
قح ‘ مأدعإلأ ةبوقع سسامتلأ
لايتغأ ‘ يصسيئرلأ مهتŸأ

«ليدروغ ‘Òه»

فصشكي ةيروهمجلأ ليكو
لتقم نع ةعورم ليصصافت

50صصاهدلأو دي ىلع «ةزنك»
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ىلع ددسشو ديهسشلأ موي ركذتسسأ
بعسشلأ محÓت ةرورسض

ليجسست مدع دكؤوت ةيملعلأ ةنجللأ
تافعاسضم يأأ

ماعلأ ةيأدب ةدحأو ةرم حنمت
طورسشب يسسأردلأ

ةحنم ثدحتصست ةموكحلأ
رانيد فلآأ5 ـبةيصسردم

30 صصةزوعملأ رصسألأ ذيمÓتل

¤إأ ةفاسضإأ لتقو بيذعت ..فاطتخأ مهتب
ةحلسسم ةيباهرإأ ةعامج نيوكت

«يعونلأ صصاسصتخ’أ مدعب» يسضقي امكح ردسصأأ ءأزجأأ ىلإأ اهعيطقتو هتنبأ لتقب فرتعأ يناجلأ
وزو يزيتب نأروكعأ ةغرفمب اهيمرو

50صص

حقلم فلأأ57 ةيملعلأ ةنجللأ تسصحأأ
ليجسست نود ،نآ’أ ةياغل رئأزجلأ يف
ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ تا˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘سضم يأأ
ي˘˘˘ف قر˘˘˘ف ’ ه˘˘˘نأأ ة˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م ،حا˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ
يف نييبطلأ نيسسرامملأ نيب تايولوأ’أ
ةيمكلأ نأأ ’إأ صصاخلأو ماعلأ نيعاطقلأ
ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل تع˘فد حا˘ق˘ل˘لأ ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لأ
.ديفوكلأ حلاسصم يف نيلماعلل

 مك◊أ ةدصس ¤إأ لوصصولل سسخب نمثب رئأز÷أ عيب ديرت ةيلخأد فأرطأأ :نوبت سسيئرلأ
30 صصينطولأ يبعسشلأ صسلÛأ ّلح رّرقو كأر◊أ ¤إأ ةئدهت لئاسسرب ثعب

سصخصش فلأأ57 نم ديزأأ
ذنم «انوروك» حاقل أوقلت

ميعطتلأ ءدب

عورصشم ‘ نوصضام :دأرج
ةديدج رئأزج لجأأ نم

رامعتصسلأ راثآأ نم ةررحتم

30 صص

40 صص

ابيرق ةيئاهنلأ دوقعلأ جأرختسس’ ةيمقر ةيسضرأأ قÓطإأ

ىوعد طقصسي ءاصضقلأ
 «يديصسرألأ» سسيئر

لدعلأ ريزو دصض

ءانب ةداعإأ وه هنم فدهلأ نأأ أودكأأ
ةيرئأز÷أ ةلودلأ تاسسسسؤوم

باطخ نوكرابي نويصسايصس
نوÈتعيو نوبت سسيئرلأ

«ةمهم» هتأرأرق
30 صص

50صص

! خيراتلأ أذهب «لدع» تانكصس فلم ةيفصصت
نوعطلأ باحصصأأ تافلم ةيوصست ءاهتناب يهتنتصس «لدع» ةغيصص Òصصم :يرصصان

40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! جرح ىندأأ نود

ءايرثأا دوجو ةيضضق نينطاوملا نم ددع حرط
ديدعلا ةمضصاعلا يف بيلحلا ريباوطب ارخؤوم
ىندأا نود ءلؤوه نأا نيدكؤوم ،تلؤواضستلا نم
ةهرافلا مهتارايضس ف˘ي˘قو˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي جر˘ح
يوذ ةمحاز˘م˘ل بي˘ل˘ح˘لا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م ما˘مأا
ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا با˘˘ح˘˘ضصأاو دود˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘لا
52 ـب بي˘ل˘ح ضسي˘ك ءار˘ضش ي˘ف ة˘ط˘ضسو˘ت˘م˘لا
نأا نوك نوريثكلا هدقتنا يذلا رمألا ،ارانيد
ا˘ه˘ت˘ه˘جوو ة˘لود˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘عد ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
نيذلا ءاينغأÓل ل دودحملا لخدلا باحضصأل
ةر˘م ل˘ك م˘ه˘تارا˘ي˘ضس ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف نو˘ن˘˘ف˘˘ت˘˘ي
ريغو بلعملا بيلحلا ءارضش نع نوزجعيو
ةرورضض فلم حرط تداعأا ةيضضقلا ،ننقملا

ههيجوتو ةلودلا فرط نم معدلا ةعجارم
.اهريغ نود ةجاتحملا تائفلل

يقيقح زنك
يف ءاربخ فضشك
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘عارز˘˘˘لا
ةري˘ب˘كلا ة˘ي˘م˘هألا
ا˘ه˘ي˘ضست˘كت ي˘ت˘˘لا
بور˘خ˘لا ةر˘ج˘ضش
يتلا ،رئازجلا يف
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ضش ن˘˘˘˘˘م
ي˘ف ة˘م˘˘ها˘˘ضسم˘˘لا
ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘عد
ةيام˘حو ي˘ن˘طو˘لا
لماوعلا نم ةئيبلا
،فافجلاو فارج˘نلا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

هذ˘ه كر˘ت ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع ءلؤو˘˘ه با˘˘عأاو
001 زواجتت ل يتلاو نمثلا ةديهزلا ةرجضشلا
راجضشأاب اهضضيوعتو ةنضس002 ضشيعتو رانيد
رانيد0001 ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘هر˘ع˘ضس ة˘ي˘ئاو˘ت˘˘ضسا

فافجلا يف ىت˘ح م˘ها˘ضستو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ةر˘مد˘مو
هكاوف جتنت وأا ائيضش جتنت نل حجرألا ىلعو
ةرجضش نأا ءلؤوه لاقو ،ةيلاع فيلاكتب ةئيدر
جاتحت لو ةرثكب ءاملا جاتحت ل بورخلا

مظعم نم ىلغأا يهو نمثلا ةيلاغ يهو ةيانع
ةلمج رانيد021 ـب وليكلا عيبت ثيح ،هكاوفلا

ةضصاخ ةداملا ينتقت تاضسضسؤوم دوجو مهألاو
وه بورخلا ودعف ةريبك تايمكب تناك اذإا
.ةريبكلا ةلومحلا ضسيلو ةليلقلا ةيمكلا

ةعبرألأ رايمألأ بتأور

4 ةيبونج ةيلوب ةيدلب رييضست ىلع بقاعت
،تاريدرايلم ىلإا رداق ةردقب اولوحت ،رايمأا
ةنضس53 لبق اطيضسب Óماع ناك لوألا ريملا

لاغضشأا داتعو تاراقع كلمي لواقم نآلا وهو
ناك يناثلا ريملا ،بضصنملا رداغ دقو ةيمومع
ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ل˘˘ما˘˘˘ع تاو˘˘˘ن˘˘˘ضس ل˘˘˘ب˘˘˘ق
،ر˘ي˘نو˘ي˘ل˘م ى˘لإا نآلا لو˘ح˘ت «تضسيراد˘نو˘ت˘ضس»
4 ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ضش كل˘˘م˘˘ي
ريملا ،ةيلولا تاذ يف Óيف مهنيب نم تانكضس
3و ةيحÓف ضضارأاو تاراقع نآلا كلمي ثلاثلا
عبارلا ريملا ،اطيضسب افظوم ناك دقو ققضش
03 ل˘ب˘ق ط˘ي˘ضسب ي˘مو˘ي ل˘ما˘ع و˘هو ر˘ي˘خألاو
هتميق ىدعتت ايحÓف اراقع نآلا كلمي ،ةنضس
ضضارأاو ن˘ي˘ي˘ن˘كضس ن˘يرا˘˘ق˘˘عو را˘˘ي˘˘ل˘˘م01
ةميق غلبت مك وه لاؤوضسلا ،ءانبلل ةضصضصخم
.؟ةعبرألا رايمألا بتاور

يلأولأ ةلاقتصسأ

اذإا ليقتضسيضس هنإا ةيبونج ةيلو يلاو لاق
ةميقو ةيمهأاب ني˘ن˘طاو˘م˘لا عا˘ن˘قإا ي˘ف ل˘ضشف
يلاولا ،روتضسدلا ليد˘ع˘ت ءا˘ت˘ف˘ت˘ضسا ىود˘جو
نينطاو˘مو ة˘ي˘ل˘ح˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج ى˘ق˘ت˘لا يذ˘لا

يف دكأا ،يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو
يف لقي ل ،ةديدجلا رئازجلا ءانب نأا ءاقللا
،ةلودلل ريبكلا يومنتلا دهجلا نع هتيمهأا

لماوع مهأا ،ةديدجلا ةيروهمجلا ءانب نأل
.ايجراخو ايلخاد رئازجلل نيضصحتلا

qarsana@essalamonline.com
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؟روتانيصسلأو «ريملأ» نيب عقو أذام
ةير˘ضس تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ي˘ضشت
رايمأا دحأا نأا ىلإا ،ةياغلل
ل ا˘˘م ع˘˘˘فد ،راردأا ة˘˘˘يلو
ميتنضس رايلم1 نع لقي
رو˘˘تا˘˘ن˘˘ي˘˘ضس ةد˘˘عا˘˘˘ضسم˘˘˘ل
ضسل˘ج˘م ى˘˘لإا لو˘˘ضصو˘˘ل˘˘ل
ضسي˘ئر ر˘ضشا˘ب د˘قو ،ة˘مألا
راردأا ةيلوب يلاح ةيدلب
ةلمح ليومت تاونضس لبق
حضشرم حلاضصل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا
نوبخ˘ت˘ن˘م لا˘قو ،ا˘ن˘ي˘ضسلا

ةميق نإا راردأا ةيلو نم
د˘حاو˘لا بخا˘˘ن˘˘لا تو˘˘ضص
نويلم4 ى˘˘˘لإا تز˘˘˘ف˘˘˘ق
ضسيئر ءاج نيأا نم وه لاؤوضسلاو ،انيضسلا حضشرم نم برقملا ةيدلبلا ضسيئر هعفد اهنم ءزج ميتنضس
.ةيدلبلل هلوضصو لبق ايداع اضصخضش ناك هنأا فرعي عيمجلا نأا مغر ،لاملاب ةيدلبلا

ةرذق ةلمح
دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضسا ف˘˘˘ل˘˘˘م نأا ود˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي
ار˘˘˘خؤو˘˘˘م ثد˘˘˘حأا ،تارا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا

ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘˘عار˘˘˘ضصو تا˘˘˘فÓ˘˘˘خ
رفظ˘ل˘ل ا˘هد˘ضشأا تغ˘ل˘ب ءÓ˘كو˘لا
قيقحت جئاتن تدافأاو ،دامتعاب
عو˘˘ل˘˘ضض ن˘˘ع ةرازو˘˘لا ه˘˘تر˘˘˘جأا

دار˘ي˘ت˘ضسل ن˘ي˘ق˘با˘ضس ن˘ي˘ل˘˘ي˘˘كو
ةيمÓعإا ة˘ل˘م˘ح ي˘ف تارا˘ي˘ضسلا

جار˘فإلا د˘ع˘ب ا˘هد˘ضض ة˘ضضر˘غ˘م
كلمي يذلاو ةيضضقلا يف يضسايضس بزح يف نييدايقلا دحأا طروت بناج ىلإا ،طورضشلا رتفد نع
ةيرئازج تاونق يكلام اذكو ،ةيلزنمورهكلا ةزهجألاو ةيرانلا تاجاردلا داريتضسل نيتكرضش
 .رئازجلا يف ةيكيرمأا ةمÓع عيب ةضصخر كلمي امهدحأا ةضصاخ

«ةيبان تأرابع»
نم ريثكلا دنع ادج ةئيضس ةداع
ندملا يف ةضصاخ ،نييرئازجلا
ةيرخضسلا يف ل˘ث˘م˘ت˘ت ىر˘ب˘كلا

نودضصقي نم ىلع كحضضلاو
هيفر˘ت˘لا ن˘كا˘مأاو تا˘هز˘ت˘ن˘م˘لا
رارغ ىلع ةحارلاو مامجتضسÓل
،«تÓ˘˘با˘˘ضصلا» هز˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م راوز
تع˘˘ن˘˘ل˘˘ل نو˘˘ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ثي˘˘˘ح
نم لي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ن تارا˘ب˘ع˘ب
نومتني ل ضسانأا مهنأاو مهنأاضش
ام ماقملا اذه يفو .ايضسفن ىضضرملا نييرئازجلا ضضعب يأار بضسح «جيتضسربلا»و ةراضضحلا ىلإا
 .عيمجلا لاوحأا حلضصيو يدهي هللا..؟ اننيب حيرجتلاو ةيرضصنعلا هذه اذامل لوقلا لإا انعضسي

! ناملربلأ ىلإأ ةرأزولأ نم
˘˘مد˘˘˘ع ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
اميف ةروضصلا حوضضو
ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
يف يضسايضسلا عضضولا
ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ،ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ءا˘˘ضضعأل ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ءاتفتضسا دعب ةموكحلا
نأا لإا ،روتضسدلا ليدعت

ءارزو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ادد˘˘˘˘˘ع
نآلا نوكردي نييلاحلا
يأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘˘م نأا
دعب ةيموكح ةليكضشت
تاب ،0202 ماع ةياهن
عفد ام اذهو كضش لحم
ةلواحمو ،يضسايضسلا مهلبقتضسم يف نآلا نم نوركفي دارج زيزعلا دبع ةموكح يف ءارزو
ىوتضسملا ىلع ةيلاحلا ةموكحلا نم ءارزو3 ىعضسي اذهل ،ةديدجلا رئازجلا يف عقومتلا
نولضصاوتي مهلعج ام ،ةمداقلا ةيعيرضشتلا تاباختنلا ضضوخل ةيلضصألا مهتايلو يف يلحملا

.مداقلا ناملربلل مهحضشرت ةلأاضسم ثحبل مهتايلو يف تايعمجلا ضضعب عم
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watan@essalamonline.com

يف ةيروهمجلا ضسيئر لاق
ىركذ ةبضسانمب ةمأÓل باطخ
لح تررق دقل» ديهضشلا موي
ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا ضسل˘ج˘م˘لا
نم ةرضشابم ر˘م˘ن˘ضسو ي˘لا˘ح˘لا
نم ةيلاخ تاباختنا ىلإا نآلا
،دضسافلا ريغ وأا دضسافلا لاملا
ىتح «بابضشلل اه˘باو˘بأا ح˘ت˘ف˘ت
ا˘م˘ل˘ث˘م‐ ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘˘ل نو˘˘كي
«ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ا˘ه˘نزو» ‐فا˘ضضأا
˘ما˘ح˘ت˘قا ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘˘ي يذ˘˘لا
.ة˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا

ريي˘غ˘ت˘لا نأا ضسي˘ئر˘لا فا˘ضضأاو
ريي˘غ˘ت˘ب لإا ي˘تأا˘ي ل يرذ˘ج˘لا
ل» تا˘ضسضسؤو˘م ى˘لإا ي˘˘ضضف˘˘ي

كي˘كضشت لو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع را˘˘ب˘˘غ
هب بلاطي ناك ا˘م˘ل˘ث˘م «ا˘ه˘ي˘ف
ار˘كذ˘م ،«كرا˘ب˘م˘˘لا كار˘˘ح˘˘لا»
ريخألا يروتضسدلا ليد˘ع˘ت˘لا˘ب
ل˘يد˘ع˘ت˘ب ا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا» Ó˘˘ئا˘˘ق
لك هيف انجمدا يذلا روتضسدلا

ضسرك يذلاو كارحلا بلاطم
.«ايعامجو ايدرف ةقلطم ةيرح

ضسي˘˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘ضشك ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك
يضسائر وفع نع ةيروهمجلا

يلقت˘ع˘م ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ضسم
نم نوكتت ،يبعضشلا كارحلا

Óقتعم ا˘ضصخ˘ضش03 ي˘لاو˘ح
و˘ف˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘كح
مل ىرخأا ةعومجمو يضسائر
ة˘ف˘ضصب د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘كح˘˘ي
نيب حوارتي م˘هدد˘عو ة˘ي˘ئا˘ه˘ن

نمو.ادرف06 وأا55
يتلا ىرخألا ةماهلا تارارقلا
وه نوبت ضسيئرلا اهنع نلعأا
لمضشي يموكح ليدعت ءارجإا
يف نكت مل يتلا تاعاطقلا

تاحومطو تاعلطت ىوتضسم
.‐هبضسح‐ ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ضشلا

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر فا˘ضضأاو
عضضو يف عورضشلا متيضس هنأا
دضصرملل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘ي˘لآلا
يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

باب˘ضشل˘ل ى˘ل˘عألا ضسل˘ج˘م˘لاو
يف ،ةيروتضسد˘لا ة˘م˘كح˘م˘لاو
.رهضش هاضصقأا لجأا

ة˘˘˘˘مزألا ضصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ضسي˘˘˘ئر ح˘˘˘جر ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا
عين˘ضصت م˘ت˘ي نأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
دا˘˘ضضم˘˘لا ي˘˘ضسور˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

‐كينتوبضس» انوروك ضسوريفل
V» ةتضس نوضضغ يف رئازجلاب

.نآلا نم رهضشأا ةعبضس وأا
ةيروهمجلا ضسيئر ضصرحو

كو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضسب ةدا˘˘˘˘ضشإلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
هذ˘ه ه˘جو ي˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
،اهتهجاوم تمت يتلا ةحئاجلا
تا˘ي˘ح˘ضضتو ر˘ب˘ضص ل˘ضضف˘˘ب»
ة˘ئ˘ف ضصخألا˘بو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك
ى˘لإا ا˘ن˘ل˘˘ضصو م˘˘ه˘˘طا˘˘ب˘˘ضضناو
ةكر˘ع˘م˘لا ضضو˘خ ي˘ف م˘غا˘ن˘ت

ضسيئرلا لوقي «ضسوريفلا دضض
 .نوبت

بحر ،ي˘لود˘لا نأا˘˘ضشلا ي˘˘ف
ءاقرفلا قافتاب نوبت ضسيئرلا
ل˘ي˘˘كضشت ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ي˘˘ف
معد ددج امك ،ةديدج ةموكح

ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ضضق˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
.ةيوارحضصلاو ةينيطضسلفلا

ينطولأ يبعسشلأ صسلÛأّ لح رّرقو كأر◊أ ¤إأ ةئدهت لئاسسرب ثعب

نمثب رئأز÷أ عيب ديرت ةيلخأد فأرطأأ :نوبت سسيئرلأ
 مك◊أ ةدصس ¤إأ لوصصولل سسخب

خ.ةميسسن

تاباختنأ ءأرجإأو يموكح ليدعت اهنم ةمهملأ تأرأرقلأ نم ةلمج نع ،ةيروهمجلأ صسيئر نوبت ديجملأ دبع نلعأأ
فأرطأأ ىلإأ أريسشم ،كأرحلأ ءانجسس نم أددع صسم يسسائر وفع بناج ىلإأ اهلً اخيرات ددحي نأأ نود ةركبم ةيعيرسشت

.بعسشلأ ءÓسشأأو ةلودلأ صضاقنأأ ىلع كلذ ناك ولو مكحلأ ىلإأ لوسصولأ لجأأ نم صسخب نمثب رئأزجلأ عيب ديرت ةيلخأد

بعسشلأ محÓت ةرورسض ىلع ددسشو ديهسشلأ موي ركذتسسأ

رئأزج لجأأ نم عورصشم ‘ نوصضام :دأرج
رامعتصسلأ راثآأ نم ةررحتم ةديدج

دعاسسمو دعاسسم يتبتر فلم ةيوسست ةرورسضب أوبلاط
ايئاهن لأوزلل Úتليآ’أ يسسيئر

اينطو ابأرصضإأ نونصشي نويبÎلأ نوفرصشŸأ
 رهصشلأ أذه ةياهن

طورسشب يسسأردلأ ماعلأ ةيأدب ةدحأو ةرم حنمت

ةيصسردم ةحنم ثدحتصست ةموكحلأ
ةزوعملأ رصسألأ ذيمÓتل رانيد فلآأ5 ـب

دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘˘كأا
نييرئازجلا نأا ،لوألا ريزولا

