعلاب رئازجلا كنب ريدمو قباشسلا
6.8 غلبم بحشس دعب قيرفلا لاومأا بهن
مه˘لو˘خد ن˘م ة˘ق˘ي˘قد92 د˘ع˘ب را˘ي˘ل˘˘م
ام» :ةداعجوب حشضوأاو ،يكنبلا باشسحلا
ديري عيمجلاف فشصوي ل قيرفلا هب رمي
راشصنألا سضعب ادعامو ،يدانلا ريشسكت
د˘˘ير˘˘ي د˘˘حأا ل ،سسا˘˘ي˘˘ج˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘مو
يتلا ةري˘ث˘كلا دو˘عو˘لا م˘غر ةد˘عا˘شسم˘لا

را˘ثأا ا˘م ن˘كل ،ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ي˘ل تح˘˘ن˘˘م
قباشسلا يدانلا سسيئر بحشس وه يتششهد
رايلم6.8 غلبم نجشسلا يف دجاوتملا

21ـلا يدا˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘شسح د˘˘˘حاو ن˘˘˘م
اهردق ةدم يف نويدلا ببشسب ،ةقلغملا

د˘ن˘ع ع˘شضو غ˘ل˘ب˘م˘لا نأا يأا ة˘ق˘ي˘قد92
ةعاشسلا دنع بحشسيل ،00:9ـلا ةعاشسلا
ةياغلل ريبك غلبم وهو ،ةقيقد92:9ـلا

بيرغلاو نويدلا سضيفختب Óيفك ناكو
.«رانيد فلأا34ـب يدانلل نيدي كنبلا نأا

لجأا نم لمعي يدانلا يماحم»
ىلإا لؤسصؤلاو لؤلحلا داجيإا

«نؤيدلا صصخي اميف ةقيقحلا
يتلا ةوطخلا لوح لاؤوشس ىلع هدر يفو
راشسملل قيرفلا ةداعإا لجا نم اهب ماق
يماحم فلك نأا سسيئرلا ،دكأا حيحشصلا
،نويدلا باح˘شصأا ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ب يدا˘ن˘لا

ة˘ي˘كن˘ب˘لا تا˘با˘شسح˘لا ل˘ك ق˘ل˘˘غ اذ˘˘كو
،دحاو يكنب بشساحب لماعتلل ةدمجملا

،ةينوناق ةق˘ير˘ط ق˘فو ل˘م˘ع˘لا ل˘جا ن˘م
تنيع ةشسائرلا يلو˘ت ذ˘ن˘م »:در˘ط˘ت˘شساو
ل˘ك ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘ما˘˘ح˘˘م
ن˘ع ثح˘ب˘ن ن˘ح˘نو ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شص
اهب نونيدي ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لاو ن˘ي˘ن˘ئاد˘لا
نل يننأا دكؤوأا اذه يربنم نمو ،يدانلل
اميتنشس ذخأاو قيرفلا لام لكأا ادحا كرتأا
ن˘ي˘برد˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ا˘مأا ،ق˘ح ر˘ي˘غ˘ب
لجا نم ادعوم مهل برشضأاف نينئادلا
سساشسملا نود لولحلا داجيإاو عامتجلا
.«يدانلا ةحلشصمب

يف قيرفلا رقم..ابعلم كلمن ل»
قدنفلا ىتحو ةيثراك ةيعسضو

«هعيب مت يدانلاب صصاخلا
ةيعشضولا نأا باششلا سسيئرلا ددششو اذه
امايأا ريخلاب رششبت ل يدانلا اهفرعي يتلا
نأاو ا˘م˘ي˘شسل ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق
ءاشضيبلا نيع يف نيدجاوتملا نيبعلملا

لاقي ام لقأا ةلاح يف نادجاوتيو ،ناقلغم
يدانلا رقم ىت˘حو ،ة˘ي˘ثرا˘ك ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ن˘ع
عيب ةيشضق نايشسن نود ميمرت ىلإا ةجاحب
ناك يذلاو يدان˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا قد˘ن˘ف˘لا

ىلع ايدام احاترم قيرفلا لعجب Óيفك
اذ˘ه˘ب ةدا˘ع˘جو˘ب حر˘˘شصو ،ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘قأا
ن˘ي˘ع ي˘ف ن˘ي˘ب˘ع˘ل˘˘م كل˘˘م˘˘ن » :دد˘˘شصلا
ةيثرا˘ك ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘كلو ءا˘شضي˘ب˘لا
بعلملا نأا دقت˘عأاو م˘ي˘مر˘ت ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب
امه لب ءاشضيبلا نيع داحتل اكلم سسيل
لو ثدحف رقملا امأا ،لكك رئازجلا كلم
وه يذلا قدنفلا ىتح »:عباتو ،«جرح
9و رايلم لباقم هعيب متف قيرفلا قح
نأا نكمي ل يذلا غلبملا وهو نويلم
،ءاشضيبلا نيع يف نآلا ةقشش هب ينتقت
ءا˘شضعأا ه˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لا بعÓ˘˘ت˘˘لا ن˘˘كل
،مهاغتبم قيقح˘ت˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘لا

.«ةرقحلل سضرعت قيرفلاو

لباقم تعيب يدانلا كؤكسص»
ل صصاخسشأاو ميتنسس نؤيلم02

نؤنيدي يدانلاب مهل ةقÓع
«نؤيلم003و002ـب

يدانلا سسيئر دكأا نويدلا سصخي اميفو
ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘بو˘شسح˘م˘لا سضع˘ب نأا
ع˘ي˘ب˘ب او˘ما˘قو م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو او˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا

ل سصاخششأا ىلإا يدانلاب ةشصاخ كوكشص
03و02 لباقم ،مدقلا ةركب مهل ةقÓع
نويلم003و002 ةميقب كشصل نويلم
نويدلا عافترا ببشس وهو يلاوتلا ىلع
لاقو ،قيرفلا ىلع اهلÓظب يقلت يتلا
لوقأا امدنع سشهدني سضعبلا» :ةداعجوب
5.31ـب ناد˘م ةاو˘ه˘لا ي˘ف ق˘˘ير˘˘ف نأا ه˘˘ل
امو ريتاوف˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا د˘ن˘ع ن˘كل را˘ي˘ل˘م
عئاب ،رومألا نم ريثكلا مهفتشس ثدحي
،ميتنشس نوي˘ل˘م068ـب ن˘يد˘˘ي ي˘˘ناوألا

كشص كلمي سضعبلا ،ةدوجوم ةروتافلاو
يرحتلا دعب نويلم003و002 ةميقب
نويلم02 لباقم اهعاب سضعبلا نأا نيبت
ةركب مهل ةقÓع ل سصاخششأل ميتنشس
.«مدقلا

نيع داحتل ةماعلا ةيعمجلا»
يهو اؤسضع641 اهيف ءاسضيبلا

«رئازجلا خيرات يف ةقباسس
رايعلا نم ةأاجافم يانلا سسيئر رجفو اذه
ةماعلا ةيعمجلا نأا د˘كأا ا˘مد˘ع˘ب ل˘ي˘ق˘ث˘لا
641 مشضت ءاشضيبلا نيع داحتا قيرفل

،رئازجلا خيرات يف ةقباشس يف اوشضع
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م او˘شضع06 نأا ادد˘˘˘˘˘˘ششم
سسيئرلا مهبلجو ةفورعم ريغ ةروكذملا
ه˘ح˘˘لا˘˘شصم ة˘˘مد˘˘خ ل˘˘جأا ن˘˘م ق˘˘با˘˘شسلا

يلام˘لا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لاو
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا» :ح˘شضوأاو ،ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘بدألاو
مشضت ءاشضيبلا نيع داحتا قيرفل ةماعلا

خيرا˘ت ي˘ف ة˘ق˘با˘شس ي˘هو او˘شضع641
لكششملاو ،انه سسيل رمألا نكل ،رئازجلا
ملو ءابرغ اشصخشش06 دجاوت يف نمكي
ةي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف م˘ه˘تد˘ها˘ششم ي˘ل ق˘ب˘شسي
نم ةرم لك يف نوتأاي مهنأا لإا ،ةماعلا
يلاملا نيريرقتلا ىلع ةقداشصملا لجأا

نويلم ـب مهممذ عيب لÓخ نم ،يبدألاو
قيرفلا هب رمي ام ةفرعم نود نم ميتنشس
انتلعج يتلا ةيشسيئرلا بابشسألا نم اذهو
.«ةياغلل ةدقعم ةيعشضو يف

نيلؤمملا صضعب عم تقفتا»
نم مهلاؤمأا اؤبسصي نل مهنكل

«نؤيدلا ديدسست لجأا
هب ءاج يذلا عورششملا سصخي اميفو

عشضو فدهتشسي هنا دكأا ةداعجوب ريششب
ن˘م ،ح˘ي˘ح˘شصلا را˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا

نم نيلوم˘م بل˘ج ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ
اوشضفر مهنأا لإا ،ءاشضيبلا نيع ةقطنم
ريغ نو˘يد د˘يد˘شست˘ل م˘ه˘لاو˘مأا خ˘شضت نأا

تكرحت دقل» :لاقو ،سساشسألاب ةدوجوم
ىلع تلشصحتو ةيشضاملا تاعاشسلا يف
معد لجأا نم نيلومملا سضعب ةقفاوم
فدهب يشسفانت قيرف نيوكتو يدانلا

مدع ررق عيمجلا نكل ،ءاقبلا نامشض
ل نو˘يد ة˘يو˘شست ل˘جا ن˘م لا˘م˘لا ح˘ن˘˘م
م˘ه˘ق˘ح اذ˘هو تءا˘ج ن˘يأا ن˘م نو˘فر˘ع˘˘ي
ةريغشص لك نع ثحبلا ددشصب نحنو
مدقتلا لبق ثدحي امم ققحتلاو ةريبكو
.«ةرطشسملا فادهألا قيقحتو رثكأا

«ينؤبسساح اهدعبو لمعأا ينؤكرتأا»
هتيزهاج نع ةداعجوب ربع راعششلا اذهبو
ءاشضيب˘لا ن˘ي˘ع ع˘شضوو يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر˘ل
باعشصلا مغر حيحشصلا راشسملا ىلع
فشصعت يتلا ةريثكلا
نل ةمهملا نأا فرعأا انأا» :لاقو ،يدانلاب
ةريثكلا تايدحتلا لظ يف ،ةلهشس نوكت
ديلا عشضو انيلع نكل ،ينرظتنت يتلا
نل ،ءا˘شضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع ل˘جأا ن˘م د˘ي˘لا ي˘ف
ىلعو ،ةداع˘جو˘ب ـل ا˘كل˘م سسي˘ل ق˘ير˘ف˘لا
ناو ىتح يدانلا لوح فافتللا عيمجلا

،دحاو وه فدهلا نأل ،ينقيطي ل ناك
دجاوتلا ل املو قيرفلا ةبيه ةداعإا وهو
ىلع ريشسلاو فرتحم لوألا مشسقلا يف
يذلا ةليلم نيع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف ى˘ط˘خ
لوألا م˘˘شسق˘˘لا ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ءادأا مد˘˘ق˘˘˘ي
تددشس دقل»:عباتو ،«ةليل˘ق تا˘ي˘نا˘كمإا˘ب
،سصاخلا يلام نم نيبعÓل ةيرهشش ةرجأا