ينطو عورضشم يف نوضضام
ةررحتم ةديدج رئازج لجأا نم
.رامعتضسلا راثآا نم

هتاحفضص ى˘ل˘ع دار˘ج دا˘فأاو
يعامتجلا لضصاوتلا عقاومب
«رتيوت«و«كوبضسياف»
ينطولا مويلا ءايحإا ةبضسانمب
رياربفÓ «81˘ئا˘ق د˘ي˘ه˘ضشل˘ل
ن˘˘م رر˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا نأا ا˘˘˘نر˘˘˘كذ˘˘˘ي
لاجر ةيحضضت وه رامعتضسلا

نم رثكأا رئازجلا اوبحأا ءاضسنو

يف يضضمن مويلاو ..مهضسفنأا
ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘طو عور˘˘˘ضشم
ن˘م ةرر˘ح˘ت˘م ،ةد˘يد˘ج ر˘ئاز˘ج
ن˘مو را˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسلا اذ˘˘ه را˘˘ثآا
ةطب˘ث˘م˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لاو د˘ق˘ع˘لا
.«تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لاو تادارإÓ˘˘˘˘ل
لوألا ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘ضضأاو
ا˘ه˘تد˘حو˘ب ة˘ن˘مؤو˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا»
جاتحت اهبابضش ىلع ةلوعمو
نم لمعلاو انفوفضص ضصر انم
ءا˘˘فو˘˘لا و˘˘ه م˘˘كلذ  ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘جأا
.«ءادهضشلا ىركذل يقيقحلا

ر.نوراه

ة˘ّي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ترر˘˘ق
ن˘يد˘عا˘˘ضسم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘فر˘˘ضشم˘˘ل˘˘ل
ينطو بارضضإا ميظنت نييوبرتلا
نم حتافلاو يرفيف82 يموي
يف ةباق˘ن˘لا تح˘ضضوأاو.ضسرام
عمزم˘لا بار˘ضضإلا نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
82 يموي رادم ىل˘ع ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
نو˘كي˘ضس ضسرا˘م1و ير˘ف˘ي˘ف
مامأا ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو˘ب ازز˘ع˘م
ةينطولا ةيبرت˘لا ةرازو ة˘ق˘ح˘ل˘م
تعدو.ةمضصاعلا يف وضسيورلاب
نم اهتوعد ةيبلتل لامعلا ةباقنلا
ةدراولا بلاط˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا
بار˘ضضإلا˘ب را˘ع˘ضشإلا نا˘ي˘ب ي˘ف
ةرازولا ىلإا ةمّلضسُملا بلاطملاو
20و ضسرا˘˘˘م50 ي˘ئا˘ق˘˘ل ي˘˘ف
.0202 ربمفون

ةرور˘˘ضض ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘كأاو

د˘عا˘ضسم ي˘ت˘ب˘تر ف˘ل˘م ة˘يو˘ضست
ي˘˘ضسي˘˘ئر د˘˘˘عا˘˘˘ضسمو يو˘˘˘بر˘˘˘ت
ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن لاوز˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘يآلا

ةّيدعاقلا ةبترلا نم مهنيكمتو
قيبط˘ت اذ˘كو ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا فر˘ضشم
662 ‐41 يضسائرلا مو˘ضسر˘م˘لا

را˘ضسم˘لا مد˘خ˘ي ا˘م˘ب ه˘ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘تو
ن˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘ضسم˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

،ن˘˘ي˘˘يو˘˘بر˘˘ّت˘˘لا ن˘˘ي˘˘فر˘˘˘ضشم˘˘˘لاو
ةيئان˘ث˘ت˘ضسا ضصخر راد˘ضصت˘ضساو
نيفرضشملاو نيدعاضسملا ةدئافل
بتّرلا ىلإا ةيقر˘ّت˘ل˘ل ن˘ي˘يو˘بر˘ّت˘لا
م˘ه˘ت˘ي˘ّق˘حأا ا˘ه˘ي˘ف ا˘˘م˘˘ب ى˘˘ل˘˘عألا
ةيقرّتلا ةقباضسم يف ةكراضشملا
وأا ةيبر˘ت˘لا را˘ضشت˘ضسم ة˘ب˘تر ى˘لإا
.ليهأاتلا مئاوق ىلع ليجضسّتلا

خ.ةميسسن

ةحنم ةموكحلا تضصضصخ
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘˘ضسرد˘˘م
ن˘ي˘ضسرد˘م˘ت˘مـلا ن˘يزو˘˘ع˘˘مـلا
ميلعتلاو ةيبرتلا تا˘ضسضسؤو˘م˘ب
5 غلبمب تردقو ،نييمومعلا
ةرم حنمت يرئازج رانيد فلأا

˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ةد˘˘˘حاو
.يضساردلا

طورضش ةموكحلا تددحو
ي˘ف ة˘ح˘ن˘م˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘ضسلا

م˘˘˘قر يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت مو˘˘˘ضسر˘˘˘م
ددعلا يف رداضصلا ،16_12
،ةيمضسرلا ةديرجلا نم ريخألا
ةحنم ثادحإا ن˘م˘ضضت˘ي يذ˘لا

فر˘ضصتو .ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘ضسرد˘˘م
لك ةيادب ةدحاو ةرم ةحنملا
ذ˘ي˘م˘ل˘ت ل˘كل ة˘ي˘˘ضسارد ة˘˘ن˘˘ضس
وأا ،ةمورحم ةلئاع نم ردحنم
يضصولا وأا هئايلوأل رفوتي ل
وأا ل˘˘ق˘˘ي وأا ،ل˘˘خد يأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ير˘˘ه˘˘ضشلا ل˘˘˘خد˘˘˘لا يوا˘˘˘ضسي

د˘ح˘لا ه˘ئا˘ي˘ضصوأا وأا ه˘ئا˘ي˘˘لوأل
.نوم˘ضضم˘لا ى˘ندألا ي˘ن˘طو˘لا

يذيفنتلا موضسرملا طرتضشاو
ن˘م ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘قا˘˘ط˘˘ب ءا˘˘ضشنإا

ةيلخادلا ةرازو حلاضصم فرط
رييضستل ةيلحملا تاعامجلاو
،ةضصاخلا ةيضسردملا ة˘ح˘ن˘م˘لا

ةضصتخملا حلاضصملل نكميو
،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

ن˘ما˘ضضت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازوو
ة˘˘ي˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طإلا
ة˘ح˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘ضست˘ل ة˘ي˘م˘˘قر˘˘لا
ا˘م˘ك ،ة˘ضصا˘خ˘لا ة˘ي˘˘ضسرد˘˘م˘˘لا
ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك دد˘˘ح˘˘ي
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
د˘ن˘˘ع ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا
يرازو مو˘˘ضسر˘˘م˘˘ب ة˘˘جا˘˘ح˘˘˘لا

،ةين˘ع˘م˘لا تارازو˘لا كر˘ت˘ضشم
ةينطو˘لا ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا ح˘م˘ضستو
ة˘ح˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘ضست˘ل ة˘ي˘م˘˘قر˘˘لا
ققحتب ة˘ضصا˘خ˘لا ة˘ي˘ضسرد˘م˘لا

وأا ءا˘˘ي˘˘لوأا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘˘م
نيينعم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘ضصوأا
تائيه عم قيضسنتب ة˘ح˘ن˘م˘لا˘ب
ةيلوألا ةمئاقلا دع˘تو ة˘ي˘ن˘ع˘م
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘˘ل
تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
ضساضسأا ىلع هÓعأا ةروكذملا
ي˘˘ف ةدراو˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ةدافتضسلا بلطو ةرا˘م˘ت˘ضسلا

أÓ˘˘م˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
ي˘لو فر˘ط ن˘م ةرا˘˘م˘˘ت˘˘ضسلا
يديرب كضصب ةقوفرم ذيملتلا
ةقحلم ةيلوألا مئاوقلا لضسرت
ىلإا افلاضس ةروكذملا قئاثولاب
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘جاردإل تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ةيمقرلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا
.ةروكذملا ةحنملا رييضستل

ـه.دأوج

ةيرئأز÷أ ةلودلأ تاسسسسؤوم ءانب ةداعإأ وه هنم فدهلأ نأأ أودكأأ

«ةمهم» هتأرأرق نوÈتعيو نوبت سسيئرلأ باطخ نوكرابي نويصسايصس
ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس فار˘˘طأا تن˘˘م˘˘ث

دبع ةيروهمجلا ضسيئر باطخ
ىلإا ههجو يذلا ،نوبت ديجملا
ةبضسا˘ن˘م˘ب ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ضشلا
ناك هنأا ةد˘كؤو˘م ،د˘ي˘ه˘ضشلا مو˘ي
ن˘م˘ضضتو ا˘ح˘ير˘ضصو ا˘ح˘˘ضضاو
،ةماهلا تارارقلا نم ةعومجم
يبعضشلا ضسلجملا لح اهنيب نم
نع جارفإلا بناج ىلإا ينطولا
  .يأارلا ءانجضس

نب لا˘م˘ك د˘كأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
ديد˘ج˘ت˘لا بز˘ح ضسي˘ئر ،م˘لا˘ضس
ـل ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ضسي˘ئر با˘˘ط˘˘خ نأا ،«مÓ˘˘ضسلا»
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

يفو ةيئانثتضسا فورظ يف ءاج
رئازجلا اهدهضشت ،ةمهم ةلحرم
نأا افيضضم ،انوروك ءابو ببضسب
بع˘˘˘˘ضشلا حرا˘˘˘˘ضص ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ةلحرملا ضصخي اميف يرئازجلا
ناك باطخلا «Óئاق  ةلبقملا

راضشأاو .«بلقلا ىلا بلقلا نم
ضسي˘˘˘ئر نأا ى˘˘˘˘لا م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضس ن˘˘˘˘ب
ل˘˘كب قر˘˘ط˘˘ت ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ضضع˘˘˘˘ب ءادا ى˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘حار˘˘˘˘˘ضص
مل يتلاو اه˘ما˘ه˘م˘ل ترارزو˘لا
تا˘ع˘ل˘ط˘ت ىو˘ت˘ضسم ي˘ف ن˘˘كت
ىلا هقرطت بناج ىلا ،بعضشلا

تاباختنا ءارجإاو ناملربلا لح

ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ءا˘˘ط˘˘عإل ة˘˘ق˘˘ب˘˘˘ضسم
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
ضسي˘ئر ف˘ضشكو  .ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘˘لا

نأا ،يرئاز˘ج˘لا د˘يد˘ج˘ت˘لا بز˘ح
وه ،ضسيئرلا باطخ يف ديدجلا
اهيف امب فارطألا لك كارضشإا
رئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘ضضرا˘ع˘م˘لا
نأا اد˘ي˘ج ه˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ل ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
تلاز ل ةميدقلا تاضسرامملا

تاضسضسؤوملا لك يف ةيضشفتم
ةو˘˘ضشر ،ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م
  .ةيبوضسحمو

ةكرح ضسيئر يعيبر حتاف امأا
لÓخ حضضوأا ،اقباضس ةضضهنلا
نأا «مÓ˘˘˘ضسلا»ـل ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘ضصت
نم ةعومجم نمضضت باطخلا
هذه نأا ىلا اريضشم ،تارارقلا
ضساكعنإا اهل نوكيضس ةريخألا

ةضصاخ ،ةيضسايضسلا ةحاضسلا ىلع
ضسل˘ج˘م˘لا ل˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
  .ينطولا يبعضشلا

رارق نأا يع˘ي˘بر ر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ك
،يارلا باحضصأا حارضس قÓطا

،ضسيئرلا فرط نم ةمهم ةوطخ
ح˘ت˘˘ف ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘مأا ن˘˘ع بر˘˘عأاو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا مÓ˘˘علا ل˘˘ئا˘˘ضسو
،رخلا يارلاو يارلل ،ةضصاخلاو
ةكرحلل  ةيويحلا دوعت ىتح
دباع دم˘ح˘م ا˘مأا  .ةي˘ضسا˘ي˘ضسلا

،ديهضشلا لعضشم ةيعمج ضسيئر
ضسي˘˘ئر با˘˘ط˘˘خ نأا ى˘˘لا تف˘˘˘ل
يفو احضضاو ناك ةيروهمجلا

بع˘ضشلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ىو˘ت˘˘ضسم
ل˘ك نأا ا˘ح˘ضضو˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اذ˘˘ه ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي نا˘˘ك ير˘˘ئاز˘˘˘ج
  .باطخلا

د˘˘˘با˘˘˘ع د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ح˘˘˘ضضوأاو
ىمضسألا فدهلا نأا ،«مÓضسلا»ـل
ءان˘ب ةدا˘عإا و˘ه با˘ط˘خ˘لا اذ˘ه˘ل
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا تا˘ضسضسؤو˘م
ةضسضسؤوملا اهتمد˘ق˘م ي˘ف ي˘تأا˘ت
ةدا˘عإا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘˘لا
  .نطاوملاو ةلودلا نيب ةقثلا

لعضشم ة˘ي˘ع˘م˘ج نأا فا˘ضضاو
،ةيلمع تاءارجا رظتنت ديهضشلا

تا˘˘ضسضسؤو˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م
تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ب أاد˘˘ب˘˘˘ي ة˘˘˘لود˘˘˘لا
د˘كا قا˘˘ي˘˘ضسلا ي˘˘فو  .بع˘˘ضشلا

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ،ة˘نز˘خو˘ب ي˘ل˘ع
نأا ،ي˘ن˘طو˘لا قا˘فو˘لا ة˘كر˘˘ح˘˘ل

هتقو يف ءاج ضسيئرلا باطخ
يف لثمتي ماه ثدح عم انمازت
ةنزخوب كرابو .«ديهضشلا موي»
ضسلجملا لحب ضصاخلا رارقلا
نع برعأاو ،ينطولا يبعضشلا
باطخلا اذه نوكي نأا يف هلمأا
  .ناقتحلا ةلاح نم أاده دق

  يمولد Ëرم

ةيباقعلأ تاسسسسؤوملأ نإأ لاق
ريياعملأ نمسضت رئأزجلأ يف
ةيلودلأ

ةصضرغم تأوصصأأ :يتامغز
تامدخلأ يف ككصشت
نوجصسلاب ةدوجوملأ
ريزو يتامغز مسساقلب لاق
هنإأ ،ماتخأ’أ ظفاح لدعلأ

ةرابجلأ تأدوهجملأ مغر
ومدختسسم اهيدؤوي يتلأ
،مهتائف عيمجب نوجسسلأ

تأوسصأأ رخآ’ نيح نم رهظت
ةمدخلأ يف ككسشت ةسضرغم
تاسسسسؤوملاب ةدوجوملأ
.ةيباقعلأ

ىلع هتملك يف ريزولأ دافأأو
أريدم برز بيسصنت صشماه
افلخ نوجسسلأ ةرأدإ’ اماع

نأأ ،ةلابروب لسصيفل
يف ةيباقعلأ تاسسسسؤوملأ
ريياعملأ نمسضت رئأزجلأ
ريزولأ فاسضأأو ،ةيلودلأ

دحاجل ’إأ نكمي ’» Óئاق
هيلإأ تلسصو ام ركني نأأ

عباتو ،«ةيباقعلأ انتاسسسسؤوم
ايرولاكبلأ ناحتمأ جئاتن»
دهسشت ةيونسسلأ تاناحتم’أو
ةيباقعلأ انتاسسسسؤوم عقأو نأ

امك ،«نوعّدي امل فلاخم
نع لوأ’أ لوؤوسسملأ حسضوأأ

ةرم لوأ’ هنأأ ،ةلأدعلأ عاطق
ةرأدإ’ ماع ريدم نيعي
تأراطإÓل يمتني نوجسسلأ
كلسس يف أوجردت نيذلأ
أربتعم ،«نوجسسلأ ةرأدإأ
نم ةيوق ةلاسسر كلذ ريزولأ

عجسشي ةيروهمجلأ صسيئر
ةرأدإأ تأراطإأ لك اهيف
يفو أوتبثأ نيذلأ نوجسسلأ

مهتءافك ةفلتخم تأرتف
رييسستب قلعت اميف ةسصاخ

أزربم ،ةيباقعلأ تاسسسسؤوملأ
أذهب ةيروهمجلأ صسيئر نأأ
اسسفن يطعي نأأ دأرأأ نييعتلأ

نوجسسلأ عاطقل أديدج
رثكأأ يقرلأ هنم رظتنيو
نجسس لك يلوت ةجردل
.ةيعامتجأ ةفيظو

ـه.دأوج



ىلع هدر يف ريزولا حضضوأا
ع˘ي˘ب نأا ،ة˘مألا ضسل˘ج˘˘م˘˘ب لاؤو˘˘ضس
،رطضشا ةعبرأا قفو متي ءابرهكلا

لوألا ر˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘ضشلا ضصخ˘˘˘˘˘˘˘˘يو
زوا˘ج˘ت˘ي ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
وليك005 ءابرهكلل مهكÓهتضسا

طاو˘ل˘ي˘كلا ر˘ع˘ضس دد˘˘ح˘˘يو طاو
وليكلل جد77.1ـب مهل ةبضسنلاب
ن˘˘˘يذ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو ،طاو
105 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م نو˘˘˘كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ضسي
ةريعضستلاف طاو وليك000.1و
ولي˘كل˘ل جد71.4 ى˘لإا ع˘ف˘تر˘˘ت
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا نأا ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضضم ،طاو
100.1 ن˘ي˘ب ا˘˘م نو˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘ضسي
رعضس غلبيف طاو وليك000.4و
،رانيد81.4 مهيدل طاو وليكلا
ر˘ي˘خألا ر˘ط˘ضشل˘ل ة˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا
رثكأا كلهتضست يتلا ةئفلا ضصخيف
لضصتو طاو وليك000.4 نم
وليكل˘ل جد74.5ىلإا هتريع˘ضست
.طاو

ةفيرعتلا نأا راطع ريزولا دافأاو
ءا˘بر˘ه˘كلا ر˘ع˘ضسل ة˘ط˘ضسو˘ت˘˘م˘˘لا
نئا˘بز˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا

طاو وليكلل جد10.4 ـب ةددحم
ةفلكتلا رعضس نم لقأا رعضس وهو
غلبي يذلاو ءابرهكلل ةيقيقحلا

ا˘م˘ي˘˘فو ،طاو و˘˘ل˘˘ي˘˘كل˘˘ل جد4.5
ءابرهكلا جاتنإا ة˘ف˘ل˘كت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
فÓتخل اعبت ،هبضسحب فلتختف
دو˘˘˘قو˘˘˘لاو ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘ن
اذ˘ه ي˘ف ار˘ي˘ضشم ،ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
تا˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا دد˘˘˘ضصلا
قطانملا يف اميضس ل ةيئابرهكلا
ةلوزعملا قطانم˘لاو ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
ديلوتل توزاملا لمعتضست يتلا
اه˘ي˘ف جا˘ت˘نإلا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ءا˘بر˘ه˘كلا

جد61  ى˘ط˘خ˘ت˘ي ثي˘ح ا˘ف˘ل˘˘كم
.طاو وليكلل

ةلود˘لا م˘عد ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
˘˘‐ را˘˘˘ضشأا ،ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا ر˘˘˘ع˘˘˘ضسل
89 ن˘م ر˘ث˘˘كأا نأا ‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءا˘بر˘ه˘كلا جا˘ت˘نإا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ادكؤوم ،يعيبطلا زاغلا هردضصم
كارطانوضس ةيمومعلا ةكرضشلا نأا
زاغلانوضسل  يلضضافت رعضس حنمت
ةدحو˘ل˘ل جد87.01 ـب رد˘ق˘م˘˘لا
تا˘حور˘ضشل ا˘ق˘فوو .«ة˘يرار˘ح˘˘لا
ل˘قأا ر˘ع˘ضسلا اذ˘ه د˘ع˘ي» ،ر˘˘يزو˘˘لا
ر˘ع˘ضسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م تار˘م ر˘ضشع˘˘ب
كانه نأا ينعي ام زاغلل يلودلا
نم ءابرهكل˘ل ر˘ضشا˘ب˘م ر˘ي˘غ م˘عد

.«ةلودلا فرط
ةلودلا معدب ‐راطع‐ هون امك

قطانملا يف ءا˘بر˘ه˘كلا ر˘ي˘تاو˘ف˘ل
باضضهلاو بونجلاك ةلوزعملا
كÓ˘ه˘ت˘ضسا دود˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا

،ا˘يو˘˘ن˘˘ضس  طاو و˘˘ل˘˘ي˘˘ك ف˘˘لا21
را˘˘طإا ي˘˘ف م˘˘عد˘˘لا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ضشم
ل˘˘ئاو˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
تايلو01 ي˘ف ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو
،را˘˘ضشب ،راردأا ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘ج
،يزيلإا ،ةيادرغ ،يداولا ،ةركضسب
تضسار˘˘ن˘˘م˘˘ت ،ة˘˘ل˘˘قرو طاو˘˘غألا

.فودنتو
ا˘˘˘˘˘ضضيأا م˘˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘لا ضسم˘˘˘˘˘˘يو

نو˘لواز˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘كر˘˘ت˘˘ضشم˘˘لا
ي˘ف ىر˘خأا ة˘يدا˘˘ضصت˘˘قا ة˘˘ط˘˘ضشنأا

.هبضسح ،ةيبونج تايلو
را˘ضشأا ،دو˘قو˘لا ر˘ع˘ضس ن˘˘ع ا˘˘مأا

عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘لا
لبق نم هريفوت متي هنا ،ةقاطلا

ةد˘˘كي˘˘كضس ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةا˘˘ف˘˘ضصم
ةيجاتنإلا ةقاطلا ردقت ذإا ،ويزرأاو
اهنم نط نويلم5.01 ةيونضسلا

،نيزن˘ب˘لا ن˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘م1.2
.توزاملا نم نط نويلم4.8و
جاتنإلا ة˘ف˘ل˘كت نأا لو˘ق˘لا ع˘با˘تو
نيزنبلا نم دحاو رتلل  ةيقيقحلا
اميف ،01.66 يلاوح غلبت يداعلا
زا˘ت˘م˘م˘لا ن˘يز˘ن˘ب˘لا ر˘ع˘ضس ل˘ضصي
ر˘˘ع˘˘ضس ل˘˘ضصي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،39.16
جد4.56 ضصاضصر نودب نيزنبلا

.توزام˘ل˘ل جد73.22 ر˘ع˘ضسو
ى˘˘لإا ضصل˘˘خ دد˘˘ضصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو
دوقولل ةيلاحلا راعضسألا نأا لوقلا
تامدخلا تاطحم يف ةقبطملا
جاتنإلا فيلاكت نم ريثكب لقأا
.معدلا ةضسايضس ببضسب

نأا ى˘˘˘˘˘لإا ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا تف˘˘˘˘˘˘لو
غلب دوقولل يلحملا كÓهتضسلا

نويلم3.21 طرافلا ماعلا لÓخ
نم نط نويلم3.3 اهنم نط
نم ن˘ط نو˘ي˘ل˘م2.9و نيزن˘ب˘لا
.توزاملا

داز كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘ضسلا نأا ظ˘˘حلو
ةيضضاملا رضشعلا تاونضسلا لÓخ
نط نويلم3.11 نم لقتنا ثيح
نويلم4.41 ىلإا0102 لÓخ
نأا فا˘˘ضضأاو9102 لÓ˘˘خ ن˘˘ط
يد˘˘عا˘˘ضصت˘˘لا ى˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه»

دÓبلا رطضضا دوقولا كÓهتضسل
ريخألا يف دكأاو .«داريتضسلا ىلإا
لودلا نيب نم لازت ل رئازجلا نأا
دوقولل لقألا رعضسلا لجضست يتلا

ةعضسا˘ت˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ت ثي˘ح
ن˘يز˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
توزاملل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘ضسما˘خ˘لاو
.ديهزلا رعضسلا ثيح نم

ثدحلا4 1692ددعلا ^2441 بجر8ـل قفاؤملا1202 يرفيف02تبسسلا
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جاتنإلا فيلاكت نم ريثكب لقأا تامدخلا تاطحم يف قبطملا رعسسلا نأا حسضوأا

ةلودلأ فرط نم دوقولأو ءابرهكلل رصشابم ريغ معد كانه :راطع

ز.صسواط

،زاغلاو ءابرهكلا طبسض ةنجل فرط نم هديدحت مت ءابرهكلا رعسس نأا ،ةقاطلا ريزو راطع ديجملا دبع فسشك
فيعسضلا لخدلا باحسصأل ةيئارسشلا ةردقلا ىلع ظافحلا رابتعلا نيعب ذخأات ةددحملا ةفيرعتلا هذه نأا ادكؤؤم

.هميعدت متي يذلا دؤقؤلل ةبسسنلاب ءيسشلا صسفن ؤهو

لكسشتو ةيمنتلاو ثحبلا لا‹ ‘ ةيلاعف Ìكأا اهنأا دكأا
يرسصعلا داسصتقÓل ةزيكر

ثأدحإأ ةركتبŸأ تاصسصسؤوŸأ ناكمإاب :يدهملب
رئأز÷اب ةيلاŸأ عاطق ‘ ةروث

يسسادسسلا ةياهن لبق اهماهم ‘ عرسشت نأا رظتنŸا نم
ةيرا÷ا ةنسسلا نم لوألا

تاقاطلل ةديدج ةكرصش ءاصشنإأ وحن
ايونصس طأواغيم فلأأ جاتنإأ ةقاطب ةددجتŸأ

د˘ي˘لو يد˘ه˘م˘ل˘ب ن˘ي˘ضسا˘ي لا˘˘ق
ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
ةفرعملا داضصتقاب فلكملا لوألا

نأا ،ة˘˘ئ˘˘ضشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘˘لاو
ىلع دمتعي يرضصعلا داضصتقلا
ةباضشلا ةر˘كت˘ب˘م˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا
رو˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘با˘ق ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
،ةد˘˘ع تلا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ع˘˘˘ير˘˘˘ضسلا

ثادحإا ىلع ةرداق اهنأا ادكؤوم
.رئازجلاب ةيلاملا عاطق يف ةروث

ىدل يدهملب ريزولا حضضوأا
ة˘ضصرو˘ب» ءا˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت
«ةئضشانلا تاضسضسؤوملاو رئازجلا
ا˘ع˘م» را˘ع˘ضش تح˘ت م˘˘ظ˘˘ن يذ˘˘لا
نأا ،«د˘˘غ˘˘لا دا˘˘ضصت˘˘قا ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ل
نأا اهنكمي ةئضشانلا تاضسضسؤوملا
يف «ةيلاعف رثكأا» انايحأا نوكت
اركذم ،ةيمن˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا لا˘ج˘م
دا˘ضضم حا˘ق˘˘ل ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت لا˘˘ث˘˘م˘˘ب
نأا لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو ،91‐ديفوكل
نأا نكمي ةركتبملا تاضسضسؤوملا
ةيلاملا عاطق يف ةروث ثدحت
دا˘˘ضصت˘˘قلا م˘˘عدو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
،اهيل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ير˘ضصع˘لا
تاضسضسؤوملا هذه باحضصأا ايعاد
اكرحم» نوكت نأا ىلإا ةركتبملا

ومنلاو يمقرلا لوحتلل «ايقيقح
ةيلاملا تاكرضشلل حمضسي لكضشب
.حبرلاب

لوألا ءاقللا اذه ناف ةراضشإÓل
ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م
ةطضشانلا ةئضشا˘ن˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
ىلع ةوÓع ةينيمأا˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا

نمألا لاجم يف ةطضشانلا كلت
ءاضسرإا ىلإا فدهي ،يتامولعملا

ةئضشانلا تاضسضسؤوملا نيب روضسج
ر˘˘يزو˘˘لا‐ بضسح ة˘˘˘ضصرو˘˘˘ب˘˘˘لاو
را˘ضشأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م.‐يدهملب
تاي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن˘ج˘ل ضسي˘ئر
د˘ب˘ع ،ا˘ه˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘مو ة˘˘ضصرو˘˘ب˘˘لا
ثح˘ب˘لا نأا ى˘لإا حار˘˘ب م˘˘ي˘˘كح˘˘لا
تاضسضسؤوملا ىلع ايلا˘ح د˘م˘ت˘ع˘ي
يتلا ةنرملاو ةركتبملا ةئضشانلا
امك ،دلبلا يف ومن قلخ اهناكمإاب
ي˘ل˘ما˘ح قا˘ي˘˘ضسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘عد
اذه يف نيكراضشملا عيراضشملا
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘ضسلا ى˘˘لإا ثد˘˘ح˘˘˘لا

رئازجلا ةضصروب يلثمم روضضح
يتلا لولحلا ضضرعل تانيمأاتلاو
.دغلا داضصتقا ءانبب حمضست

ضسي˘˘ئر د˘˘كأا ،ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘مو
تا˘كر˘ضشل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
فضسوي ،نيمأاتلا ةداعإاو نيمأاتلا
تا˘كر˘ضش ل˘˘ك نأا ،ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘م ن˘˘ب
ي˘˘˘ف ة˘˘˘طر˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘لا
يتلا هذه ةنمقرلا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسا
ةداعتضساب نين˘ِمَؤو˘م˘ل˘ل ح˘م˘ضست˘ضس
،مهتروضص نيضسحتو مهنئابز ةقث
ءاقللا اذ˘ه نأا نو˘م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘كأاو
طبر ة˘ضصر˘ف ة˘حا˘تإا ى˘لإا فد˘ه˘ي
ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘ضصتلا
رئازجلا ةضصروب يف نييضسيئرلا
تا˘كر˘ضشو كو˘ن˘ب˘لا م˘ضضت ي˘ت˘˘لا
ةئضشانلا تاكرضشلا ع˘م ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ي˘ف ة˘˘ط˘˘ضشا˘˘ن˘˘لا
.ةيلاملا

ز.صسواط

روتيضش نيدلا ضسمضش فضشك
يو˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا ر˘˘˘يزو
ءاضشنإا نع ،ةددجتملا تاقاطلاو
تاقاطلل ةهجوم ةديدج ةكرضش
نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ذإا ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
ةياهن لب˘ق ا˘ه˘ما˘ه˘م ي˘ف عر˘ضشت
ة˘˘ن˘˘ضسلا ن˘˘م لوألا ي˘˘ضساد˘˘˘ضسلا
000.1 جا˘˘˘ت˘˘˘نإا˘˘˘ب ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

. طاواغيم
ي˘˘ف رو˘˘ت˘˘ي˘˘ضش ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘˘ق

قلعتي رمألا نأا يفحضص حيرضصت
ىلع ةمئاق مهضسأا تاذ ةكرضشب
ةدوجوم ةكرضشل ينوناق لكيه
ةلكوملا ماهملا عم اهفييكت عم
تاقاطلا ةيمنتل ةديدجلا ةئيهلل
مامتإا دعب هنأا ادكؤوم ،ةددجتملا
ق˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ضس ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ضشنإا تاءار˘˘جإا
ةضصقانم لوأا ةديدجلا ةكرضشلا
نم لوألا يضسادضسلا ةياهن لبق
امك ءيضش لك راضس اذإا» ،1202
ق˘ي˘ق˘ح˘ت فد˘ه˘ب ،«بق˘تر˘˘م و˘˘ه
. طاوا˘غ˘˘ي˘˘م000.1 جا˘˘ت˘˘˘نإا

ة˘˘˘كر˘˘˘ضش ءا˘˘˘˘ضشنإا» نأا فا˘˘˘˘ضضأاو
عبني ةددجتملا تاقاطلا ريوطت
ريوطتل ةمهم ةئيهل ةجاح نم
ار˘ظ˘˘ن ع˘˘يرا˘˘ضشم˘˘لا ل˘˘ي˘˘ه˘˘ضستو
ي˘ف ة˘ضضر˘ت˘ع˘م˘لا تا˘بو˘ع˘ضصل˘ل
000.22 ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ة˘ن˘ضس ق˘ل˘˘طأا يذ˘˘لا طاوا˘˘غ˘˘ي˘˘م
هذه ءاضشنإا نأا ربتعاو ،«1102
مازتلا لجضسي ةديدجلا ةكرضشلا
ةيئابرهكلا ةروثلا لايح رئازجلا
ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘˘ضضو˘˘˘م ،ءار˘˘˘ضضخ˘˘˘لا
ىر˘˘غ˘˘˘ضصلا تخألا نو˘˘˘كت˘˘˘ضس»

فده˘لا ل˘ث˘م˘ت˘يو.«زاغلنوضسل
ةديدجلا ةكرضشلا هذهل يضسيئرلا
ين˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف
نم ءا˘بر˘ه˘كلا د˘ي˘لو˘ت ر˘يو˘ط˘ت˘ل
فدهي يذلاو ةددجتملا دراوملا
000.51 ـب ةرد˘˘ق غو˘˘˘ل˘˘˘ب ى˘˘˘لإا

يأا5302 قا˘فأا ي˘ف طاوا˘غ˘ي˘م
ةزجنم طاواغيم000.1 لدعمب
يف ماهملا هذه لثمتتو .ايونضس
ي˘˘˘ضضارألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘ضصح˘˘˘لا
تاقاط˘لا ع˘يرا˘ضشم˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
ةوÓع اهر˘ي˘ضضح˘تو ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

ة˘ل˘ما˘ك تا˘ضسارد زا˘ج˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘ع ثح˘ب˘لاو ر˘ثألاو ىود˘ج˘ل˘ل
ليومت˘لا تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م ن˘ضسحأا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا اذ˘كو
عورضشملاب ةينعملا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ةيلحم تاعامجو ةيزكرم ةرادإا)
كونبلا ،تاكب˘ضشلا ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘مو
لف˘كت˘ت˘ضس ا˘م˘ك ،(...كرا˘م˘ج˘لاو
دادعإاب كلذك ةديدجلا ةكرضشلا
قÓ˘˘˘˘˘طإاو طور˘˘˘˘˘ضشلا ر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فد
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصل تا˘˘˘˘ضصقا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإا ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا

ىلإا نيدهعتملا ضضورع ةجلاعم
ةيقرت اذكو يئاهنلا حنملا ةياغ
لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘طو˘˘لا جا˘˘مد˘˘نلا
ي˘ف ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت تاءار˘˘جإا رار˘˘قإا
ةكارضشلا ةيقرتو طورضشلا رتافد
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ضصا˘˘خ/ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع
ةربخلا معدل ةددجتملا تاقاطلا
.ةيلحملا

ز.صسواط

ابيرق ةيئاهنلا دؤقعلا جارختسسل ةيمقر ةيسضرأا قÓطإا

! خيراتلأ أذهب «لدع» تانكصس فلم ةيفصصت
نوعطلأ باحصصأأ تافلم ةيوصست ءاهتناب يهتنتصس «لدع» ةغيصص Òصصم :يرصصان

ريزو يرضصان لامك فضشك
ريضصم نأا ،نارمعلاو نكضسلا

«لدع» راجيإلاب عيبلا ةغيضص
ة˘يو˘ضست ءا˘ه˘ت˘نا˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت˘˘ضس
نو˘ع˘ط˘لا با˘ح˘ضصأا تا˘ف˘˘ل˘˘م
.نيبتتكملا

ي˘ف ير˘ضصا˘ن لا˘م˘˘ك لا˘˘قو
ة˘يو˘ف˘ضشلا ة˘ل˘ئ˘ضسأÓ˘ل ة˘˘ضسل˘˘ج
م˘ت˘ي˘ضس ه˘نإا ،ة˘˘مألا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ب
ةضصاخ ةيمقر ةيضضرأا عضضو
ةمداقلا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘خ
لو˘ضصح ل˘˘ي˘˘ه˘˘ضست ل˘˘جأا ن˘˘م
«لدع» ةغيضص يف نيبتتكملا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
لقنتلا ءا˘ن˘ع نود تا˘ن˘كضسل˘ل
نأا ىلإا اريضشم ،تارادإلا نيب
نيضسحت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
،«لد˘ع» هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كضسلا
ةرازولا نم تاهيجوتب لمعت

تا˘مد˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةكرتضشملا ءازجألاب ةقلعتملا
ضضعب يف افعضض فرعت يتلا
نأا ر˘يزو˘لا ح˘ضضوأاو .ءا˘ي˘˘حألا
ىلع مو˘ي˘لا د˘م˘ت˘ع˘ت ة˘لا˘كو˘لا

لحك ةرغضصملا تاضسضسؤوملا
نم تامدخلا هذه رثكأا برقي
نينطاو˘م˘لا ا˘ي˘عاد ،ة˘ن˘كا˘ضسلا
ءاز˘جألا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا
ضسحلاب يلحتلاو ةكر˘ت˘ضشم˘لا
ةيعا˘م˘ج˘لا ةا˘ي˘ح˘لاو ي˘ند˘م˘لا
ىلع ظا˘ف˘ح˘لا بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا

ا˘ه˘لا˘م˘هإا مد˘عو ءاز˘جألا هذ˘˘ه
ا˘كر˘ت˘ضشم ا˘كل˘م د˘ع˘ت ي˘ت˘˘لاو
.ةدحاولا ةرا˘م˘ع˘لا با˘ح˘ضصأل
يرضصان دافأا ،ىرخأا ةهج نم
ضضع˘ب ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ضصو˘˘ضصخ˘˘ب
يردا˘˘ق ي˘˘ح˘˘˘ب د˘˘˘عا˘˘˘ضصم˘˘˘لا
ةلاكولا يلوؤوضسم نأا ترايتب
ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا˘ب او˘˘ما˘˘ق
يف دعاضصملا ضضعب تأادبو
.ةمظتنم ةفضصب لمعت يحلا

نإا Ó˘˘ئا˘˘˘ق ر˘˘˘يزو˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ةقيق˘ح ي˘نا˘ع˘ت لد˘ع ة˘لا˘كو»
هذهل ةرركتملا باطعألا نم
نم ديدع˘لا ي˘ف تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
تايل˘م˘ع ل˘ضصاو˘تو ع˘قاو˘م˘لا
ع˘ط˘ق نأا ا˘م˘ل˘˘ع ،ح˘˘ي˘˘ل˘˘ضصت˘˘لا
جراخلا ن˘م درو˘ت˘ضست را˘ي˘غ˘لا

ةرم لك يف ةضضهانب راعضسأاب
ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘بو
ا˘مأا .«ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ضصألا
ل˘˘خاد ةرا˘˘نإÓ˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن˘˘˘لا˘˘˘ب
تل˘˘ج˘˘ضس د˘˘ق˘˘ف تارا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ةرانإلا بايغ ةلاكولا حلاضصم
يحلا يف تارا˘م˘ع˘لا ضضع˘ب˘ل
ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘تو رو˘كذ˘م˘˘لا

لك يف ل˘كضشم˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘مو
ف˘˘ي˘˘ضضي ،ي˘˘ح˘˘لا تارا˘˘˘م˘˘˘ع
ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م .ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

ضضعب ءÓتما ةلاكولا تظحل
ىلإا تعراضسو هايملاب ةيبقألا

قافتلا لÓخ نم اهت˘ج˘لا˘ع˘م
ريهطتلل ينطولا ناويدلا عم
ترايت ة˘يلو ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
ي˘ف ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ي˘ف عور˘ضشل˘˘ل
.ة˘˘ن˘˘كم˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘جآلا بر˘˘˘قأا