نينئاد˘لا ءا˘ق˘ل ل˘جأا ن˘م حو˘ت˘ف˘م ي˘با˘بو
نم ىنمتأاو ،مداق وه ام نع ثيدحلاو
اومهاشسي نأا ءاشضيبلا نيع قاششع لك
.«حيحشصلا راشسملل يدانلا ةداعإا يف

ةديج ءاؤجأا يف ريسست تابيردتلا»
«قيرفلل ابردم نانرح تنيعو

ةداعجوب دكأا ،تابيردتلا سصخي اميفو
دعب ةديج ءاوجأا يف ريشست تابيردتلا نأا

احشضوم ،نيبعÓل ةيرهشش ةرجأل هحنم
ميكحلا دب˘ع بعÓ˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب ما˘ق ه˘نا

سسأار ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘با˘˘شسلا بعÓ˘˘لا نا˘˘نر˘˘ح
انمق دقل» :لاقو ،يدانلل ةينفلا ةشضراعلا
تناك تاريشضحتلاو ةديج تامادقتشساب
ينكل نييشضاملا نيمويلا يف ةفقوتم
تدا˘ع رو˘مألاو ة˘ير˘ه˘شش ةر˘جأا تدد˘˘شس
ح˘شصن سضع˘ب˘لا »:ع˘˘با˘˘تو ،«ا˘˘ه˘˘با˘˘شصن˘˘ل
نأل قيرفلا يف ءاشضمإلا مدعب نيبعÓلا
تبثأا ،ي˘ن˘كل لا˘م˘لا كل˘م˘ي ل ةدا˘ع˘جو˘ب
،ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ل˘م˘ح˘ت ى˘ل˘ع ردا˘ق ي˘ن˘نأا

ابردم نانر˘ح ق˘با˘شسلا بعÓ˘لا تن˘ي˘عو
فاد˘هألا ق˘ق˘ح˘ن ه˘ل˘لا ءا˘شش ناو يدا˘ن˘ل˘ل
.«مشسوملا ةياهن يف ةرطشسملا

ب.م.يرسسيإا

ةبؤهنملا لاؤمألا ةداعتسسل ديحؤلا ليبسسلا ءاسضقلا نأا دكأا

 ةداعجوبل اكلم سسيل قيرفلاو ةيلحملا تاطلضسلا ةتافتلا رظتنن ءاضضيبلا نيع نويد رايلم5.31 :ةداعجوب
ةانق» ىلع ثبت يتلا «ةرك ةقيقد06» ةسصح ىلع افيسض هلوزن دنع ،يدانلا صصؤسصخب ةريثك ةأاجافم ءاسضيبلا نيع داحتا قيرفل باسشلا صسيئرلا ةداعجؤب ريسشب رجف

ةسشئاطلا تافرسصتلا لÓخ نم ءاسضيبلا نيع قيرف مسسا ؤحم يف بغرت يتلا قرفلا ىلع ةبؤسسحمو يدانلا نم ةبرقم فارطأا نم صضرعت يتلا ليقارعلا اميسسل «مÓسسلا
.قيرفلا بح عم ىتح لو رييسستلا عم اهل ةقÓع ل يتلاو
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ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا حر˘شص
نافل سسينيد لئابقلا ةبيبششل
مامأا هقيرف ةارابم ةياهن دعب
اذ˘ه زو˘ف˘ب ي˘لا˘م˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
ة˘˘ج˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن نأا ،(1‐2) ر˘˘ي˘˘˘خألا
تايرج˘م سسكع˘ت ل ةارا˘ب˘م˘لا
ةر˘ط˘ي˘شس د˘ه˘شش يذ˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا
طو˘ششلا ي˘ف ة˘شصا˘خ ه˘لا˘ب˘˘ششأا
ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لا» :لا˘˘ق ذإا ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةشصاخ ةرم ةارابملل ةيئاهنلا
ةياغ ىلإا ني˘لدا˘ع˘ت˘م ا˘ن˘ك ا˘ن˘نأا
ةجيتن يهو ،ةريخألا ةقيقدلا

˘ما˘˘ع˘˘لا ىر˘˘ج˘˘م˘˘لا سسكع˘˘ت ل
ىلع انرطي˘شس د˘ق˘ف ،ةارا˘ب˘م˘ل˘ل
طوششلا يف اميشسل انشسفانم
ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق ا˘ن˘˘كو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
لول فده ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ي˘ج˘شست
ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘شض ي˘˘˘ت˘˘˘لا سصر˘˘˘ف˘˘˘لا

برد˘م˘لا فا˘شضأاو ،«ا˘نو˘˘ب˘˘عل
:ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘ششل ق˘با˘˘شسلا
اديج اومل˘قأا˘ت˘ي م˘ل نو˘ب˘عÓ˘لا»
ةماعلا فور˘ظ˘لاو خا˘ن˘م˘لا ع˘م
ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا تدا˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا
ي˘˘˘ف ن˘˘˘كل ،لوألا ا˘˘˘ه˘˘˘طو˘˘˘شش
اقيرف اندهاشش ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا

دوعن ف˘ي˘ك ا˘ن˘فر˘عو ا˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ناديملا يف انقطنم سضرفنو
ءاج يذلا يناثلا فدهلا نأا لإا
طلخأا ةارابملا سسافنأا رخآا يف
د˘ير˘ن ا˘ن˘ك ا˘˘ن˘˘نأا ا˘˘م˘˘ب ا˘˘ن˘˘قاروأا
.«لداعتلا ةجيتن ىلع ظافحلا

قيرفلا ظوظح سصوشصخبو
رظتنت يتلا ةدوعلا ةارابم يف
˘مو˘ي نور˘م˘˘ج ي˘˘قزرأا ءا˘˘ق˘˘فر
نظأا» :نافل لاق ،لبقملا دحألا