ضضع˘˘ب ضضفر ضصو˘˘˘ضصخ˘˘˘بو
ةلاكول˘ل ن˘ي˘ي˘عر˘ف˘لا ءارد˘م˘لا
د˘كأا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘˘ضسا
دا˘ف˘يإا˘ب مو˘ق˘ي˘ضس» ه˘نا ر˘يزو˘لا
يف رظنلا ةيغب قيقحت ةنجل
.«ةيضضقلا هذه

خ.ةميسسن

مدع دكؤؤت ةيملعلا ةنجللا
تافعاسضم يأا ليجسست

فلأأ57 نم ديزأأ
حاقل أوقلت سصخصش
ءدب ذنم «انوروك»
ميعطتلأ
57 ةيملعلا ةنجللا تسصحأا
رئازجلا يف حقلم فلأا
يأا ليجسست نود ،نآلا ةياغل
دعب ةريطخ تافعاسضم
ل هنأا ةحسضؤم ،حاقللا يقلت
نيب تايؤلوألا يف قرف
يف نييبطلا نيسسرامملا
لإا صصاخلاو ماعلا نيعاطقلا
حاقللا نم ةليلقلا ةيمكلا نأا

نيلماعلل اههيجؤتل تعفد
.ديفؤكلا حلاسصم يف
كؤماخأا صسايلإا دعبتسسا

حتف ،ةيملعلا ةنجللا ؤسضع
ايلاح ةيلودلا تÓحرلا

يف يئابؤلا عسضؤلا ببسسب
ةسصاخ ،ىرخألا لودلا

ةديدج تلÓسس رؤهظ طسسو
دكأا لباقملاب ،ءابؤلا نم

حاقللا يقلت طارتسشا مدع
طرسش ىقبيل رفسسلا دنع

rcp ـلا ليلحتب مايقلا
نم ةعاسس27 لبق ايرورسض

.رفسسلا
يمؤلد ميرم



ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو ضسم˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو اذ˘˘˘˘˘ه
001و تاونضس3 ةيروهمجلا
ةيلام ةمارغ يرئازج رانيد فلأا
ة˘ت˘ضسلا ن˘ي˘م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
غيلبتلا مدع ةمهتب ني˘ع˘با˘ت˘م˘لا

ي˘ب˘ن˘˘جأا ءاو˘˘يإاو ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ن˘˘ع
عبوتو .حيرضصت نود (لادروغ)
م˘˘ه˘˘ت˘˘ب يواز˘˘م˘˘ح ي˘˘˘با˘˘˘هرإلا
ع˘م ل˘ت˘قو بيذ˘ع˘ت ،فا˘ط˘˘ت˘˘خا
،د˘˘ضصر˘˘ت˘˘لاو رار˘˘ضصإلا ق˘˘ب˘˘˘ضس
ة˘عا˘م˘ج ن˘يو˘كت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإا
.ةحلضسم ةيباهرإا

دق ةمكح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه تنا˘كو
،ق˘با˘ضس تقو ي˘ف تل˘˘م˘˘كت˘˘ضسا

يف نيع˘با˘ت˘م˘لا ة˘فا˘ك ة˘لءا˘ضسم
لابجلا قلضستمو دضشرم ةيضضق
ءاج يذلا ،ل˘يدرو˘غ ي˘ضسنر˘ف˘لا
ن˘˘م ةو˘˘عد˘˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
هذه ةضسراممل ةتضسلا نيمهتملا
.ةضضايرلا

دق يضسيئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا نا˘كو
،هيلإا ةبوضسنملا مهتلا لك ىفن
يف ه˘ضسف˘ن م˘ل˘ضس ه˘نأا ا˘ح˘ضضو˘م
ضضبقلا متي ملو5102 رياني

ل˘˘˘ك نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ا˘ه˘ب ى˘لدأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘ضصت˘لا
ن˘ير˘خآلا ة˘˘ت˘˘ضسلا ضصا˘˘خ˘˘ضشألا
لبق نم م˘ه˘فا˘ط˘ت˘خا م˘ت ن˘يذ˘لا
ةيعرلا ةقفر ةيباهرإلا ةعامجلا
،مهحارضس قÓطإا لبق يضسنرفلا
ن˘˘˘م˘˘˘˘ضض نا˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘نأا د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘ت
ةيلمعلا تذفن يتلا ةعومجملا
.اهلحارم لك يف

ل˘يدرو˘غ ي˘فر˘ي˘ه نأا ر˘كذ˘˘ي

لابج ىلإا هجوت دق (ةنضس55)
فطتخا هنأا ريغ قلضستلل ةرجرج
Óيل4102 ربمتبضس12 موي
ةيدلبب نابعو تيآا ةيرق برق
ن˘م وزو يز˘ي˘ت ة˘يلو˘ب ل˘ي˘ب˘قأا

ىمضست ةي˘با˘هرإا ة˘عا˘م˘ج فر˘ط
ةيحضضلا ناكو .«ةفيلخلا دنج»
ءاقدضصأا ةقفر ةرايضس نتم ىلع
مهحارضس قÓطإا م˘ت ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
دعبو .نيفط˘ت˘خ˘م˘لا فر˘ط ن˘م
رثع (ربمتب˘ضس42) ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث

ىلإا هتثج لقن متو ،لوتقم هيلع
.5102 رياني يف اضسنرف

ةيبا˘هرإلا ة˘عا˘م˘ج˘لا تنا˘كو
ةيلمع تنبت دق «ةفيلخلا دنج»
فو˘قو ى˘˘ل˘˘ع ادر» لا˘˘ي˘˘ت˘˘غلا
تا˘يلو˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ا˘˘ضسنر˘˘ف
«تا˘˘بر˘˘ضضلا ي˘˘ف ةد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘ضض ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
يف ةيمÓضسإلا ةلودلا ةيباهرإلا

.قارعلا
ة˘ي˘عر˘لا لا˘ي˘ت˘˘غا در˘˘ج˘˘م˘˘بو

ضشيجلا تاوق تنضش ،يضسنرفلا
يفقتل ةلمح يبعضشلا ينطولا
تما˘قو ،ة˘ي˘با˘هرإلا ة˘عا˘م˘ج˘˘لا
تناك يتلا ةقطنملا طيضشمتب
.لا˘ي˘ت˘غلا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل ا˘˘حر˘˘ضسم
يتلا ثحبلا تايلمع تحمضسو
ر˘ه˘ضشأا ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا تماد
د˘˘˘جاو˘˘˘ت نا˘˘˘كم د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
نيطروتملا ةثÓثلا نييباهرإلا
يضسنرفلا ح˘ئا˘ضسلا لا˘ي˘ت˘غا ي˘ف
.مهيلع ءاضضقلاو

جرعل نم لكب رمألا قلعتيو
هي˘ل˘ع ءا˘ضضق˘لا م˘ت يذ˘لا بو˘يأا
توحلبو ،4102 ربوتكأا9 موي
41 موي هيلع يضضق يذلا دمحأا
يروق كلاملا د˘ب˘عو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن
22 موي هيلع ءاضضقلا مت يذلا
ة˘˘ن˘˘ضسلا ضسف˘˘ن ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘˘ضسيد

قرضش ملك56) رضسي ةقطنمب
هذ˘ه د˘ئا˘ق نا˘كو .(ة˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا
كلاملا دبع ،ةيباهرإلا ةعامجلا
فا˘ط˘ت˘˘خا ى˘˘ن˘˘ب˘˘ت د˘˘ق ،يرو˘˘ق
.ليدروغ لايتغاو

watan@essalamonline.com
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ط.ةراسس

مأدعإ’أ ةبوقع صسمأأ لوأأ ،ةمسصاعلأ رئأزجلاب ءاسضيبلأ رأدلاب تايانجلأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو صسمتلأ
.4102 ربمتبسس يف ليدروغ يفريه يسسنرفلأ ةيعرلأ لايتغأ يف يسسيئرلأ مهتملأ ،يوأزمح كلام قح يف

ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو د˘˘كأا
ةاتفلا دلاو نأا ،ةقزازع ةمكحمب
اهتثج ىلع ر˘ث˘ع ي˘ت˘لا «ةز˘ن˘ك»
لتقب فرتعا نروكعيإا ةباغ يف
بي˘لا˘˘ضسأا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب ه˘˘ت˘˘ن˘˘با

ةاتفلا ضسأار عطق اهنم ةيضشحو
اهئاق˘لإاو ا˘هد˘ضسج ن˘ع ه˘ل˘ضصفو
.ةباغلا يف

ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ح˘ضضوأاو
د˘ع˘ب ه˘نأا ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘ضص ةود˘˘ن ي˘˘ف
نيبت ةاتفلا دلاو لزنم ةنياعم
ع˘فد ا˘م ة˘م˘ير˘ج˘˘لا حر˘˘ضسم ه˘˘نا
اذه روفلا ىلع دلاولا لاقتعاب
م˘ث ة˘ياد˘ب˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘كنأا ر˘˘ي˘˘خألا
 .ةميرجلا ليضصافت لكب فرتعا

هنأا ةيروهمجلا ليكو لاقو
تمدقت1202 يرفيف7 خيراتب
ةيطبضضلا مامأا «ف.م» ةوعدملا
نع غيلبتلل ةقزازعب ةيئاضضقلا
«ضس.ضس» رضصاقلا اهتنبا ءافتخا
ةنضس71 ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘غ˘لا˘ب˘˘لا

يزيت يحب اهدلاو عم ةميقملاو
.ةقزازع ةرئادو ةيدلبب يكيلم
هنأا ،ةيروهمجلا ليكو فاضضأاو
وعدملا مد˘ق˘ت مو˘ي˘لا ضسف˘ن ي˘ف
هتنبا ءافتخا نع غيلبتلل «أا.ضس»
.يرفيف1 خيرات ذنم رضصاقلا

ةباين ترمأا كلذ رثا ىلعو
ةقزازع ةمكحمب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
51 خيراتب متيل قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب
يقلت ءاضسم ةعبارلا ىلع يرفيف
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ن˘م ة˘م˘˘لا˘˘كم
ىلع روثعلا اهدافم ناروكعإاب

ىثنأا ضسنج نم ةيحضضل نيأازج
رثإا ىل˘عو .ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘غر˘ف˘م˘ب
قيضسنتلل ةميلعت ءاطعإا مت كلذ
ةقباطملل ةقزازع ةرئاد نما عم
اهيلع روثعملا ءاضضعألا ىلع
.رضصاقلا ةروضص عم

ناكملا ىلإا لاقتنلا دعب و

ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘طر˘˘˘ضشلا ة˘˘˘ق˘˘˘فر
ة˘ن˘يا˘ع˘مو ي˘عر˘ضشلا بي˘ب˘ط˘لاو
نم دضسجلا نع لوضصفم ضسأار
ىر˘˘ضسي ل˘˘˘جرو ى˘˘˘ث˘˘˘نأا ضسن˘˘˘ج
ثعبنت قورح راثآا اهب ةلوضصفم
تم˘ت ن˘يز˘ن˘ب˘لا ة˘˘ح˘˘ئار ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ر˘˘ضصا˘˘˘ق˘˘˘لا ةرو˘˘˘ضص ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م
لوضصفملا ضسأارلا عم ةيفتخملا
وهو ،ةقباطتم ةجيتنلا تناكف
بضسح ةيحضضلا ةدلاو هتدكأا ام
.ةيروهمجلا ليكو

هنأا ،ةيروهمجلا ليكو دافأاو
يذ˘لا ن˘كضسم˘ل˘ل لا˘ق˘˘ت˘˘نلا م˘˘ت
،هضشيت˘ف˘ت˘ل ر˘ضصا˘ق˘لا ه˘ب ن˘ط˘ق˘ت
احر˘ضسم نا˘ك لز˘ن˘م˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيفاك ةيملع لئلد ضصÓختضسا

د˘لاو نأا˘ب د˘ي˘ف˘ت ة˘يو˘ق ن˘˘ئار˘˘قو
اهعيطقتو اهلتقب ماق ةيحضضلا

اهيمرو ةث˘ج˘لا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لاو
.ةعيبطلا يف

د˘˘لاو ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
نم هعم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو ة˘ي˘ح˘ضضلا
يذلا ،ةيئاضضقلا ةيطبضضلا لبق
د˘ن˘عو م˘˘ه˘˘ع˘˘م لا˘˘ع˘˘فألا ر˘˘كنأا
فر˘ت˘عا ا˘ن˘فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘عا˘˘م˘˘ضس
.ةميرجلل هباكتراب

نأا ،ةيروهمجلا ليكو دكأاو
ل˘ت˘ق˘ب فر˘ت˘عا ة˘ي˘ح˘˘ضضلا د˘˘لاو
لخاد اهعيطقت ة˘ي˘ف˘ي˘كو ه˘ت˘ن˘با

لامكتضسا دع˘بو لز˘ن˘م˘لا ما˘م˘ح
ةباين مامأا هميدقت مت تايرحتلا
ىلع ةيضضقلا ةلاحإاو ةمكحملا
ةيانج ةمهتب قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ضضا˘ق
رار˘˘ضصإلا ق˘˘ب˘˘ضس ع˘˘م ل˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لا

يضضاق ضسمتلإا ا˘م˘ك د˘ضصر˘ت˘لاو
نهر مهت˘م˘لا ع˘ضضو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
.تقؤوملا ضسبحلا

م.ةزمح

ن˘˘مألا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘˘ت
ةنويدمب يجراخ˘لا ير˘ضضح˘لا

30 فيقوت نم ،نازيلغ ةيلو
يف مهطروت هبتضشم ضصاخضشأا

.ضصخضش لتق ةميرج
تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بضسحو

ةيلمعلا تمت د˘ق˘ف ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا
ي˘ف رور˘م ثدا˘ح عو˘قو د˘ع˘˘ب
نيتبكرم نيب ةنيدملا طضسو
.با˘˘˘˘ضصم ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘قاو˘˘˘˘ضس د˘˘˘˘˘حأا

هنأا ،حلاضصملا تاذ تحضضوأاو
مت ثداحلا حرضسم ةنياعم دعب
ارثأات˘م ضصخ˘ضش ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
مت دقو .ضضيبأا حÓضس تانعطب
حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع با˘˘ضصم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘عر˘˘˘ضسلا
ظ˘ف˘ل يذ˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسإلا
رفضسأاو.اهيف ةريخألا ه˘ضسا˘ف˘نأا
ضضرعت ةيحضضلا نأا قيقحتلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف تا˘ن˘ع˘ط ةد˘ع˘˘ل
دحأا فر˘ط ن˘م م˘ضسج˘لا ءا˘ح˘نأا
ديدحت مت يذلا مهيف هبتضشملا

هيكيرضش ةقفر هفيقوتو هتيوه
ة˘م˘ير˘ج˘لا ةادأا عا˘جر˘ت˘ضسا ع˘˘م
ضضي˘بأا حÓ˘ضس ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م
ة˘ه˘ج ن˘˘مو.ريب˘كلا م˘ج˘ح˘لا
نم غلبت ةديضس تيفوت ،ةيناث
ةكعو دع˘ب ،ا˘ما˘ع54 رمع˘لا

بق˘ع ،ا˘ه˘ب تب˘ي˘ضصأا ة˘ي˘ح˘˘ضص
ن˘˘مألا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت
ي˘ف يداو˘لا با˘ب˘ب ير˘ضضح˘˘لا
هب دافأا ام بضسحو.ةمضصاعلا
نمأÓل ةماعلا ةيريد˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب
تناك دقف ،ضسمأا لوأا ينطولا
نمألا رقم يف (ضس.م) ةديضسلا
ةعا˘ضسلا دود˘ح ي˘ف رو˘كذ˘م˘لا

،ءا˘ع˘برألا ل˘ي˘˘ل ن˘˘م55:22
فيقوت ببضس نع راضسفتضسÓل
رضصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م (إا.ل) ا˘ه˘ن˘با
تضضر˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘قو.ةطرضشلا
ة˘ي˘ح˘ضص ة˘كعو ى˘لإا ةد˘˘ي˘˘ضسلا
ة˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ب ا˘˘˘˘هدو˘˘˘˘جو ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثأا
ىلع اهعÓطا دعب ،لابقتضسلا
فيقو˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ع˘ئا˘قو˘لا
نم اهلقن ىعدتضسا ام ،اهنبا

ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط
نيمل د˘م˘ح˘م ى˘ف˘ضشت˘ضسم ى˘لإا
ن˘يأا ،يداو˘لا با˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘غا˘˘بد
ّمتو.ةريخألا اهضساف˘نأا تظ˘ف˘ل
ليكو لب˘ق ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف
باب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
تا˘ضسبÓ˘م د˘يد˘ح˘ت˘ل ،يداو˘˘لا
،عئاقولاب هراطخإا دعب ةثداحلا
.نايبلا تاذ فيضضي

م.نتاف

ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘ضصم تن˘˘كم˘˘ت
ة˘كب˘ضش كي˘كف˘ت ن˘˘م ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس
تبث ،دارفأا ةرضشع مضضت ةيمارجإا

ة˘قر˘ضس ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف م˘ه˘عو˘˘ل˘˘ضض
اولوتضسا ،ءانبلل ةضشرو تفدهتضسا

تلآلا نم ماه ددع ىلع اهلÓخ
تع˘جر˘ت˘˘ضسا ي˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ا˘ه˘تر˘طأا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا.اهعيمج
نمأل ةعباتلا ةيئاضضقلا ةيطبضضلا
لامضش ةعقاولا نÓيترو ينب ةرئاد
ىو˘كضش بق˘ع تءا˘جو ،ة˘يلو˘˘لا
ضضر˘ع˘ت ة˘ضشرو بحا˘ضص ا˘ه˘عدوأا
،نيلوهجم لبق نم ةقرضس ةيلمعل
لمضش داتع ىلع اهلÓخ اولوتضسا

،ةعفار تاكرحم ،يئابرهك دلوم
xuaetram  ةراجحلا بقث تلآا
srueuqip،غلبمو ءام تاخضضم
ثاحبأا قÓطإا متيل ،ربتعم يلام
ديدحتب لإا فقوتت مل تايرحتو
،ةيضضقلا يف مهيف هبتضشملا عيمج
ضصاخضشأا ةرضشع م˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لاو
ةقرضسلا ةيلمع˘ل م˘ه˘ضضع˘ب ط˘ط˘خ
ا˘م˘ي˘ف ،ضضع˘ب˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ كرا˘ضشو
ءا˘ف˘خإا ي˘ف ر˘خآلا ضضع˘ب˘لا ل˘ف˘كت
ف˘ضشك م˘ت ثي˘˘ح ،تا˘˘قور˘˘ضسم˘˘لا

ينمز فرظ يف ةيضضقلا طويخ
ع˘ي˘˘م˘˘ج عا˘˘جر˘˘ت˘˘ضسا ع˘˘م ز˘˘ي˘˘جو
نم ةي˘م˘ك ز˘ج˘حو ،تا˘قور˘ضسم˘لا
.مهدحأا ةزوحب تناك تاردخملا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج لا˘˘م˘˘كت˘˘˘ضسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
تز˘ج˘نأا ،ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ايئازج افلم ةيئاضضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘ضضلا

ن˘ع ةر˘ضشع˘لا ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا د˘˘ضض
،رار˘ضشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘م˘˘ه˘˘ت
ءا˘˘ف˘˘خإا ،ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قر˘˘˘ضسلا
ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ع˘˘˘˘م ،تا˘˘˘˘قور˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا
،كÓهتضسلا ضضرغ˘ل تارد˘خ˘م˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘˘مد˘˘ق
تنكمت امك.ةضصتخملا ةيئاضضقلا

نم فيطضس ةيلو نمأا حلاضصم
ةيمك زجح عم نيضصخضش فيقوت
ءا˘ضضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
ا˘˘ه˘˘˘نزو ز˘˘˘ها˘˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘لا «جا˘˘˘جد»
تناك يتلاو ،فضصنو نيراطنقـلا

ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ح˘˘م
ىندأا ىلع نارفوتت ل نيتيراجت
لقن لÓخ ةضضورفملا طورضشلا