ل˘ما˘ك ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ظ˘˘فا˘˘ح ا˘˘ن˘˘نأا
رود ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ا˘˘ن˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح
مهألا وه اذ˘هو تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةرا˘شسخ˘لا نأل ،ا˘ن˘ل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
لخدن انلعجت فده˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘ب
نيلداعتم اننأاكو ةدوعلا ةارابم
فده ليج˘شست نأا ا˘م˘ب ،ا˘ي˘ب˘ل˘شس
ىلإا رورملاب انل حمشسي دحاو
نأا ل˘˘ب˘˘ق ،«ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا رود˘˘˘لا
ىدافتن نأا انيلع نكل» :فيشضي
ليجشست لباقم فادهألا يقلت
ا˘نأاو ،ل˘قألا ى˘ل˘ع د˘حاو فد˘˘ه
ام قيقحت ىلع انتردقب لئافتم
.«ةارابملا هذه يف هيلإا فدهن

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف نأا ر˘˘كذ˘˘ي
رخآا يف لداعتلا عيشض لئابقلا
دافتشسا امدعب ،ةارابملا سسافنأا
ءازج ةلكر نم يلاملا بعلملا
تراثأا4+09 ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف
نيذلا ةبيبششلا يبعل طخشس

مكحلا رارق ىلع اريثك اوجتحا
،أا˘˘ط˘˘خ دو˘˘جو مد˘˘ع ة˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب
(1‐2) ةجيتنب ةارابملا يهتنتل
.نييلحملل

زاتجي اغنلاغنÓك
ةيبطلا صصؤحفلا
تابيردتلا رسشابيو

مؤيلا ةيسشع
زا˘ت˘جا ،ر˘خآا عو˘شضو˘م ي˘فو

ي˘˘لو˘˘˘غ˘˘˘نو˘˘˘كلا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘لإا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو
يماب لئابقلا ةبيبشش فوفشص
سصوحفلا ،اغنلاغنÓك يدولغ
د˘˘˘حألا سسمأا لوأا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
يدومحم ةوخإلا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب
ىر˘˘˘جأا ثي˘˘˘ح ،وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب
ةباششلا لÓهل قباشسلا بعÓلا
ة˘ع˘˘ششألا فو˘˘ششك ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا

ىلإا ة˘فا˘شضإا ،ما˘ع˘لا سصح˘ف˘لاو

سصاخلاRCP را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خا
ديفوك سسوريف نع فششكلاب
تءاج يتلا جئاتنلا يهو ،91
.ةيبلشس

ج˘مد˘ن˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو
ددجلا هئÓمز عم اغنلاغنÓك
ة˘شصح˘لا ي˘ف ،مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسمأا
مقاطلا اهجمرب يتلا ةيبيردتلا
بردملا ةدايقب قيرفلل ينفلا
ىلع نافل سسي˘ن˘يد ي˘شسنر˘ف˘لا
ا˘مأا ،ءا˘شسم ة˘شسما˘خ˘لا ة˘عا˘شسلا
ةارابم يف هتكراششم ةيناكمإا
يلا˘م˘لا بع˘ل˘م˘لا ما˘مأا ةدو˘ع˘لا
ه˘نأا ا˘م˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘˘حألا مو˘˘ي
يف انركذ املثم ايراق لهؤوم
دي يف ىقبتف ،ةقباشسلا اندادعأا
ى˘ل˘ع ف˘ق˘ي˘شس يذ˘لا برد˘م˘لا

ديدجلا مجاهملا ةيزهاج ىدم
ةفاشضإلا ميدقت ىلع هتردقو
.قيرفلل

صش .ليسضف

:نافل صسينيد ،ةدؤعلا ةارابم صصؤسصخب هلؤوافت ىدبأا

«ةدوعلا ةارابم ‘ لهأاتنسسو لداعتلا انعيسض»

د˘ب˘ع با˘ع˘لألا ع˘نا˘˘شص خ˘˘شسف
يدا˘ن ع˘م هد˘ق˘ع و˘با˘ج ن˘مو˘م˘لا

،سسمأا رشصع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
سسلجم سسيئر عم عمتجا امدعب
رقمب سساملأا رشصانلا دبع ةرادإلا
.قيرفلا

نأا رداشصملا سضعب تلاق دقو
قا˘ف˘تا ى˘لإا Ó˘شصو˘ت ن˘ي˘فر˘˘ط˘˘لا
قباشسلا يلودلا ةرداغمب يشضقي
ةحنم نع هلزانت لباقم ديمعلا

بتاور ةثÓث دئاز تايرابم01
ةشصق كلذ˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ،ة˘ير˘ه˘شش
دع˘ب ة˘يدو˘لو˘م˘لا ع˘م «سشو˘م˘م»
ي˘ف ن˘˘كت م˘˘ل ف˘˘شصنو م˘˘شسو˘˘م
بعÓ˘لا تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت ىو˘˘ت˘˘شسم
،ءاو˘˘شس د˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘شصنألاو
ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ه˘˘ما˘˘قرأا نأا ة˘˘شصا˘˘خ
ةنراقم ادج ةفيعشض «ةوانششلا»
.هاشضاقتي ناك يذلا بتارلاب

ةهجو نوكت نأا رظتنملا نمو
،دÓبلا قرشش ىلإا ةديدجلا وباج
قباشسلا هقير˘ف ى˘لإا د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
لو˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘˘فو
نبا ةداعتشسا ديري هنأا انرداشصم
يبحم نأا لإا ،هتيب ىلإا قيرفلا
سصو˘شصخ˘ب او˘م˘شسق˘نا ة˘ل˘ح˘كلا

ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا بب˘شسب ه˘تدو˘˘ع
امك ،يشضاملا مشسوملا اهب رداغ
طا˘˘شسوأا ي˘˘ف و˘˘با˘˘ج م˘˘شسا ددر˘˘ت

ثيح ،ةنيطنشسق بابشش راشصنأا
ةرادإا ةبغر نع ثيدحلا رودي
ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘شس .سسأا .ي˘˘شسلا
يقيرفلا يدانلا مجن تامدخب
نم ةدافتشسلاو اقباشس يشسنوتلا

.ةليوطلا هتربخ
نيعب قلغم صصبرت

يجرتلا ةارابمل ناينبلا
ايندب ارسضحم نانجؤبو

اديدج
ل˘خد˘ي˘شس ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو

اشصبرت رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف
ةشسردملاب مويلا نم ةيادب اقلغم
نيع ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘قد˘ن˘ف˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
كلذو ،ةمشصاعلا بر˘غ نا˘ي˘ن˘ب˘لا
يتلا ةيبراغملا ةمقلل اريشضحت
ي˘جر˘ت˘لا ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت
ةيناثلا ةلوجلا باشسحل يشسنوتلا
لاطبأا ةطبار تاعومجم رودل
يذلا سصبرتلا موديشسو ،ايقيرفإا
قيرفلل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ه˘ج˘مر˘ب
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب

يأا ،ةلماك مايأا ةينامث ،ينارمع
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا مو˘ي ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
32 لبقملا ءاثÓثلا موي نوكتشس
.يرفيف

ق˘با˘شسلا برد˘م˘لا ز˘كر˘˘ي˘˘شسو
هل˘م˘ع ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘ششل

ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
8 ةدم نأا ةشصاخ ،يكيتكتلاو
ريشضح˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘ك نو˘كت˘شس ما˘يأا
ءانبأا ةهجاوم˘ل اد˘ي˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
يف اوزاف نيذلاو ،ةقيوشسلا باب
يدا˘˘ن ما˘˘مأا ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ةبوعشصب يلاغ˘ن˘شسلا ثي˘غ˘نو˘شس
.(1‐2) ةجيتنب ةريبك

تدقاعت ،هشسفن قايشسلا يفو
عم سسمأا رئازجلا ةيدولوم ةرادإا
ق˘˘با˘˘شسلا ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘شضح˘˘م˘˘˘لا
لا˘م˘ك ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةحفشصلا يف ترششن ذإا ،نانجوب
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
ةرادإا ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت» :كو˘˘˘ب˘˘˘شسيا˘˘˘ف˘˘˘لا

عم اهدقاعت نع رئازجلا ةيدولوم
ق˘˘با˘˘شسلا ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘شضح˘˘م˘˘˘لا
لا˘م˘ك ،ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
،نان˘جو˘ب ر˘ششا˘ب˘ي˘شسو ،«نا˘ن˘جو˘ب
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ب˘خ كل˘م˘˘ي يذ˘˘لا

هلمع ،يندبلا ري˘شضح˘ت˘لا لا˘ج˘م
نمشض ارشضاح نوكيشسو مويلا
ةدايق˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا

.سشورمع يفطل هدعاشسمو
ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا نأا ر˘˘كذ˘˘ي

ةارا˘˘ب˘˘م ءار˘˘جإا رار˘˘ق˘˘˘ب كشسم˘˘˘ت
ي˘جر˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
،ددحملا اهتيقو˘ت ي˘ف ي˘شسنو˘ت˘لا

يرفيف32 ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘˘ي يأا
ةرادإا تمد˘ق˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
مويب اهل˘ي˘جأا˘ت˘ل بل˘ط˘ب د˘ي˘م˘ع˘لا

ةارا˘ب˘م ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب بب˘˘شسب د˘˘حاو
ز˘نواد ن˘شصو دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش
هشسفن مويلا يف يقيرفإا بونجلا

،(ةيليوج5) هشسفن بعلملا يفو
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘ن ةرادإلا د˘ب˘ت م˘ل ا˘م˘ك
راشصنألا روشضحل بلط ميدقت
با˘ب˘شش ةرادإا ه˘ب ر˘كف˘ت ا˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م
رار˘ق˘ل ا˘مار˘ت˘حا كلذو ،دادزو˘ل˘˘ب
ترقأا يتلا ةيرئازجلا تاطلشسلا
روشضح نود تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ما˘قإا
سسيئر حرشص امل˘ث˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

ي˘ف ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإÓ˘ل تا˘ح˘ير˘شصت

.سسمأا لوأا ةيششع
صش .ليسضف

رئاز÷ا ةيدؤلؤم
يسس .صسأا .يسسلا وأا قافؤلا نؤكت دق هتهجو

ةيدولوŸا عم هدقع خسسفي وباج

نيبردملا نيب لسضافت ةنتاب بابسش ةرادإالئابقلا ةبيبسش
يبيرعلبو ةرارغوب

تحرتقا افارطأا نأا ،ةنتاب بابشش تيب لخاد نم انرداشصم تملع
ةشضراعلا يلوت دشصق قيرفلا ةرادإا ىلع نيبردملا نم ديدعلا
يشسنوتلا رارغ ىلع ،ينومحر دارم قباشسلا بردملل افلخ ةينفلا

دمحم ،نارع˘جو˘ب ر˘ي˘م˘شس ،م˘ي˘ن˘غ د˘لا˘خ ير˘شصم˘لا ،زا˘كعو˘ب ز˘ع˘م
يمشسا عشضو ةنيغز سسيئرلا نأا لإا ،يديزوب فشسويو يبوهيم
هتامامتها سسأار ىلع يبيرعلب ديعشسو ةرارغوب نيمايلا نيبردملا
.«باكلا»ـل ةينفلا رومألا يلوت دشصق

يشساروألا يدانلا ةرادإا لشصفت مل ،رطشسألا هذه ةباتك دح ىلإاو
باكلا ةرادإا نأا لإا ،قيرفلا ىلع فرششيشس يذلا ينقتلا مشسا يف
ءاشضعأا دحأا قيرط نع هب تلشصتا يذلا يبيرعلب نيب لشضافتشس
هب لاشصتلا طبر راظتنا يف برقألا ودبي يذلا ةرارغوبو ،ةرادإلا