Óضضف ،تاجتنملا نم عونلا اذه
ةداهضشل اهبحاضص ةزايح مدع نع
اه˘ت˘ح˘ضص تب˘ث˘ت ة˘ير˘ط˘ي˘ب ة˘ي˘ب˘ط
ى˘ت˘ح وأا ير˘ضشب˘لا كÓ˘ه˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل
دارفأا اهرطأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا.اهردضصم
ةفا˘ظ˘ن˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم˘˘لا˘˘ب
ة˘يلو ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا
ر˘ي˘طأا˘ت بق˘ع تءا˘جو ،ف˘ي˘ط˘˘ضس
ى˘˘ل˘˘ع تم˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘قر تا˘˘˘يرود
ةضشابع» يمويلا قوضسلا ىوتضسم

،ةن˘يد˘م˘لا ط˘ضسو ن˘ئا˘كلا «را˘م˘ع
نيتيعفن نيتبكرم فيقوت مت ثيح
ام˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘ل ،ة˘ب˘قار˘م˘لا د˘ضصق
نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘كب نا˘ت˘ل˘م˘ح˘م
ز˘ها˘ن «جا˘جد» ءا˘ضضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا

ن˘يرا˘ط˘ن˘قـلا ي˘لا˘م˘˘جإلا ا˘˘ه˘˘نزو
نود ،را˘ط˘ن˘˘ق5.20 ف˘˘˘˘ضصنو
ة˘ح˘˘ضصلا طور˘˘ضش ى˘˘ندأا ةا˘˘عار˘˘م
وأا ةقيثو يأا ةزايح نودو ةفاظنلاو
تب˘ث˘ت ة˘ير˘ط˘ي˘ب ة˘ي˘˘ب˘˘ط ةدا˘˘ه˘˘ضش
كÓهتضسÓل اهتحضص وأا اهردضصم
اهليوحتو اهزجح متيل ،يرضشبلا
ح˘ت˘ف ع˘م ة˘ضصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘˘ل
.ةيضضقلا تاضسبÓ˘م ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تاءارجإلا ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘ضسا د˘ع˘ب
ة˘ي˘ط˘ب˘ضضلا تد˘عأا ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
د˘ضض ا˘ي˘ئاز˘ج ا˘ف˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
موحل لقن ةمهت نع نيفلاخملا
مضسولا ةمدعنم عيبلا دضصق ءاضضيب
ى˘ل˘ع ا˘هر˘فو˘˘ت نودو يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
لضسرأا يرطيبلا بي˘ب˘ط˘لا ةدا˘ه˘ضش
ةضصتخملا ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل
حلاضصم ىقبتو اذ˘ه ،ا˘ه˘ي˘ف تب˘ل˘ل
ن˘م ف˘ث˘كت ف˘ي˘ط˘ضس ة˘يلو ن˘مأا

ام لك ةبراحم ضضرغل اهدوهج
ة˘ح˘ضصلا˘ب ضسا˘ضسم˘˘لا ه˘˘نأا˘˘ضش ن˘˘م
.ةماعلا

ك.مركأأ

ءأزجأأ ىلإأ اهعيطقتو هتنبأ لتقب فرتعأ يناجلأ
وزو يزيتب نأروكعأ ةغرفمب اهيمرو

ةعورم ليصصافت فصشكي ةيروهمجلأ ليكو
اهدلأو دي ىلع «ةزنك» لتقم نع

يدأولأ بابب يرسض◊أ نمأ’أ رقم ‘ ةديسس ةافو

ةيدلبب ينيعبرأأ يلتاق فقوي نمألأ
نأزيلغب ةنويدم

ءاسضيبلأ موحللأ نم فسصنو نيراطنق زجح

فيطصسب ءانبلأ تأدعمو تلآأ ةقرصس نهت“ ةيمأرجإأ ةكبصش كيكفت

مدعب» يسضقي امكح ردسصأأ
«يعونلأ صصاسصتخ’أ

طقصسي ءاصضقلأ
سسيئر ىوعد
دصض «يديصسرألأ»
لدعلأ ريزو

ةسسماخلأ ةفرغلأ تردسصأأ
صسمأأ لوأأ ،ةلودلأ صسلجمب
صصاسصتخ’أ مدعب أرأرق
يتلأ ىوعدلأ يف يعونلأ

يناملربلأ بئانلأ اهب مدقت
نم عمجتلأ بزح صسيئرو
ةيطأرقميدلأو ةفاقثلأ لجأأ
صسابعلب نسسحم ،«يديسسرأ’أ»

،لدعلأ ريزو بلط دسض
يسضاقلأ  يتامغز مسساقلب
.ةيناملربلأ ةناسصحلأ عفرب
ةياهن صسابعلب نسسحم ناكو
عفر دق ،ةيسضاملأ ةنسسلأ

ةلودلأ صسلجم مامأأ ىوعد
نأاسشب ،يتامغز ريزولأ دسض
ةناسصحلأ عفر بلط

صسيئر نع ،ةيناملربلأ
ةراسشإ’أ ردجتو.يديسسرأ’أ
تمدقت لدعلأ ةرأزو نأأ ىلإأ

ةناسصحلأ عفرل بلطب
صسيئر نع ةيناملربلأ
يف هتعباتم دعب يديسسرأ’أ

دحأأ ةافوب قلعتت ةيسضق
،هل ةعبات ةسشرو يف لامعلأ

صسلجملأ بأون توسص دقو
02 موي ينطولأ يبعسشلأ
حلاسصل يسضاملأ ربوتكأأ
.هنع ةناسصحلأ عفر ءأرجإأ

«يديسسرأ’أ» صسيئرل قبسسو
قيقحتلل هؤواعدتسسأ مت نأأ

كردلأ ةقرف فرط نم
ديدج بابب ينطولأ

ةيليوج رهسش ةمسصاعلاب
حلاسصمل نايب دكأأو ،0202
نأأ كأذنيح ةماعلأ ةباينلأ
ةافو ثداحب قلعتي قيقحتلأ

ةيبرغم ةيسسنج نم ةيعر
لزنملأ ءانب ةسشروب
،صسابعلب نسسحمل يسصخسشلأ

.ةمسصاعلاب ةنيطنسسق رسسجب
ر.رجاه
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ةيقيرفلأ لودلأ عم ةرح ةراجت قطانم ةماقإأو بيرهتلأ ةحفاكم

اهفأدهأأو ةرحلأ قطانملأ حاجن تاموقم

:ةرحلا قطانملا تاموقم‐(1
نأا نيرمثتضسملاو ن˘ي˘يدا˘ضصت˘قلا بل˘غأا ق˘ف˘ت˘ي
لمع حاجن˘ل ل˘ما˘ع م˘هأا ة˘ي˘ب˘ير˘ضضلا ز˘فاو˘ح˘لا
لب  ، ةديحولا تضسيل اهنأا ريغ ةرحلا قطانملا

ةيدودر˘م تاذ ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ت ىر˘خأا ل˘ماو˘ع كا˘ن˘ه
هذه نيب نم ةماه ةيداضصتقا ىودجو ةيلاع
:يلي ام لماوعلا

قطانملا ماقت نأا بجي:ةيفارغجلا ةحاضسملا‐(1
ي˘ف ة˘ع˘ضساو ة˘ي˘فار˘غ˘ج تا˘حا˘ضسم ي˘ف ةر˘ح˘˘لا
قطانم يف وأا اهبناجب وأا تاراطمل وأا ئناوملا
قي˘ق˘ح˘ت وأا ا˘ه˘ت˘ي˘م˘ن˘ت فد˘ه˘ب نا˘كضسلا ة˘ل˘ي˘ل˘ق
نأاو ىرخألا ةلودلا ميلاقأا نيبو اهنيب نزاوتلا
قفارملا ةفاكب ةزهجم تاحاضسملا هذه نوكت
.ةيلوألا داوملا رداضصم نم ةبيرقو ةمزÓلا

يف ةيخيرات ةناكمب ةقطنملا هذه عتمت‐(2
.ةيلودلا ةراجتلا

رار˘ق˘ت˘ضسلا˘ب ة˘ف˘ي˘ضضم˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ع˘˘ت˘˘م˘˘ت‐(3
تارامثتضسلا بذجل اذهو ينمألاو يضسايضسلا
.ةيبنجألا

يف ةيفا˘ف˘ضشلا˘ب ة˘ف˘ي˘ضضم˘لا ة˘لود˘لا ع˘ت˘م˘ت‐(4
نيرمثتضسملا ع˘م تÓ˘ما˘ع˘م˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
اذ˘كو ءاو˘ضسلا ى˘ل˘ع بنا˘جألاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

يرادإلا دا˘ضسف˘˘لا لا˘˘كضشأا ل˘˘كل ا˘˘ه˘˘ت˘˘برا˘˘ح˘˘م
 .ةيطارقوريبلاو ةوضشرلاك
ةلماع يديأا ىلع ةفيضضملا ةلودلا رفوت‐(5
ةنراقم فيلاكتلا ة˘ل˘ي˘ل˘قو ة˘ي˘لا˘ع ةءا˘ف˘ك تاذ
.ةفاضضتضسملا ةلودلا

رامثتضسلا˘ب ضصا˘خ ي˘نو˘نا˘ق ءا˘ضضف ع˘ضضو‐(6
ءاضضفلا اذه ددح˘ي ثي˘ح˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
امك ،اهب حومضسملاو ةروظحملا تاعورضشملا
مدعو مهتاعورضشم ءاقب نيرمثتضسملل نمضضي
نم اهريغ وأا ةرداضصملا وأا ميمأاتلل اهضضرعت
.راطخألا

قيرط نع اذهو يفرضصملا زاهجلا ةنورم‐(7
جراخلل حابرألا ليوحتو ةيلاملا تÓيهضستلا

هضضفخو راخدلا ىلع ةدئافلا لدعم عفر اذكو
.ةيرامثتضسلا ضضورقلا حنم دنع
داضصتقلا نع ةيفاكلا تامولعملا ريفوت‐(8
يبنجألا ر˘م˘ث˘ت˘ضسم˘لا ءا˘ط˘عإل اذ˘هو ي˘ل˘ح˘م˘لا

.داضصتقلا اذه نع ةحضضاو ةروضص
بذجل اذهو اي˘ب˘ضسن ة˘ل˘م˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق تا˘ب˘ث‐(9
.بناجألا نيرمثتضسملا

ق˘طا˘ن˘م˘لا ءا˘ضشنإا ن˘م ةدو˘ضشن˘م˘˘لا˘˘فاد˘˘هألا‐(2
:ةرحلا
ةرحلا قطانملا يف ةلعافلا ءاضضعألا قباضستت
يتلا تاياغلاو فادهألا نم ةلمج قيقحت ىلإا
لك فادهأا ىلإا قرطتلا متيضس اذل ،اهيلإا يمرت
اهفادهأا ىمضسأا نم يتلا ةفيضضملا لودلا نم
ةيهافرلا اذكو  ةيداضصتقلا ةي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘ضسم˘لاو ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘قلا
نيذلا ءاو˘ضس د˘ح ى˘ل˘ع بنا˘جألاو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
تادار˘يإلا ى˘ل˘عأا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا نو˘˘ح˘˘م˘˘ط˘˘ي
هذ˘ه ي˘ف م˘˘هرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسا ءار˘˘ج ن˘˘م حا˘˘برألاو
 .قطانملا
:ةفيضضملا لودلا فادهأا

عيرضسلا ومنلا يف ةرحلا قطانملا مهاضست‐(1
.ةيمانلا لودلا داضصتقل
م˘ج˘ح بكاو˘ت ةد˘يد˘ج ل˘م˘ع ضصر˘ف ق˘˘ل˘˘خ‐(2
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘خاد ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تارا˘م˘ث˘˘ت˘˘ضسلا

.ةلاطبلا ةلكضشم نم فيفختلا يلاتلابو
لمع نم ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘ضصح˘م˘لا تادار˘يإلا نإا‐(3
زجعلا نم فيفختلا ىلع لمعت ةرحلا قطانملا
.ةفيضضملا ةلودلل تاعوفدملا نازيم يف
نيب ام لضصو ةزمه ةرحلا قطانملا ربتعت‐(4
.هتاروطتو ملاعلاو يلحملا داضصتقلا

قير˘ط ن˘ع اذ˘هو ة˘ب˘ع˘ضصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا بل˘ج‐(5
ة˘ه˘جو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلا ع˘˘يرا˘˘ضشم˘˘لا ءا˘˘ضشنإا
.ريدضصتلل
لقن˘ب اذ˘هو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘عا˘ن˘ضصلا ة˘ي˘قر˘ت‐(6
ةينفلا ةءافكلا عفرو ةمدقتملا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
.ةلماعلا ديلل
ةرحلا قطانملا ةف˘ي˘ضضم˘لا ة˘لود˘لا ل˘ع˘ج˘ت‐(7
يف هيلإا أاجلت يذلا جاتنإلا ضضئافل عدوتضسمك

 .ةبيضصعلا  تاقوألا
ط˘ي˘ضشن˘ت ى˘ل˘ع ةر˘ح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘م˘˘ع˘˘ت‐(8
.ةلودلل ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتلا

.هعيزوت ةداعإاو ينطولا لخدلا ةدايز‐(9
تاجتنملا نم يتاذلا ءا˘ف˘ت˘كلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت‐(01
.تادراولا نم ليلقتلل ةيكÓهتضسلا
:بناجألاو ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘ضسم˘لا فاد˘هأا
ةرحلا قطانملا بناجألا نورمثت˘ضسم˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي

رامث˘ت˘ضسلا نو˘كي ثي˘ح را˘م˘ث˘ت˘ضسÓ˘ل رز˘ج˘ك
عو˘ضضخ˘لا ن˘ع د˘ع˘ب˘لا ل˘ك اد˘ي˘ع˘˘ب ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا
ذإا ةف˘ي˘ضضم˘لا ة˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ير˘ضضلا ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا نور˘م˘ث˘ت˘ضسم˘˘لا ءلؤو˘˘ه ى˘˘ع˘˘ضسي
:يلي ام اهنم فادهألا نم ةعومجم
تا˘عور˘ضشم˘لاو لاو˘مألا ضسوؤور ق˘ق˘ح˘ت˘˘ت‐(1
ايازملاو تاءافعإلا نم ةريبك دئاوف ةلماعلا

تاءا˘ف˘عإاو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘˘لا تاءا˘˘ف˘˘عإلا ة˘˘ضصا˘˘خ
يتلا تاعورضشملل رفاوتت ل يتلا بئارضضلا
.ةرحلا قطانملا هذه جراخ لمعت
قاو˘ضسأا ي˘ف تا˘عور˘ضشم˘لا جا˘ت˘نإا ق˘يو˘ضست‐(2
.ةرواجملا لودلا

وأا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا يد˘˘˘يألا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسلا‐(3
ضضع˘ب ي˘ف ة˘ضصي˘خر˘لا جا˘ت˘نإلا تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘ضسم
راعضسأاو فيلا˘كت˘ل ا˘ضضف˘خ ق˘ق˘ح˘ي ا˘م˘ب لود˘لا
هذهل ةي˘ضسفا˘ن˘ت˘لا ةرد˘ق˘لا ع˘فر˘يو تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
.تاعورضشملا

موقت يتلا ةيضساضسألا ةينبلا نم ةدافتضسلا‐(4
ي˘ف تا˘عور˘ضشم˘لا هذ˘ه˘ل ا˘هر˘ي˘فو˘˘ت˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا
فيلاكت ليلقت ىلع دعاضسي امب ةرحلا قطانملا
.حابرألا ةدايزو جاتنإلا

نم تاعورضشملل ةيلامجإلا حابرألا ةدايز‐(5
تاعانضصلا يف لمعلل اهطاضشن عيضسوت لÓخ
يضساضسألا اهطاضشن عم ةلما˘كت˘م˘لاو ة˘يذ˘غ˘م˘لا
(1)قطانملا هذه يف
نيبو اهنيب ةقر˘ف˘ت˘لاو ةر˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا عاو˘نأا

.ةهباضشملا مظنلا نم اهريغ
ةرحلا قطانملا ذختت:ةرحلا قطانملا عاونأا ‐(1
طا˘ضشن˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط بضسح ى˘˘ل˘˘ع عاو˘˘نأا ةد˘˘ع
وأا يعانضص وأا يراجت ناك ءاوضس اهيف لوازملا

:يلي امك يتامدخ
روهظ لوأا نإا :ةيراجتلا ةرحلا قطانملا‐(1
ارظن يراجت عبا˘ط وذ نا˘ك ةر˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل
دهضش نمزلا رورمبو كاذنآا دئاضسلا طاضشنلل
بناو˘˘ج˘˘لا ضضع˘˘ب ي˘˘ف ارو˘˘ط˘˘ت ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘˘ه
ريد˘ضصت˘لاو ل˘يو˘ح˘ت˘لا،ضصح˘ف˘لا ،ن˘يز˘خ˘ت˘لا˘ك
ةيلمع يف متي ذإا قيوضستلا ةيلمع ليهضستل
اهداريتضسا متي يتلا علضسلاب ظافتحلا نيزختلا

عفد نود ةفيضضملا ةلودلا جراخ وأا لخاد نم
اهيف متي ضصحف˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘مأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘ضسر
هذه ىلإا ةلخادلا تاجتنملا ضصحفو ةنياعم
ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘م ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لا ضضر˘غ˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
.ةبولطملا تافضصاوملل
فيلغتو ةئبعت ةداعإا يف نمكت ليوحتلا ةيلمعو
ضسا˘ضسم˘لا نود تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا زر˘˘فو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
لك فده يهف ريدضصتلا ةي˘ل˘م˘ع ا˘مأا.ا˘هر˘هو˘ج˘ب

.ةقطنملا هذه لخاد طضشني يراجت عورضشم
لوأا دو˘ع˘ي :ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلا ةر˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا‐(2
ادنلرياب نوناضش ةقطنم ىلإا عونلا اذهل روهظ
ن˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي تي˘˘ح9591ماع
اهل ةلخادلا تاجتنملا ليوحت ةداعإا قطانملا
ىلإا قطانملا هذه فدهت امك.ايرذج Óيوحت

زاتمت يتلا ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلا تارا˘م˘ث˘ت˘ضسلا بذ˘ج
ةلماعلا ديلا ةراهمو ةيلا˘ع˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا˘ب
ىلع تأاضشنأا يتلا قطانملا هذه رهضشأا نمو
ةروفاغن˘ضس ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ي˘م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘ضسم˘لا
. (1)ناوياتو جنوك جنوه، ةيبونجلا ايروك،

هذه لمع˘ت :ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لا ةر˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا‐(3
يتلا ةمزÓلا تامدخلا ريفوت ىلع قطانملا
اهلخاد ةماقم˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘ضسلا ا˘ه˘ي˘لإا جا˘ت˘ح˘ت

،ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ،تÓ˘ضصاو˘م˘لاو ل˘ق˘ن˘لا تا˘مد˘خ˘˘ك
اذه ذخأاي امك.خلا... ةقدنفلا ،ةيلاملا تامدخلا
قطانم امإا نايحألا بلاغ يف نيلكضش عونلا

.ةيئابج وأا ةيلام ةرح
عور˘ضشم يأا نإا :ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ةر˘˘ح˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلإا جاتحي ةر˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف يرا˘م˘ث˘ت˘ضسا
قيرط نع لإا كلذ هل ىتأاتي لو يلام ليومت
نم نيمأات ىلإا جاتحي امكةيلاملا تاضسضسؤوملا
را˘ط˘خألا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ن˘ي˘مأا˘ت˘لا تا˘كر˘ضش ل˘ب˘ق
.اهعوقو نكمملا
قطانملا هذه لمضشت :ةيئابجلا ةرحلا قطانملا
ضضيفختب زا˘ت˘م˘ي ة˘لود˘لا ل˘خاد ن˘ي˘ع˘م م˘ي˘ل˘قإا