.بابششلا يف ةديدج ةبرجت سضوخ يف هتبغر ىدم ةفرعمو
ةينفلا ةشضراعلا ىلع فرششأا ةرارغوب نيمايلا بردملا نأا ركذي
لكاششملا نأا لإا ،يلاحلا يوركلا مشسوملا علطم عم سسابعلب داحتل
فوفشص يف نيبعÓلا ليهأات مدع اهنع بترت يتلاو ،قيرفلل ةيلاملا
امدعب قيرف نود يبيرعلب دجاوتي اميف ،هليحرب تلجع ،«ةركملا»
يف ةنيط˘ن˘شسق ة˘يدو˘لو˘م ع˘م ي˘نا˘ث˘لا م˘شسق˘لا ى˘لإا دو˘ع˘شصلا ق˘ق˘ح
.هلبق يذلا مشسوملا يف بورخلا ةيعمج عمو يشضاملا مشسوملا

صش .ليسضف
افؤتريف ةيكيسشتلا مامأا نيفيظن نيطؤسشب

ةيلودلا ريتسسنملا ةرود يئاهن رسسخت وبيإا
رودلا يف ةيشساق ةميزه وبيإا سسانيإا ةيرئازجلا سسنتلا ةبعل تقلت

تاحاشسملا ىلع ترج يتلاو ،ةيلودلا ريتشسنملا ةرودل يئاهنلا
ىلإا اهتدوع ذنم ةيرئازجلا ةبعÓل ةبشسنلاب ةيناثلا يه ،ةعيرشسلا
تارودلا نم ددع ءاغلإا ببشسب رهشش ةدمل اهفقوت رثإا ،نيدايملا
.سسنوت يف انوروك سسوريفب ةباشصإلا تلاح ددع عافترا يعادب

اهتشسفانمب وبيإا عمج يذلا يئاهنلا رودلا يف ةملكلا تداع دقو
تع˘فر ا˘مد˘ع˘˘ب ،(2‐6) (2‐6) ةجيتنب افوتر˘ي˘ف˘هور˘ف ة˘ي˘كي˘ششت˘لا
اهل تدشصر يتلا ةرودلا هذه يف سسفانتلا ىوتشسم ةيكيششتلا

.يكيرمأا رلود فلأا51ـب ردقت ةيلام ةزئاج
لبق  انشسح اراوششم تمدق وبيإا ةيرئازجلا نأا ركذلاب ريدجلاو

ةبحاشص ةقباشسلا ةيقيرفإلا ةلطبلا تناك ثيح ،ةيئاهنلا ةهجاوملا
هذه نكل ،اهتبعل يتلا عبرألا تÓباقملا يف تقلأات دق اعيبر22
نم اهنكمت يتلا طاقنلا سضعب بشسك نم اهعنمت مل ةميزهلا
.يملاعلا بيترتلا يف اهعقوم نيشسحت

قÓع نامحرلا دبع

زوفلل صشاتكسشيب دوقيو اعئار افده لجسسي لازغ
فيشضملاب هتعمج يتلا هتارابم يف يكرتلا سشاتكششيب يدان زاف

باشسحل ةفيظن ةيثÓثب ،سسمأا رشصع ةرق˘نأا ي˘غ˘ي˘لر˘ي˘برÓ˘ششت˘ن˘ي˘غ
.زاتمملا يكرتلا يرودلا نم42 ةلوجلا

لاز˘غ د˘ي˘ششر ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ة˘كرا˘ششم ةارا˘ب˘م˘˘لا تفر˘˘عو
رابكلا ةقيرط ىلع فيدهتلا لاجم هحاتتفاب قلأات يذلاو ،ايشساشسأا
ارتم03 دعب نم ةمكحم ةديدشستب ،ةيادبلا نم ةعبارلا ةقيقدلا يف
يذلا فدهلا وهو ،ةرقنأا يغيلريبرÓششتنيغ سسراح ىمرم تنكشس
.ءاكذب ءاقللا نوريشسي مهلعجو هئÓمزل نامألا حنم

نأا لبق ،ةقيقد26 ةدمل بعلملا يف لازغ دجاوت رمتشسا دقو
يناثلا نيفدهلا لجشس يذلا نشسوت كنيج هليمزل هناكم كرتي
ءاقللا يهتنيل ،ةارابملا نمز نم4+09و98 نيتقيقدلا يف ثلاثلاو
.سشاتكششيبل سضيرع زوفب

نم سضيبألاو دوشسألا قيرفلا هب داع يذلا نيمثلا زوفلا اذهبو
ةفشصانم بيترتلا ةرادشص ىلإا سشاتكششيب ىقترا ،ةيكرتلا ةمشصاعلا

طاقن تشس قرافبو ةطقن15 ديشصرب ةششخبرنفو يارشس ةطلغ عم
.روبشس نوزبارط عبارلا زكرملا بحاشصو قحÓملا ىلع

رؤحتملا «انورؤك» ءابو يسشفت ببسسب

نسص مامأا دادزولب بابسش ءاقل لقن» :ناكرب طاقب
«لثمألا رايخلا نطولا جراخ زنواد

دشصر ةعبات˘م ة˘ن˘ج˘ل و˘شضع نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب رو˘شسي˘فور˘ب˘لا دد˘شش
ةيناثلا ةلوجلا ءاقل لقن ةرورشض ىلع ،«انوروك» سسوريف ةعباتمو
يقيرفإا بونجلا زنواد نشص يدان فيشضلاو دادزولب بابشش نيب
جراخ ،يبملوألا ةيليوج5 بعلمب يراجلا يرفيف32 موي ررقملا
.ايقيرفإا بونج يف «انوروك» سسوريف يششفت ببشسب نطولا سضرأا

عيمجلا» :Óئاق سسمأا ةيفحشص تاحيرشصت يف ناكرب فششكو
،ايقيرفإا بونج يف ةرطيشسلا جراخ تاب رّوحتملا انوروك نأا فرعي
دحل حاقللا» :عباتو ،«رئازجلا نع اديعب ماقت نأا بجي ةارابملا هيلعو
،ةئ˘طا˘خ˘لا سصو˘ح˘ف˘لا ن˘م فو˘خ˘ت˘م ا˘نأاو ه˘ت˘عا˘ج˘ن تب˘ث˘ي م˘ل نآلا

يف رايخ لشضفأا ىقبي رئازجلا جراخ ءاقللا لقن يل ةبشسنلابو
.«نهارلا تقولا

ب .م .يرسسيإا
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

صصاخ ميركت
ة˘ل˘ي˘م˘˘ج ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
قا˘˘˘˘˘˘فو ةرادإا تمر˘˘˘˘˘˘˘ك
رئازجلا ريف˘شس ف˘ي˘ط˘شس
سشيل˘ي˘لد ف˘شسو˘ي ا˘نا˘غ˘ب
ةثعبل هتد˘عا˘شسم ر˘ي˘ظ˘ن
مهدجاوت لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا
ي˘لوؤو˘شسم ما˘قو ،ا˘نا˘غ˘˘ب
ر˘ي˘ف˘شسلا ح˘ن˘م˘ب قا˘فو˘لا
يذلاو ،قافولا سصيمق
يشصخششلا همشسا لمحي
زمر˘ي يذ˘لا91 م˘˘قرو
تمدقو فيطشس ةيلول
ة˘˘لا˘˘شسر قا˘˘˘فو˘˘˘لا ةرادإا
ةئيهت يف ةتفلملا هتمهاشسمب ،مهنم افارتعا ،ةيزمر ىرخأا ايادهل ةفاشضإلاب ،نافرعو ركشش
دعب اناغ نم نيمث زوفب داع «دوشسألا رشسنلا» نأا مولعملا نمو ،قيرفلل ةمئÓملا فورظلا
.يناغلا وكوتوك يتناششأا قيرف باشسح ىلع فدهل ةيئانثب زوفلا

ناسسل لك ىلع يكوكلا ةعاجسش
قا˘فو ق˘ير˘ف˘ل ه˘مد˘ق ا˘م˘ل ار˘ظ˘ن
يكوكلا ليب˘ن ى˘ق˘ل˘ت ،ف˘ي˘ط˘شس
ةريبك ةداششإا يشسنوتلا بردملا
يف ةيورك ةيشصخشش نم اهيقل
ءاقفرل تحمشس ةميزعو ناديملا
ةردقملاو ةقثلا بشسكب يوارق
تارا˘شصت˘نلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
را˘يد˘لا جرا˘خ ى˘ت˘ح ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

داع دقو اذ˘ه ة˘با˘شش ر˘شصا˘ن˘ع˘بو
ةيرئازجلا قرفلا راشصنأا بلغأا
يتلاو سشتوكلا تاحيرشصت ىلإا

لقنتلا لبق فيطشس يف تناك
نأا ى˘ل˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
يف لكلا بعلي نأا بجي قافولا
بشسك لجا نم اناغ يف لكلا
. لهأاتلا ةريششأات

نورظتني رفانسسلا
صشودح نم ريثكلا

ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا راشصنأا نمث
˘مد˘ق˘ت˘شسم˘لا بعÓ˘ل ة˘ن˘شسح˘لا ة˘قÓ˘ط˘˘نلا
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ د˘يد˘˘ج˘˘لا

بيطلا دودرملا دعب ةشصاخ سشودح ءايركز
فدهلل هليجشست اذكو يمامألا طخلا يف
هتامدخ يف ةريبكلا مهتقث ىلع نيدكؤوم
هودهع ي˘ت˘لا ه˘تا˘يو˘ت˘شسم عا˘جر˘ت˘شسا ى˘ل˘ع
اذه فيطشس قافو ناولأا لمحي ناك نيح
ةوحشص لشصاوتت نأا راشصنألا ىنمت دقو
ةمداقلا ةيمشسرلا تاءاقللا يف ةينغم نبا
ىتح بعل هناكمإاب نيأا ةوارمحلا نم ةيادب
. ةقيقد02

ةرارحلاو بلقلا

يت امأا بابششلل ققحملا نيمثلا لداعتلا دعب
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ي˘لو˘غ˘نو˘كلا ي˘ب˘م˘˘يزا˘˘م ي˘˘ب
ةطبار نم تاعومجم˘لا رود˘ل ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا
هذه نأا دوي˘ع˘شس ر˘ي˘مأا د˘كأا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
ةرارح˘لاو ةدارإلا ل˘شضف˘ب تءا˘ج ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
هتاحيرشصت يف هؤوÓمزو وه اهرهظأا يتلا
انلخد دقل»: Óئاق هقيرفل ةيمشسرلا ةانقلل
انك ،ةدارإلابو بلقلاب لاجر ءاقل بعلن يكل

،ي˘برا˘ي˘شسلا نأا˘ب ر˘ه˘ظ˘ن نأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘مزا˘˘ع
هتمشصب كرت لجأا نم ةشسفانملا يف دجاوتي
اريششم ،«ةحشصلا مهيطعي نوبعÓلاو ،اهيف
يف دودحلا دعبأل ةيشضرم لداعتلا ةطقن نأا

.ءاقللا هيف بعل يتلا فورظلا لظ

راظتنلا لاط

ةركشسب داحتا وبعل اهششيعي ةبعشص ةيعشضو
مهيف ترثأا يتلا تارثعتلا ةلشسلشس دعب ةشصاخ
يف ة˘ب˘غر˘لا د˘ق˘ت˘فا ن˘م كا˘ن˘ه نأا ى˘ت˘ح ار˘ي˘ث˘ك
نو˘ب˘عÓ˘لا ل˘مأا˘يو اذ˘ه مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘شسرا˘˘م˘˘م
يف تقولا نأاو ةشصاخ اعيرشس راشسملا حيحشصت