 .يليضضفت يبيرضض
دعاضسي امم ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا م˘ي˘لا˘قألا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ضضيفخت ىلع بناجألاو نيلحملا نيرمتضسملا
.يبيرضضلا جاودزلا يدافتو مهتاقفن
تاميضسقتلا فلتخ˘م ن˘ي˘ب˘ي ي˘لا˘ت˘لا لود˘ج˘لاو
ةطضشنألا بضسح˘ب ةر˘ح˘لا ر˘يد˘ضصت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل
. اهلوازت يتلا

نأل كلذ : ةرحلا قطانملا لضشف نم رذحلا
باذ˘ت˘جا ة˘ق˘ير˘ط ى˘لا ع˘جر˘ي ا˘ه˘ل˘˘ضشف ضسا˘˘ضسأا
را˘م˘ث˘ت˘˘ضسلا تا˘˘يو˘˘ت˘˘ضسمو ،تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسلا
دودح˘م˘لا ماد˘خ˘ت˘ضسلاو ا˘ي˘ب˘ضسن ة˘ضضف˘خ˘ن˘م˘لا
ة˘ل˘ق بنا˘ج ى˘لا،«ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘ل˘˘ل
.ةرضشابملا ةيملاعلا ةيبنجألا تارامثتضسلا

تامول˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا ل˘ق˘ث كلذ˘كو
مدعو يملاعلا طضسوتملا نع تلاضصتلاو
لودلا  هذه ةفاكل تايئاضصحإلا هذه لومضش
نم يناعت ةقطنملا نا تانايبلا هذه ريضشتو

يلامجإلا يلحملا جتا˘ن˘لا ي˘ف ضضف˘خ˘ن˘م و˘م˘ن
 كلذل ةبضسانملا فيظوتلا ضصرف رفاوت مدعو
طفنلا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ا˘ه˘تاردا˘ضص ع˘يو˘ن˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةيداضصتقلا تاريثأاتلا دضض نامأا ةلظم ريفوتل
لكضشتضس لهف .ةيملاعلا راعضسألا يف تابلقتلل
لود˘لا ع˘م ةر˘ح˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ة˘˘ما˘˘قإا
ةيبنجلا تارامثتضسلا قفدتل ًازفاح ةيقيرفلا
؟ رئازجلا ىلا جراخلا نم ةيقيرفلا
ةكرحو يراجتلا لدابتلا يمانتب نوهرم اذه نا

ةيقافتا لود نيب دقنلا ديحوتو لاوملا ضسوؤور
لودو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ح˘لا ةرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
داضصتقلا حاتفنا نم مغرلاب نكل ، لحاضسلا
اهجامدنا ةلواحمو ًايلامو ًايراجت  يرئازجلا
تايضضتقمل ًاقفو يملاعلا داضصتقلاب ديازتملا
ةيكرمجلا تاقÓع˘لا نإا˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘م˘لو˘ع˘لا

لحاضسلا لودو رئازجلا نيب ةيلاملاو ةيراجتلاو
هذه لاحلاو عيطتضست ل ثيحب ًادج ةفيعضض ،
اه˘ضضع˘ب ى˘لا ا˘ه˘يد˘ل ةو˘ق˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع م˘ضضت نا
ي˘ف ا˘ه˘ضصضصخ˘تو ا˘ه˘ع˘قو˘م ن˘ضسح˘تو ًا˘ضضع˘ب
اذهو ةملوعلا ماظن يفو يملاعلا داضصتقلا
ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا تا˘ع˘ير˘ضشت˘لا ن˘يا˘ب˘ت ن˘ع Óً˘˘ضضف
نأا مغر ،لود˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو
هذه لامضشو رئازجلا بوتج يف يلاهألا ةدحو
ةوق لماع وه ةيلئاعلا ةيلبقلا مهتدحوب لودلا
 كلذ قيقحت ىلا عفدي دق
زيزعتل كرا˘م˘ج˘لا م˘ظ˘ن ر˘ير˘ح˘ت  بج˘ي اذ˘ه˘لو
ريوطت لب˘ضس ة˘ضساردو م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف ةرا˘ج˘ت˘لا
ةبذاجلا تاضساي˘ضسلا ع˘ي˘ج˘ضشتو ة˘ي˘لا˘م قاو˘ضسأا
مظنلا ديحوت ىلا لوضصو˘ل˘ل . ن˘ير˘م˘ث˘ت˘ضسم˘ل˘ل
رامثتضسÓل ة˘ي˘لآا د˘ي˘لو˘تو  م˘ه˘ن˘ي˘ب ي˘كر˘م˘ج˘لا
ىلا كرتضشم˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب ءا˘ق˘ترÓ˘ل ي˘ل˘ما˘كت˘لا

ةيميلقإا  ةرح ةقطنم ةماقإاب حمضسي ىوتضسم
.ومنلا ةيكيمانيد ةيداضصتقا

ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ازد˘لا هذ˘ه  تا˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ةددعتم تاهاجتاب ، عقاولا رملا ىلا عوضضخلاب
عفانملا نأاضشب يأارلا فلت˘خا ا˘م˘ه˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘مو
مهنيب ةراجتلا ريرحت ىلع ةبترتملا رطاخملاو
. لبقتضسملاو رضضاحلا يف ةيولوأاك
اهب ينعنو ةضضحملا ةيراجتلا تارايخلا نكل
نكمي ل ةراجتلا ريرحتب ةطبترملا تارايخلا
ًايلماكت ًلاعف ًاجهنمو ىلثم ةبراقم لكضشت نأا
لتكتلل ةعفاد ةوقو مهنيب ةيداضصتقلا ةيمنتلل
ةيضضوافتلا ةوقلا عفرل بو˘ل˘ط˘م˘لا ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
كلذو ةملوعلا تايدحت راطإا يف ةيجراخلا
ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘كت˘˘لاو و˘˘م˘˘ن˘˘لا ى˘˘لا دا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ضسلا˘˘˘ب
ل˘˘حا˘˘ضسلا لودو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تادا˘˘˘ضصت˘˘˘قلا

.اهقيقحت عم مزÓتلابو
ةضسضسؤوملا روطتو ةأاضشن

ةركفب تأادب رئازجلا يف ةرحلا قطانملا ةبرجت
نجنج ءانيم يف تميقأا ثيح ةرÓبلا ةقطنم
تلدابملا ةيمنتل ةريغضص ةرح ةقطنم لجيجب
، تيزنارتلا ةراجت ةمدخو ةيلودلا ةيراجتلا

قطانملا  يف اهاودج ةبرجتلا هذه تتبثضسو
ة˘ي˘مو˘كح  ةدارا ج˘ع˘ب ة˘يدود˘ح˘لا ة˘ي˘بو˘ن˘˘ج˘˘لا
ةرحلا قطانملا ةضسضسؤوم ءاضشنإاب نوناق بجومب

ي˘لا˘م لÓ˘ق˘ت˘ضسا تاذ ة˘ي˘مو˘كح ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ك
رامثتضساو ةرادإاو ءاضشنإا اهماهم نم يرادإاو
ىل˘ع فر˘ضشيو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةر˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ةراجت˘لا ر˘يزو ة˘ضسا˘ئر˘ب ةرادإا ضسل˘ج˘م ا˘ه˘ترادإا

ةماعلا تاضساي˘ضسلا ع˘ضضو ضسل˘ج˘م˘لا ى˘لو˘ت˘يو
ةما˘قإا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا ج˘مار˘ب˘لاو ط˘ط˘خ˘لا داد˘عإاو
ةمدخ يف اهعضضوو اهريوطتو ةرحلا قطانملا
تاياغلاو فادهألا قيقحتل ينطولا داضصتقلا
 . اهلجأا نم تئضشنأا يتلا

ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا رار˘˘ق˘˘ت˘˘˘ضسلا ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ل ًار˘˘˘ظ˘˘˘نو
ه˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘مو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ضصت˘˘˘˘قلاو
ايقيرفا لامضش ةقطنم بلق يف يجيتارتضسلا

ضصئا˘ضصخ˘ل ة˘فا˘ضضإا  ا˘ي˘ق˘ير˘فا ة˘باو˘ب كلذ˘˘كو
فورظلاو  لحاضسلا لود˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘م˘لا ضسق˘ط˘لا
ةر˘˘فو˘˘لو ًا˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
دقف ةيتحتلا ةــينبلاو ةــيمدخلا تÓــيهضستلا
ءا˘ضشنإاو ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ل˘ماو˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘م˘˘ها˘˘ضست
متيضس يتلاو ةضصاخلاو ةماعلا ةرحلا قطانملا
‐: يلاتلا وحنلا ىلع تاحرتقمك اهعيزوت
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 يحسصلأ فرسصلأو بورسشلأ ءاملأ ةكبسش  اهسسأأر ىلع

عيراصشم نم ديفتصست ةلوزعم ىرق
  سسأدرموبب ةيومنت

ىر˘˘ق نا˘˘كضس ن˘˘ضسح˘˘ت˘˘ضسا
ضسادرموب ةيلوب ة˘لوز˘ع˘م
قطانم نمضض ةف˘ن˘ضصم˘لاو
،ضسادر˘مو˘ب ة˘يلو˘ب ل˘ظ˘˘لا

زاجنا عورضشم قÓطنا نم
فرضصلا تاكبضش ةعضسوتو
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلا
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،ة˘˘لوز˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
،ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا  ع˘˘يرا˘˘ضشم˘˘لا
ة˘ح˘لا˘ضصلا ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘˘ضش
فر˘ضصلا ة˘كب˘ضش ،بر˘ضشل˘ل
دا˘˘ف˘˘ت˘˘ضسا ا˘˘م˘˘ك ي˘˘ح˘˘ضصلا
قيرطلا ةئيهت نم ناكضسلا

ة˘نا˘ضسر˘خ˘˘لا˘˘ب كلا˘˘ضسم˘˘لاو
ةرا˘نإلا˘ب ة˘ير˘ق˘لا د˘˘يوز˘˘تو
عورضشم يتأايو .ةيمومعلا
ي˘ح˘ضصلا فر˘ضصلا ة˘كب˘˘ضش
د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ضسي˘˘˘ت ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ب
ة˘ير˘ق عور˘ضشم لا˘م˘كت˘˘ضسا
ى˘ل˘ع تم˘ت ي˘ت˘˘لا ناد˘˘ج˘˘ف
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘حر˘˘م

ط˘بر˘لا عور˘˘ضشم قÓ˘˘ط˘˘نا
فر˘˘˘˘˘˘ضصلا تا˘˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘ضشب
جاجموط ة˘ير˘ق˘ل ي˘ح˘ضصلا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب حاد˘حد˘˘لا ة˘˘ير˘˘قو
تدا˘ف˘ت˘ضسا ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘ي˘˘ف˘˘عأا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ث˘لا ة˘يد˘ل˘ب ىر˘ق
،ي˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع دلوأا رار˘˘˘˘˘˘˘˘غ
،بار˘عأا ي˘ن˘ب ،ي˘˘ل˘˘ع˘˘مÓ˘˘ت
،ة˘خ˘با˘ب˘ط ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ دلوأا
،جر˘˘˘˘ف يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضس ،ةراد˘˘˘˘˘ڤ
زاجنإا نم ،مهدح نب عارذ
،ةيموم˘ع˘لا ةرا˘نإلا ة˘كب˘ضش
،كلاضسملا ديب˘ع˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
فر˘˘ضصلا ة˘˘كب˘˘ضش زا˘˘˘ج˘˘˘نا
ءاملاب ديوزت˘لاو ،ي˘ح˘ضصلا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ضض ،بور˘˘˘˘˘˘˘˘ضشلا
ة˘˘ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
جمانربلا نمضض  ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
.1202 ةنضسل يونضسلا

 نيمأ ةريسصن

تباث يودو بوي اتيدلبب
ةديعصسب يعيبطلأ زاغلأ نم ةلئاع071 ةدافتصسأ

ميقت ةلئاع071 تدافتضسا
يتيدلبب ةيف˘ير تا˘ن˘كضسب
تبا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ث يودو بو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ،ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ضسب
زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘ضشب ط˘˘˘بر˘˘˘لا
ءايحإا ةبضسانمب ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
.ديهضشلل ينطولا مويلا

م˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
ـل يعيبطلا زاغلا لاضصيإا

ة˘ير˘ق˘˘ب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع811
25و (بوي ةيدلب )روبرب
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ن˘˘ط˘˘ق˘˘ت ىر˘˘خأا
ثيح تباث          يود
ع˘˘˘˘ضضو ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘˘ضشأا

نيتكبضشل˘ل ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح
د˘˘ي˘˘ع˘˘ضسلا ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
 .دويعضس
ةلئاع08 ط˘بر بق˘تر˘يو
ن˘ي˘ع ة˘ير˘ق˘ب م˘ي˘ق˘ت ىر˘خأا
يود ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب) ءا˘˘ضضي˘˘ب˘˘˘لا
زا˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘ضشب (تبا˘˘˘˘ث
ضسفن قفو ،مويلا يعيبطلا
.لوؤوضسملا

تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضس ،ةرا˘˘˘˘˘ضشإÓ˘˘˘˘˘لو
ءابرهكلا عيزوت ةضسضسؤوم
لÓ˘خ ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ضسل زا˘˘غ˘˘لاو
6 طبر ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ن˘ضسلا

زاغلا ةكبضشب ةلئاع فلآا
048.3 اه˘ن˘م ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

قطانم ر˘ب˘ع م˘ي˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع
امل اقفو ،ة˘يلو˘لا˘ب ل˘ظ˘لا
تاذ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضضوأا
.ميرك دمحأا نب ةضسضسؤوملا

ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ة˘ب˘ضسن تغ˘ل˘˘بو
زاغلا ة˘كب˘ضشب ة˘ي˘لا˘م˘جإلا
ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ةياغ ىلإا ةيلولا قطانم
اقفو ،ة˘ئ˘م˘لا˘ب08 نآلا
.ردضصملا ضسفنل
ج˘ما˘نر˘ب ل˘م˘ضش ،ةرا˘ضشإÓ˘ل
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ي˘˘˘حإا
تاطلضسلا هجوت دي˘ه˘ضشل˘ل
ةيروثلا ةرضسألاو ةيئلولا
ءاد˘˘ه˘˘ضشلا ةر˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لإا
ملعلا ع˘فر˘ل بو˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ى˘ل˘ع م˘حر˘ت˘لاو ي˘ن˘˘طو˘˘لا
.ةرهاط˘لا ءاد˘ه˘ضشلا حاورأا

هذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
ةع˘برأا ةرا˘يز˘ب ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا

ن˘˘يد˘˘ع˘˘ق˘˘م ن˘˘يد˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م
بوي يتيدلب˘ب م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ب
م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح تبا˘˘˘˘˘ث يودو
.مهميركت

م .ق

صضيبلأ
 ةيمأرجإأ ةكبصشب ةحاطإلأ
فيكلأ نم غلك58 زجحو

كرد˘لا ح˘لا˘˘ضصم تن˘˘كم˘˘ت
،ضضيب˘لا ة˘يلو˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ة˘˘˘كب˘˘˘ضشب ة˘˘˘حا˘˘˘طإلا ن˘˘˘م
ن˘˘م ة˘˘نو˘˘˘كم ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا

ز˘ج˘حو ضصا˘خ˘ضشأا ة˘ضسم˘خ
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘˘ك58
ديفتضسأا امب˘ضسح ج˘لا˘ع˘م˘لا
تاذ ىد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ضسمأا لوأا
.ينمألا كلضسلا

رد˘ضصم˘لا ضسف˘˘ن ح˘˘ضضوأاو
ن˘˘م تم˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا نأا

ة˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع فر˘˘ط
ينطولا كردلل ةيميلقإلا
ىلع ءانب كلذو ،ةنيزيربب
دوجو اهدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
دد˘ضصب ة˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘ضش

فيكلا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ر˘ير˘م˘ت
.ةيلولاب جلاعملا

ة˘˘˘ط˘˘˘خ ع˘˘˘ضضو م˘˘˘˘ت د˘˘˘˘قو
ن˘˘˘م تن˘˘˘كم ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م
هذ˘ه ر˘ضصا˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا
غلك58 ز˘ج˘حو ة˘كب˘ضشلا

كلذو ،جلاعملا فيكلا نم
ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع
طبارلا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘ضسم
ة˘ن˘يز˘ير˘ب ي˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب
.خيضشلا يديضس ضضيبألاو
هب˘ت˘ضشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘قو
تاهجلا مامأا مويلا مهيف
ىدل ةضصتخملا ةيئاضضقلا

.ضضيبلا ةمكحم
م .ق

بايغ لظ يف صشيمهتلأو ةلزعلأ نم ،تليسسمسسيت ةي’و ماجرل ةيدلب ميلقإاب عقأولأ نيناحسسلأ رأود ناكسس يكتسشي
دوقعل صسؤوبلأو نامرحلأ رهاظم رأرمتسسأ ببسسب مهنم ديدعلأ رأرقتسسأ ىلع ابلسس رثأأ امم ةايحلأ تايرورسض نم ريثكلأ

ىوسس دعبي ’ رأودلأ نأأ مغر ،تÓسصأوملأو قيرطلأو زاغلأو ءاملل بايغ نم ميركلأ صشيعلأ تايرورسض طسسبأأ بايغو
.ةيدلبلأ رقم نع تأرتموليك

مهتق˘ط˘ن˘م نإا˘ف نا˘كضسلا بضسح
ضسلجملا تامامتها جراخ تلظ
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘ضشلا يد˘ل˘ب˘لا

تÓضسارملاو ىوا˘كضشلا د˘يد˘ع
ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘يأا ،ا˘˘˘هو˘˘˘ع˘˘˘فر ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م م˘هر˘مذ˘ت ن˘ع نو˘كت˘ضشم˘لا

يلاحلا بختنملا ضسلجملا زجع
ءاو˘ت˘حا ى˘ل˘ع ما˘جر˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘ضضوألا

انفعت تداز يت˘لاو م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
يذلا قبطملا تم˘ضصلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

هدامتعإاب مهبضسح ةيمنتلا لطع
ريرمت يف ةيلضضفألا أادبم ىلع
د˘ي˘ب˘ع˘ت .ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘ضشم˘لا
مهطبري يذلا دي˘حو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ةمدقم ي˘ف ي˘جرا˘خ˘لا م˘لا˘ع˘لا˘ب
نيناحضسلا راود ينطاق بلاطم
قرؤوي ضسجاه ىلإا لوحت نأا دعب
او˘كت˘ضشا ن˘يذ˘لا ه˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم
رو˘˘هد˘˘˘ت ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ع تار˘˘˘م
دج ةلاح يف دجاوتملا قيرطلا

ى˘ق˘ب ع˘ضضو˘لا نأا لإا ،ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك
لازي ل هنوك هيلع وه ام ىلع
ة˘˘ي˘˘بار˘˘ت ة˘˘ي˘˘ضضرأا ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
ءاو˘ضس ا˘ه˘ي˘ل˘ع رور˘م˘لا بع˘ضصي

د˘حأا ح˘ضضوأاو ،ءا˘ت˘ضش وأا ا˘ف˘ي˘ضص
عضضولا ىلع نيمقانلا ناكضسلا
ذ˘˘ن˘˘م د˘˘ه˘˘ضشي م˘˘ل ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا نأا
،ة˘نا˘ي˘ضص ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘يأا تاو˘ن˘˘ضس
هتلاح ءوضس نم داز يذلا رمألا
ىلع تابطملاو رفحلا راضشتنإاب

هنم ةريب˘ك ءاز˘جأا نو˘ك ا˘ه˘لو˘ط
ةيئام تاع˘ق˘ن˘ت˘ضسم ن˘ع ةرا˘ب˘ع
ةلكضشم راطمألا اهي˘ف ع˘م˘ج˘ت˘ت
نا˘كضسلا ى˘ل˘ع تب˘ع˘˘ضص ا˘˘كر˘˘ب
تارايضسلاب ءاوضس اهنم روبعلا