يف لمعت قرفلا لك نأا امب يدانلا حلاشص ريغ
تارا˘˘شصت˘˘نلا بشسك ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘هار˘˘˘لا تقو˘˘˘لا

زواجت نأاو ةشصاخ رطخلا ةقطنم نم بورهلاو
ءانبأا دعاشسي باهذلا ةلحرم ةياهن لبق ةمزألا
امب ةيحيرأاب ءاقبلا فده ليشصحت يف نابيزلا
دادعتلا يف ةرفوتم ةيرششبلا تاناكمإلا لك نأا

. يدوج تيآا ينقتلا بشسح
 لوألا مسساحلا

ةينطولا ةلوطبلا يف

تبلج ةمشساح تاريرمت5 هميدقت لÓخ نم
ريه˘ظ˘لا ل˘شصاو˘ي ق˘ير˘ف˘ل˘ل طا˘ق˘ن˘لاو فاد˘هألا
يليÓب ريمأا ةليلم نيع ةيعمج قيرفل نميألا
ىحشضأا هنأاو ةشصاخ ق˘ير˘ف˘ل˘ل ل˘شضفألا م˘يد˘ق˘ت
لمع د˘قو اذ˘ه بي˘تر˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي
ىلع ديكأاتلاو هعيجششت ىلع قيرفلا راشصنأا

ى˘ل˘ع ه˘ث˘ح لÓ˘خ ن˘م ه˘ف˘ل˘خ م˘ئاد˘لا م˘ه˘فو˘˘قو
نأاو ةشصاخ هبعك ولع ىلع ديكأاتلا ةلشصاوم
هتاءاطعو هتايوتشسم ىلإا ةوقب دئاع ينعملا
يف يشضايرلا روهمجلا اهدهع نأاو قبشس يتلا

. ةبيقعلا ءانبأا عم همشساوم

qarsana@essalamonline.com
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ررديف نم برتقي لادان
ينابشسإلا سسن˘ت˘لا م˘ج˘ن تا˘ب
ف˘ن˘˘شصم˘˘لا لادا˘˘ن ل˘˘ي˘˘ئا˘˘فر
ن˘م ا˘ب˘ير˘ق ا˘ي˘م˘لا˘ع ي˘نا˘˘ث˘˘لا

ه˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م م˘˘˘قر ة˘˘˘لدا˘˘˘ع˘˘˘م
،ررد˘ي˘ف ر˘جور ير˘شسيو˘شسلا

زوفلل اقيقحت بعل رثكأاك
نود ةيلاتتم تاعومجم يف
تلو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘شسخ
رد˘شصت˘يو ،ىر˘ب˘˘كلا ع˘˘برألا
هقيقحتب ةمئاقلا هذه ررديف
،ةيلا˘ت˘ت˘م ة˘عو˘م˘ج˘م63
اكيرمأا ةلوطب نم ترمتشسا
53ـب ،ورنكام نوج يكيرمألا هفلخ يتأايو ،7002 سسوراغ نلور ىتح ،6002 ةحوتفملا

يف راشصتنلاب ثلاثلا بيترتلا يف لادان امهفلخ يتأايو ،4891 نودلبميو ةلوطب نم ةعومجم
.ةيلاحلا ايلارتشسأا ةلوطب ىلإا0202 سسوراغ نلور نم تأادب ةيلاتتم ةعومجم33
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بسضغلا يبراد
ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا ل˘ب˘˘ق
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ن˘˘˘˘ع
يدان نيب يبرادلا

يذ˘˘˘˘لا نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م
ه˘˘˘˘˘˘ل ط˘˘˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘˘ي
يرئازجلا
ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘شسإا
ف˘ي˘˘شصو ر˘˘شصا˘˘ن
يلاطيلا يرودلا
م˘˘˘ير˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا
رتنلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
عنشص ،ردشصت˘م˘لا

نييدانلا رو˘ه˘م˘ج
ةارابم يف امهنيب ثدح يذلا يظفللا راجششلا ةطقل يف وكاكول ـب اربا عمجت ،ةزيمم ةحول
.بعلملا مامأا ونÓيم عراوشش تنيز يتلاو ايلاطيا سسأاك يئاهن عبر
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ةÓسصلا تيقاوم

ةيلودلا ريتسسنملا ةرود يئاهن رسسخت وبيإا ̂ 
زوفلل صشاتكسشيب دوقيو اعئار افده لجسسي لازغ ̂ 

ةنتاب بابسش ةرادإا
نيبردملا نيب لسضافت

يبيرعلبو ةرارغوب
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لئابقلا ةبيبسش

نارهو ةيدؤلؤم ةنتاب بابسش رئاز÷ا ةيدؤلؤم

لقن» :ناكرب طاقب
دادزولب بابسش ءاقل

جراخ زنواد نسص مامأا
لثمألا رايخلا نطولا

رؤحتملا «انورؤك» ءابو يسشفت ببسسب

:نافل صسينيد ،ةدؤعلا ةارابم صصؤسصخب هلؤوافت ىدبأا

«ةدوعلا ةارابم ‘ لهأاتنسسو لداعتلا انعيسض»

ةداعتسسل ديحؤلا ليبسسلا ءاسضقلا نأا دكأا
ةبؤهنملا لاؤمألا

نيع نويد رايلم5.31 :ةداعجوب
تاطلسسلا ةتافتلا رظتنن ءاسضيبلا

 ةداعجوبل اكلم صسيل قيرفلاو ةيلحملا

يسس .صسأا .يسسلا وأا قافؤلا نؤكت دق هتهجو

هدقع خسسفي وباج
ةـــيدولوŸا عم