لافطألا ةضصاخ مادقألا ىلعو
نيذلا مه˘ب˘ضسح ن˘ي˘ضسرد˘م˘ت˘م˘لا
لضصف لÓخ فقوتلا نورطضضي
هنأل مايأل ةضساردلا نع ءاتضشلا

تابتع نم جورخ˘لا ل˘ي˘ح˘ت˘ضسي
ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘ضس لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
اذإا تارار˘˘˘ج˘˘˘لاو ر˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
.ةرورضضلا تعدتضسا

زر˘˘˘˘˘بأا نأا نا˘˘˘˘˘كضسلا فا˘˘˘˘˘ضضأاو
و˘ه م˘ه˘ل ة˘يو˘˘لوأا˘˘كو لا˘˘غ˘˘ضشنا
،يعيبطلا زاغلا ةكبضشب طبرلا
ةريبك ةرارمب ءلؤوه ثدحت نيأا

ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘˘غ لا˘˘غ˘˘ضشنا ن˘˘ع
زاغلا بو˘ب˘نأا رور˘م˘ب ن˘يد˘ي˘ف˘م
،مهتقطنم نع ةريضصق ةفاضسمل
ميلقإاب ريواود كانه نأاب دكؤويو
زا˘غ˘ب ا˘ه˘نا˘˘كضس دوز ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘˘بو˘˘ع˘˘ضص م˘˘غر ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
كلذ نور˘ب˘ت˘ع˘يو ا˘ه˘˘ضسيرا˘˘ضضت
ضسرا˘˘م˘˘م ضشي˘˘م˘˘ه˘˘˘تو ءا˘˘˘ضصقإا

نيريضشم ةليوط ةدم ذنم مهيلع
ةرورا˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘ع˘˘˘ضس لو˘˘˘ضصو˘˘˘ب
تقو نا˘تو˘ب˘˘لا زا˘˘غ˘˘ل ةد˘˘حاو˘˘لا
جد005 ىلإا جول˘ث˘لا ط˘قا˘ضست
هذه عيزوت يف ةريبك ةردن عم
لوضصولا ةبوعضص لعفب ةداملا

ةءادر ببضسب ءاتضش راودلا ىلإا
راود˘لا  ط˘بر˘ي يذ˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
يذ˘لاو ةروا˘ج˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا لز˘˘ع ي˘˘ف بب˘˘ضست˘˘ي
ن˘م ن˘ي˘عزو˘م˘لا ن˘كم˘ت مد˘˘عو
ر˘ب˘ج˘ي ا˘م˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لو˘˘ضصو˘˘لا
يف بطحلا لامعتضسا تÓئاعلا
يف هلامعت˘ضسا ى˘ت˘حو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا
.خبطلا

ةقطنم˘لا نا˘كضس ى˘كت˘ضشا ا˘م˘ك
نوناعي يتلا ةقناخلا ةمزألا نم
هايملاب دوزتلا لاجم يف اهنم
ل˘ع˘جا˘م ،بر˘ضشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘ضصلا
اظهاب نمثلا نوعفدي تÓئاعلا
يف ءام ةرطق ىلع لوضصحلل
حلاضصملا تزجع يذلا تقولا
لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا ن˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘ل˘˘ل
ن˘ي˘ن˘ضس ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي

ة˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘تو لاو˘˘ط
ف˘ي˘ضصلا ل˘ضصف ي˘ف م˘˘ه˘˘ب˘˘ضسح
ل˘ع˘ج بل˘ط˘لا ةر˘ث˘˘كو ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت

ثي˘ح ،ل˘ضصاو˘˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ضضي
يف ،را˘بآلا ها˘ي˘م˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘ضسÓ˘ل

ءان˘ت˘قا ي˘لإا نور˘خآا أا˘ج˘ل˘ي ن˘ي˘ح
تلقثأا ةيلام غلاب˘م˘ب ج˘يرا˘ه˘ضص
ريضصم نع اولءا˘ضستو م˘ه˘ل˘ها˘ك
تمدق دق تناك يتلا دوعولا
نم ةدم لبق نأاضشلا اذه يف مهل

ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا فر˘˘ط
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘ضشب م˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘بر˘˘˘ل
را˘˘ضشأاو ،بر˘˘ضشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘˘ضصلا

ة˘ق˘ل˘ع˘م م˘ه˘لا˘مأا نأا ى˘لإا ءلؤو˘˘ه
نم Óبقتضسم مهتدافتضسا ىلع
نبغلا ع˘فر˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ضشم
د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘˘ضس ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
.لظلا قطانم نمضض اهجاردإا

ديمح .ز

صشيمهتلأو ةلزعلأ نوكتسشي

 ةيمنتلاب نوبلاطي تليصسمصسيتب نيناحصسلأ رأود ونطأوم

ةعطاقم نم ةردابمب
ةينغم تاباغلأ

ةريجصش002 سسرغ
ةباغب ربونصصلأ نم
ناصسملتب ينيصسأولأ

ةيلو ميلقإا ربع لضصاوتت
تÓمح ،ةيدودحلا ناضسملت
راطإلا اذه يفو  ريجضشتلا

يديضس ينيضساولا ةباغ تفرع
ةلمح ةينغم ةيدلبب دمحمأا
ضسرغو فيظنتل ةيعوطت
يلاوح اهددع ردقي تاريجضش
عون نم ةريجضش002 يتئام
ورضسلاو يبلحلا ربونضصلا

ةباغلا ىوتضسم ىلع
ةبضسانمب كلذو افنأا ةروكذملا
ديهضشلل ينطولا مويلا
نم رضشع نماثلا فداضصملا
ةنضس لك نم رياربف رهضش
ةينطولا ةلمحلل لامكتضساو
راعضش تحت ريجضشتلل
ميظنت نم ةلمحلا .اهضسرغيلف
تاباغلا ةعطاقم ريطأاتو
ةيدلب عم قيضسنتلاب ةينغم
لضصاوتتضسو اذه .ةينغم
ميلقإا ربع ضسرغلا تÓمح
ةليلقلا مايألا لÓخ ةيلولا
قطانملاب اميضسل ةلبقملا
.قئارحلا لعفب تررضضت يتلا

صشاتيلتوب ع

يمومعلا نمألا حلاضصم تلجضس
رهضش لÓخ ،لجيج ةيلو نمأاب

راطإا يف كلذو  ،طرافلا يفناج
رورملا نوناق قي˘ب˘ط˘ت˘ل ا˘ه˘ي˘ع˘ضس
ريضسلا ةكرح ميظنت ىلع لمعلاو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت ل˘ه˘ضسي ا˘م˘ب
عيمج ةبراحم اذكو مهتابكرمو
نم ةبكترملا ةيب˘ل˘ضسلا ر˘هاو˘ظ˘لا

،ماعلا قيرطلا يلمعتضسم فرط
ن˘م ،ة˘يرور˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م6881
ةبجوتضسم ةفلا˘خ˘م171 اهن˘ي˘ب
ةد˘م˘ل ة˘قا˘ي˘ضسلا ة˘ضصخر بح˘ضسل
˘مد˘ع بب˘ضسب ر˘ه˘˘ضشأا (30) ة˘ثÓ˘ث
لا˘م˘ع˘ت˘ضسا مد˘ع ،ةذو˘خ˘لا ءاد˘ترا

فتا˘ه˘لا لا˘م˘ع˘ت˘ضسا ،ن˘مألا ماز˘ح
يف ةفلاخملا ديدضست مدع ،لاقنلا

خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م ما˘˘يأا ةر˘˘ضشع فر˘˘˘ظ
ةعرضسلا زواجت ،ةفلاخملا ريرحت
مت اميف ،رادار ةراضشإاب ةددحملا
بجوتضست ةفلاخ˘م64 ليج˘ضست
ةد˘م˘ل ة˘قا˘ي˘ضسلا ة˘˘ضصخر بح˘˘ضس
ي˘ف ر˘ي˘˘ضسلا ل˘˘جأل ،ر˘˘ه˘˘ضشأا (60)
مارت˘حا مد˘ع ،عو˘ن˘م˘م˘لا ها˘ج˘تلا

طخلا ىلع زواجتلا  ،فق ةراضشإا
فق ةراضشإا مارتحا مدع ،رمتضسملا
ىل˘ع فا˘ف˘ت˘للا مد˘ع ،ة˘ي˘ئو˘ضضلا
اروحم لكضشي ملعم لوح نيميلا
ليجضست ىلإا ةفاضضإلاب ،اينارود
ز˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ ة˘˘لا˘˘ح443
فوقولا ةفلاخم ببضسب ضشامكلاب
يقاب تلمضش نيح يف ،عونمملا
قئاثو ميدقت مدع يف تافلاخملا
ر˘ي˘غ م˘ي˘قر˘ت˘لا ة˘حو˘ل ،ة˘ب˘كر˘م˘˘لا
ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ضسلا ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
،يفضسع˘ت˘لا فو˘قو˘لا ،ر˘م˘ت˘ضسم˘لا
رارق ةفلاخم ،ر˘ي˘ط˘خ˘لا فو˘قو˘لا
د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا مد˘˘ع ،ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ديدجت مدع ،ة˘م˘ي˘ل˘ضسلا ة˘قا˘ي˘ضسلا

ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ة˘˘˘قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا ة˘˘˘˘ضصخر
،ةيفازج ةمارغ ريرحت بجوتضست

يف ةحنج381 ليجضست مت امك
ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لاو رور˘˘م˘˘لا  نو˘˘˘نا˘˘˘ق
ةداهضش يف اه˘ل˘م˘ج˘م تر˘ضصح˘نا
وأا لوعفملا ةيراضس ريغ نيمأاتلا
،ةضصخر نودب ةقايضسلا  ،اهمادعنا
مغرلاب ةقا˘ي˘ضسلا ي˘ف رار˘م˘ت˘ضسلا

،ةقايضسلا ةضصخر قيلعت رارق نم
ثداح باكترا ،لاثتملا ضضفر
قئاثولا مادعنا ،ي˘نا˘م˘ضسج رور˘م
ف˘قو˘ت˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا

طاقن يف نيرفاضسملاب لفكتلاو
لق˘ن˘لا ءا˘ضشنإا ،ا˘ه˘ب ضصخر˘م ر˘ي˘غ
نود ن˘ير˘فا˘ضسم˘ل˘˘ل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ىل˘ع ق˘ئا˘ثو˘لا با˘ي˘غو ،ة˘ضصخر
فيقوت مت نيح يف ،ةلفاحلا نتم
قئاثولا مادعنا لجأل ةبكرم001
ضضفر ،ة˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةقلعتملا تاقيقحت˘ل˘ل عو˘ضضخ˘لا
ضضفرو ة˘ب˘كر˘م˘لاو ضصخ˘˘ضشلا˘˘ب
ةيران ةجارد48  اذكو ،لاثتملا
نتم ىلع قئاثولا مادعنا ببضسب
ة˘ضصخر م˘يد˘˘ق˘˘ت مد˘˘ع ة˘˘جارد˘˘لا
ريغ ني˘مأا˘ت˘لا ةدا˘ه˘ضشو ة˘قا˘ي˘ضسلا
تاءارجإا اهلكو ،لوعفملا ةيراضس
ن˘مألا ر˘ي˘فو˘ت را˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘تو
ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘˘حو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

.تازواجتلا فلتخم
 ميهأرب.ع

ةي’و نمأأ حلاسصمل ةليسصح بسسح
لجيجب يصضاملأ يفناج رهصش لÓخ ةفلاخم6881 ءاصصحإأ



169209ددعلإ ^2441 بجر8ـل قفإوملإ1202 يرفيف02تبضسلإيلحم
احجان ناك0202 -9102 يحÓفلإ مضسوملإ

«ةصسوصسحم» ةدايز
ةنيطنصسقب هكأوفلأ جاتنإأ يف

ةنيطنضسق ةيلو تققح
يحÓفلا مضسوملا مضسرب
ةدايز0202 ‐9102
جاتنإا يف «ةضسوضسحم»
ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م ،ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ق˘با˘˘ضسلا م˘˘ضساو˘˘م˘˘لا˘˘ب
868.221ـ˘˘˘˘˘˘ب ك˘˘˘˘˘˘لذو
نم ملع امبضسح ،اراطنق
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
نيدلا لامج ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
.جارضس نب
يلحملا ريدملا ربتعاو
ح˘ير˘ضصت ي˘ف عا˘ط˘ق˘ل˘˘ل

جا˘˘ت˘˘˘نإا نأا ،ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ضص
ضسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘كاو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
«ازاتمم» ناك مضسوملا

م˘˘ضساو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘˘م
,ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ة˘˘يلو نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ضشم
ا˘م تق˘ق˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘ضسق
153.211 ه˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
مضسوملا لÓ˘خ ارا˘ط˘ن˘ق
‐8102 ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا

9102.
جار˘˘˘˘˘ضس ن˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘˘جرأاو
ىلإا جاتنإلا يف ةدايزلا
ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
ة˘˘ضصا˘˘خ ،ة˘˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م˘˘˘لا
د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ط˘˘˘قا˘˘˘ضست˘˘˘˘لا
قا˘˘ف يذ˘˘لا را˘˘ط˘˘مأÓ˘˘˘ل
اذكو ار˘ت˘م˘ي˘ل˘م006
ينق˘ت˘لا را˘ضسم˘لا عا˘ب˘تإا

ة˘لا˘ع˘ف˘لا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ضضار˘˘مألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
را˘ج˘ضشأا بي˘˘ضصت ي˘˘ت˘˘لا
كل˘ت ة˘ضصا˘خ ة˘ه˘كا˘ف˘˘لا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م تل˘˘خد ي˘˘ت˘˘˘لا
ةفاضضإلاب اثيدح جاتنإلا

تاينقت يف مكحتلا ىلإا
ها˘˘ي˘˘م ةر˘˘فوو جا˘˘ت˘˘˘نإلا
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ق˘˘ضس
.ليضصاحملا

تاذ˘˘˘˘˘ل ادا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ضساو
ة˘˘يلو نإا˘˘ف ،رد˘˘ضصم˘˘لا
تق˘ق˘ح د˘ق ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘ضسق
جا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإا ي˘˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘˘˘يز
«حافتلا»
ثي˘ح ،«ن˘يرا˘˘ت˘˘كن˘˘لا»و
امهنم لك جاتنإا لضصو
ى˘˘لإا ي˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اراطنق083.92
ردقي دودرم طضسو˘ت˘م˘ب

يف ارا˘ط˘ن˘ق042 ب
د˘˘˘˘حاو˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه˘˘˘˘لا

اراطنق549.53و
ب دودر˘م ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م˘˘ب
ي˘˘ف را˘˘ط˘˘ن˘˘˘ق002
ىلإا ةفاضضإلاب راتكهلا

نم ارا˘ط˘ن˘ق025.12
071 دودر˘م˘ب ضصا˘جإلا
.راتكهلا يف اراطنق
جا˘˘ت˘˘نإا نأا ا˘˘ضضيأا دا˘˘فأاو
ر˘خآلا و˘ه فر˘ع زو˘ل˘˘لا

«ة˘˘ضسو˘˘˘ضسح˘˘˘م» ةدا˘˘˘يز
يحÓفلا مضسوملا لÓخ
ل ام˘ب0202‐9102
503.3 ن˘˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ي
كلذ اعجرم ,تارا˘ط˘ن˘ق
ني˘حÓ˘ف˘لا ما˘م˘ت˘ها ى˘لإا
ى˘ل˘˘ع كلذو ه˘˘ت˘˘عارز˘˘ب
67,851 ـب ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ضسم
نأا ثي˘˘˘˘˘ح ،ارا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كه
يف طضسوتملا دودرملا
12 ىلإا لضصو راتكهلا
.اراطنق

م .ق
جيريرعوب جرب

ةيدامحلأ ةيدلبب لظلأ قطانم
تأزاجنإأ ةدعب ززعتت

لظ قطانم ةدع تززعت
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت
جر˘ب بو˘ن˘ج) ة˘يدا˘م˘ح˘˘لا
تازا˘ج˘نإا˘ب ،(ج˘ير˘ير˘عو˘ب

نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ضش ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘˘ضست
ي˘˘˘ضشي˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإلا
.اهناكضسل
فرضشأا راطإلا اذه يفو
نب دم˘ح˘م ة˘يلو˘لا ي˘لاو
تا˘ط˘ل˘ضسلا ة˘ق˘فر كلا˘˘م
ة˘ير˘كضسع˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا

ءا˘ن˘بأاو ن˘يد˘ها˘ج˘م اذ˘كو
ءايحإا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب ءاد˘ه˘ضش
ديهضشل˘ل ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا
(ةنضس لك نم رياربف81)

م˘ع˘ط˘م ن˘˘ي˘˘ضشد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ضسرد˘˘˘˘˘م
يذ˘˘˘˘لاو «ضسور˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ب»
ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ي

ضسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘˘ظ
ةبجو نامضضو ذيمÓ˘ت˘ل˘ل
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘خا˘˘˘ضس
داو» ة˘˘ير˘˘ق تدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسا
ةرانإلا لو˘خد˘ب «ر˘ضضخ˘ل
ح˘ي˘با˘ضصم˘ب ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘˘قا
ة˘فا˘ضضإلا˘ب لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسلا
نم عط˘ق˘م ن˘ي˘ضشد˘ت ى˘لإا
طبارلا يئلولا ق˘ير˘ط˘لا

«رضضخ˘ل داو» ة˘ير˘ق ن˘ي˘ب
ى˘ل˘ع رو˘م˘ي˘ل˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘بو
.ملك5 ةفاضسم
ة˘ير˘˘ق تدا˘˘ف˘˘ت˘˘ضسا ا˘˘م˘˘ك
زا˘ج˘نإا˘ب «تا˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘بر˘˘لا»
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘نإلا
ة˘يدا˘ضصت˘قا ح˘˘ي˘˘با˘˘ضصم˘˘ب
ةكبضش ديدجت نع Óضضف
عطقم نيضشدتو ريهطتلا

ىلإا يدؤوملا قيرطلا نم
.‘‘تايعيبرلا‘‘ ةيرق
قا˘˘ي˘˘ضسلا تاذ ي˘˘˘ف م˘˘˘تو
قÓ˘طإا ة˘ير˘ق˘لا ضسف˘ن˘˘بو
بو˘ج˘ت˘ضس ة˘ي˘ب˘ط ة˘ل˘فا˘˘ق
ةيدلبلا قطان˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب ضسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
انوروك ءابو نم ةياقولا

ن˘ع ر˘كب˘˘م˘˘لا ف˘˘ضشكلاو
اذ˘˘كو يد˘˘ث˘˘لا نا˘˘طر˘˘˘ضس
ة˘˘ي˘˘كارد˘˘ت˘˘ضسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ازنولفنألا دضض ميعط˘ت˘ل˘ل
.ةيمضسوملا
ل˘ه˘ت˘ضسا د˘ق˘ف ،ةرا˘ضشإÓ˘˘ل
هذه ءايحإا يئلولا دفولا
ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ىر˘˘كذ˘˘˘لا
ريجضشت ةي˘ل˘م˘ع قÓ˘طإا˘ب
ءادهضشلا ةربقم˘ب ة˘ع˘ضساو
فدهت ةيدامح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
.ةريجضش8563 ضسرغل

م .ت

ةي’ولاب لظ ةقطنم875 ءاضصحإإ

ءاملو ءابرهكلو زاغ نود ةنتابب لظ قطانم
875 ءاضصحإإ مت ،لظلإ نكامأإ ءاضصحإاب ةضصاخلإ ةضصنملإ نيبحت دعبو هنأإ ،دوهزم قيفوت ،ةنتاب ةي’و يلإو إرخؤوم فضشك

.ةيئانلإو ةديعبلإ نكامأ’إ يف ةضصاخ ةنكاضسلإ بلط ىلع ءانب إذهو ،ةي’ولإ بإرت ربع ةرضشتنم لظ ةقطنم

ةيئلولا تاطلضسلا تجمرب نيأا
3111 رد˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا تاذ بضسح
ا˘عو˘ن˘˘ت˘˘م ا˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت ا˘˘عور˘˘ضشم
ط˘بر˘لا ي˘ف ا˘ضسا˘ضسأا رو˘ح˘˘م˘˘ت˘˘ي
ءاملا لاضصيإاو ءابرهكلاو زاغلاب
ن˘˘ع ة˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا كفو بور˘˘˘ضشلا
م˘ت ثي˘ح ،ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا
نم ديزأا يف يلعفلا قÓطنلا

ضضرأا قو˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘ضشم003
ا˘م˘م ،ن˘كا˘مألا ه˘تا˘˘ه˘˘ل ع˘˘قاو˘˘لا
لاخدإاو نب˘غ˘لا ع˘فر˘ب ح˘م˘ضسي˘ضس
ن˘ع Ó˘ضضف ا˘ها˘ن˘كضسل ة˘حر˘ف˘˘لا
يمارلا ةمو˘كح˘لا رود ل˘ي˘ع˘ف˘ت
هتاه يف ةيمنتلا حور ثعب ىلإا
ا˘ه˘ئÓ˘ياو ة˘م˘ضشه˘م˘لا ن˘كا˘˘مألا
ءا˘ق˘بإا ل˘جأا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘˘م˘˘هأا
حور ثع˘˘بو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘نا˘˘˘كضس
.ديدج نم ةيمنتلا

نمضض ،ار˘خؤو˘م تدا˘ف˘ت˘ضسا د˘قو
ن˘كا˘مأا˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت ق˘طا˘ن˘م  ل˘ظ˘لا
ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ة˘ع˘قاو˘لا لا˘كود˘ما
م˘ت ن˘يأا ة˘يلو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ةيزاوترا رابآا5 زاجنا تجمرب
كلا˘ضسم˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ح˘˘ت˘˘فو
ةا˘نا˘ع˘م ته˘ت˘نا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا
لابج يلاعأاب عبضس دلوأا ناكضس
اذهو ةنتاب ةيلوب ضسيرأا ةيدلب
طبرل عورضشم ةجمرب لÓخ نم
نيأا ،يعيبط˘لا زا˘غ˘لا˘ب م˘ه˘ت˘ير˘ق
تتاب يتلا ةمعنلا هتاه تحضضأا
ققحت مل˘ح˘ك ةد˘يد˘ع تاو˘ن˘ضسل
ن˘كا˘مأا ع˘يرا˘ضشم ن˘م˘˘ضض م˘˘ه˘˘ل
ة˘يلو ي˘لاو ضصر˘ح˘يو .ل˘˘ظ˘˘لا
عم هتاعامتجا لك لÓخ ةنتاب
ةرورضض ىلع يذيفنتلا زاهجلا
ل˘م˘ج˘م˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ءÓ˘˘يا

نكامأل ةج˘مر˘ب˘م˘لا ع˘يرا˘ضشم˘لا
قÓطنلا ىلع ضصرحلاو لظلا
.اهميلضست لاجآا مارتحا عم اهيف

ةينطو ةينماضضت ةلفاق
بوŒ يدإولإ باب نم
ةنتابب لظلإ قطانم

ميرك ةيروهمجلا طيضسو ،دكأا
تاجايتحلا يوذ ةئف نأا ،ضسنوي
نم ةماه ةحيرضش يه ةضصاخلا
ةناكم اهلو يرئازجلا عمتجملا

ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ
ةيروهمجلا ضسيئر اهب ىضصوأا

ةرور˘ضضب نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ة˘ح˘˘ير˘˘ضشلا ه˘˘تا˘˘ه˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا

ر˘ي˘غ Ó˘ما˘ك ا˘ه˘ق˘ح ا˘ه˘ئا˘ط˘˘عإاو
نيدايم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ضصو˘ق˘ن˘م
ن˘˘كضسلا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘ضصا˘˘خ
،ضسيردت˘لاو جÓ˘ع˘لاو ل˘م˘ع˘لاو
قلطأا لوؤوضسملا تاذ نأا ثيح
ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ير˘˘ضشلا ه˘˘تا˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ممهلا يوذ مضسا عمتجملا

م˘ي˘ضسار˘م لÓ˘خ اذ˘ه ،ءا˘˘ج د˘˘قو
ة˘ي˘ن˘ما˘ضضت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا ما˘˘ت˘˘ت˘˘خا
بابل «لمعلاو لمألا» ةينطولا
لظلا نكامأا تباج يتلا يداولا
نم ديدعلا تمدقو ةنتاب ةيلوب
ةيداملاو ةي˘ب˘ط˘لا تاد˘عا˘ضسم˘لا
ة˘ضصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا يوذ˘˘ل
يف لظلا نكامأا يف نينطاقلا
تاذ ه˘ي˘˘ف تما˘˘ق يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘لا
هتاه يف ةئفلا هتاه تلاغضشنا
امك .اه˘ل˘ح ة˘لوا˘ح˘مو ن˘كا˘مألا
يذلا ةيوعم˘ج˘لا ط˘ي˘ضسو را˘ضشأا
ة˘م˘ضصا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘ضض لز˘˘ن
يذ˘لا رود˘لا˘ب ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ضساروألا
عم ةيوعمج˘لا ة˘كر˘ح˘لا ه˘ب˘ع˘ل˘ت
ثي˘˘˘˘ح م˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا يوذ ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف
ن˘˘م تار˘˘ضشع˘˘لا تعا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ضسا
ةئفلا هتاهب لفكتلا تايعمجلا

ىلإا اه˘ل˘ق˘نو ا˘ه˘تلا˘غ˘ضشنا ل˘حو
نع Ó˘ضضف ة˘ي˘ضصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ل˘خد˘ي يذ˘لا يدا˘م˘لا م˘ي˘عد˘ت˘لا

.مهبولقل ةحرفلا
ةينطولا ةيعمجلا ،تعاطتضساو
تا˘جا˘ي˘ت˘˘حلا يوذ ةد˘˘نا˘˘ضسم˘˘ل
ن˘مو ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا

ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ
ةحيرضشب لفكتت نأا ينافتملاو
بار˘ت ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ن˘ي˘قا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘با˘ج˘يا ارود بع˘ل˘تو ة˘يلو˘˘لا
مهدعا˘ضسيو ة˘ئ˘ف˘لا ه˘تا˘ه مد˘خ˘ي
لك طي˘ضسب˘تو ا˘يو˘ن˘ع˘مو ا˘يدا˘م
.مههجوت يتلا تابقعلا

ة˘˘يلو˘˘ب ضسمأا لوأا تق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا
ىر˘خأاو ة˘ي˘ب˘ط ة˘ل˘فا˘˘ق ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م
داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م
لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م و˘ح˘ن ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
.ةيلولاب
د˘ب˘ع ة˘ل˘ي˘م ي˘لاو فر˘ضشأا د˘˘قو
ءا˘ط˘عإا ى˘ل˘ع يلو˘م با˘هو˘˘لا
نم نيتلفا˘ق˘لا قÓ˘ط˘نا ةرا˘ضشإا
ةيلولا فويضض ةماقإا رقم مامأا

ن˘˘م دار˘˘فأا م˘˘ير˘˘˘كت م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘يرو˘˘ث˘˘˘لا ةر˘˘˘ضسألا
موي ءايحإل يئلو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
رياربف81ـل قفاوملا ديهضشلا

.ةنضس لك نم
باتك ةماضسأا روتكدلا بضسحو
ةينطولا ةبخنلا ةيعمج ضسيئر
ةردا˘ب˘م˘لا ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نإاف ،ةيبطلا ةل˘فا˘ق˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
ءارجإا نمضضتي ةلفاقلا جمانرب
ي˘ن˘طا˘ق˘ل ة˘ي˘ب˘ط تا˘˘ضصو˘˘ح˘˘ف
ةد˘˘˘ع ي˘˘˘ف ل˘˘˘ظ˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م
بط رارغ ىلع تاضصاضصتخا
نع ركبملا فضشكلاو لافطألا
يركضسلا ءادو يدثلا ناطرضس
ر˘ضشا˘ب˘ت ثي˘˘ح مد˘˘لا ط˘˘غ˘˘ضضو
ةقطنم نم اهجما˘نر˘ب ة˘ل˘فا˘ق˘لا
ضسارآا ةريمعا ةيدلبب تفاضصات

ربع لضصاوتي˘ل (ة˘ل˘ي˘م لا˘م˘ضش)
ميلقإا ةفاكب لظلا قطانم يقاب
متي˘ضس ه˘نأا˘ب فا˘ضضأاو.ةيلولا
بواجتلا ةي˘م˘هأا˘ب ضسي˘ضسح˘ت˘لا

ضسوريف دضض حيقلتلا ةلمح عم
ةلفاقلا هذه راطإا يف ،انوروك
ع˘م ق˘ي˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ح˘لا˘ضصم
ةكراضشمب نا˘كضسلاو ة˘ح˘ضصل˘ل

ىلع تا˘عا˘ط˘قو تا˘ئ˘ي˘ه ةد˘ع
لÓهلاو ةيندملا ةيامحلا رارغ
ةبضسنلا˘بو .ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حألا
دق ةيئاذغلا تا˘نا˘عإلا ة˘ل˘فا˘ق˘ل

004 ي˘لاو˘ح ع˘يزو˘ت˘˘ل تءا˘˘ج
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ي در˘˘ط
،كÓ˘ه˘ت˘ضسلا ة˘ع˘ضساو داو˘˘م˘˘لا

طاضشنلا ريدم هب دافأا امبضسح
ةليمب نماضضتلاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا

د˘كأا يذ˘لا يز˘ن˘ك ن˘يد˘لا ن˘يز
ة˘˘˘ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘م تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘عإلا نأا˘˘˘˘ب
ي˘ت˘لا ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل

تاقيقحت˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تدد˘ح
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يراو˘ج˘˘لا ا˘˘يÓ˘˘خ˘˘لا
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘تو.هعاطقل
˘˘مو˘˘ي ىر˘˘كذ˘˘ب تلا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلا
فلأا11 عيزوت ةليمب ديهضشلا

تا˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
يتلا ةماعلا قفارملاو ةيوبرتلا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا بط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضست

ي˘ف د˘˘جا˘˘ضسم˘˘لاو قاو˘˘ضسألا˘˘ك
يندملا عمت˘ج˘م˘لا ن˘م ةردا˘ب˘م
ي˘ئلو˘لا بت˘كم˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
امك ،يرئازجلا رمحألا لÓهلل
يئلولا بتكملا ضسيئر هب دافأا
ةيامحل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
نب يلع هداضشرإاو كلهتضسملا

ةيلمعلا نأاب فدرأا يذلا حلاضص
ضشود˘يد ة˘يو˘نا˘ث ن˘م تق˘ل˘ط˘نا

ممعتل ةيلولا ة˘م˘ضصا˘ع˘ب دار˘م
.ةجمربملا طاقنلا عيمج ربع
ىلإا ةليم ةيلو يلاو فرضشأاو
ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا بنا˘˘ج
ةيروثلا ةرضسألاو ةيركضسعلاو
ديهضشلا موي ةبضسانمب ةيلحملا

يراو˘ج بع˘ل˘م ن˘ي˘ضشد˘ت ى˘ل˘ع
ةليم ةيدلبب عزانقلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
فول˘خا دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ع˘ضضوو
زيح ةيدلبلا ةبتكملا «ابونج»
م˘حر˘ت˘لا بق˘ع كلذو ة˘مد˘خ˘˘لا

ةرو˘ث˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘ضش حاورأا ى˘˘ل˘˘ع
ءادهضشلا ةضضور˘ب ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا
.ةيلولا ةمضصاعب

م .ق

  نامثع راعرع

mahali@essalamonline.com

ةلضشنخ
يدلبلأ قيرطلأ

 لخدي98 مقر
لÓغتصسلأ زيح

98 مقر يدلبلإ قيرطلإ لخد
،ةلضشنخب ةليوطلإ نيع ةيدلبب

كلذو سسمأإ لوأإ لÓغتضس’إ زيح
دقو .ةي’ولإ تاطلضس روضضحب
يلإو راطإ’إ إذه يف فرضشأإ

ةبضسانمب ،يديزوب يلع ةلضشنخ
ينطولإ مويلإ ىركذ ءايحإإ
حتف ىلع ،(ريإربف81) ديهضشلل
طبإرلإ98 مقر يدلبلإ قيرطلإ

ةرامعوأإ يلع رئب يتقطنم نيب
مامأإ ةديدجلإ رجحلإ نيع بقنو

.رورملإ ةكرح
ةيمومعلإ لاغضشأ’إ ريدم دكأإو
لÓخ يديعضس دإرم ،ةلضشنخ ةي’ول
اهمدق يتلإ ةينقتلإ تاحورضشلإ

قيرطلإ نأاب ،زاجنإ’إ إذه لوح
نيع ةيدلبب98 مقر يدلبلإ
دق ملك2ر5 ةفاضسم ىلع ةليوطلإ

03 نع ديزي ايلام افÓغ فلك
.جد نويلم
تإذ نأإ لوؤوضسملإ تإذ فاضضأإو
جمانرب نمضض لجضس يذلإ عورضشملإ
ةنضسل ةيمنتلل ةيدلبلإ تاططخملإ

يف لاغضشأ’إ هب تهتنإ يذلإو0202
كف نم نكميضس ،رهضشأإ5 فرظ

عقت يتلإ لظلإ قطانم نع ةلزعلإ
.ةيلحملإ ةعامجلإ هذه ميلقإاب
ةلضشنخ يلإو ماق ،هتهج نم
مدقت ىدم ةنياعمب ةبضسانملاب
ةأاضشنم زاجنإإ عورضشمب لاغضشأ’إ

مقر يدلبلإ قيرطلإ ةنايضصو ةينف
ةيدك‘‘ يتقطنم نيب طبإرلإ68
نيع ةيدلبب «رامع نيع»و «حمقلإ
وهو ملك4ر3 ةفاضسم ىلع ةليوطلإ
هديضسجتل سصضصخ يذلإ عورضشملإ

.جد نويلم82 ةميقب ايلام افÓغ
يلوؤوضسم ىلع يلإولإ ددضش دقو
لاغضشأÓل يزكرملإ ربخملإ
ةعباتم ةرورضض»ـب ةيمومعلإ
«عورضشملل ةينقتلإ ةبقإرملإ

برقأإ» يف هئاهنإإ ىلع رهضسلإو
فرط نم «ةنكمملإ لاجآ’إ
عم زاجنإ’اب ةفلكملإ ةلواقملإ

ةمÓضسلإو ةدوجلإ ريياعم ةاعإرم
.زاجنإ’إ يف

سس .ر

ةيبط تاضصوحف ءإرجإإ كلذك نمضضتي

ةليمب ةيئأذغ دورط عيزوتل ةيبط ةلفاق قÓطنأ
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لامآأ مطحي دق ناموك
مامصضنلأ ‘ مودلانيف

ةنولصشرب ¤إأ
نع ةيزيلجنإا ةيفحضص ريراقت تفضشك
مودلانيف وينيجرو˘ج لا˘ق˘ت˘نا ة˘ي˘نا˘كمإا

ى˘˘لإا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ط˘˘˘ضسو ط˘˘˘خ بعل
وتاكري˘م˘لا ي˘ف ي˘نا˘ب˘ضسإلا ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب
.لبقملا يفيضصلا

يف ءلدبلا دعاقم ىلإا هلوضصو ذنم
برد˘˘م˘˘لا بغر˘˘ي ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘ب يدا˘˘ن
ي˘˘ف نا˘˘مو˘˘ك د˘˘لا˘˘نور يد˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘لا
و˘ي˘ن˘ي˘جرو˘ج ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا
لاز˘ي لو ،و˘ن بما˘ك ى˘لإا مود˘˘لا˘˘ن˘˘ي˘˘ف
يف هعم دقاعتلا ىلع اًممضصم ناموك
مضسوملا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ة˘ي˘نا˘ج˘م ة˘ق˘ف˘ضص
عم هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ا˘ًن˘ماز˘ت يرا˘ج˘لا
.لوبرفيل
عقوم نم ةدراولا تامولعملل اًقفوو
نوكيضس ،يزيلجنإلا ‘‘وكيإا لوبرفيل‘‘
وينيجروج كرتي نأا دكؤوملا هبضش نم
اًناجم بولك نغروي قيرف مودلانيف
ددحي مل هنكل ،لبقملا ةيليوج03 يف
.دعب ةيلاتلا هتهجو
يدنلوهلا طضسولا طخ بعÓل نكمي
ةق˘ف˘ضص ي˘ف ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا

ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب نإا˘ف ،كلذ ع˘مو ،ة˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م
دلانور ببضسب طقف هب اًمتهم نوكيضس
.ناموك

لمتحملا ناموك ليحر نإاف ،اذكهو
لا˘مآا م˘ط˘ح˘ي د˘ق م˘ضسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م
مامضضنلا يف مودلا˘ن˘ي˘ف و˘ي˘ن˘ي˘جرو˘ج
.ةنولضشرب ىلإا

ويزيرباف قوثوملا يفحضصلا لاق دقو
ضستروبضس يا˘كضس‘‘ ة˘كب˘ضشب و˘نا˘مور
دي ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب ءا˘ضصقإا م˘ت اذإا ه˘نأا
لاطبأا يرود يف نامريج ناضس ضسيراب
بردمك ناموك رمتضسي نلف ،ابوروأا
.لبقملا مضسوملل

 :زيدنانرف ونورب
تلوطبلاب زوفلأ

ليجصست نم مهأأ
فأدهألأ

و˘نور˘ب ي˘لا˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بر˘˘عأا
رتضسضشنام طضسو طخ بعل زيدنانرف
دعب هتداعضس نع يزيلجنإلا دتيانوي
داديضسوضس لاير ىلع ضضيرعلا زوفلا
23ـلا رود باهذ يف0‐4 ينابضسإلا
.يبوروألا يرودلاب
هتاحيرضصت يف زيدنانرف ونورب لاقو
‘‘تروبضس ي˘ت ي˘ب‘‘ تاو˘ن˘ق ة˘كب˘ضشل
ي˘ن˘تد˘ع˘ضسأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا‘‘ :ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
ديرن ،زوف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا ،ع˘ب˘ط˘لا˘ب
لك راضس مو˘ي˘لاو تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب زو˘ف˘لا
ن˘م ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا ،د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كضشب ءي˘˘ضش

.‘‘بايإلا ةارابم انيدل نكل انحلاضص
ةارا˘ب˘˘م ه˘˘جاو˘˘ن ا˘˘ن˘˘لز ا˘˘م‘‘ :فا˘˘ضضأاو
ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘ن ،ا˘ن˘ضضرأا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘˘ضص
نم ن˘كم˘ت˘ن ى˘ت˘ح ىر˘خأا ةر˘م زو˘ف˘ل˘ل
نكلو ةديج ةجيتن يه0‐4 ،لهأاتلا

نكمي امب ةيارد ىلع نوكن نأا انيلع
.‘‘داديضسوضس لاير هلعفي نأا

انيل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ل ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا‘‘ :ع˘با˘تو
ىلإا رظنن نأا بجي ،ةجيتنلا ىلإا رظنلا
يف اًديج ًءادأا مدقن مل اننأا ملعن ،ءادألا
تايرابم يف نكلو تايرابملا ضضعب
لضصحن ملو ديج لكضشب انبعل ىرخأا

.‘‘ةجيتنلا ىلع
ةلاحب يننأا رعضشأا‘‘ :هلوقب ونورب متخو
باقلألا وه يل ةبضسنلاب مهألاو ،ةديج
تلوطبلاب زوفلا ،مضسوملا ةياهن يف
نم ضسيل ،فادهألا ليجضست نم مهأا
ي˘ف يدا˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه كرا˘˘ضشي نأا د˘˘ي˘˘ج˘˘لا
.‘‘اهب زوفي لو تاقباضسملا

بصسكي ديردم لاير
سسومأر عم هناهر

ةهجو ةحضص ،ديردم لاير تبثأا
د˘يد˘ج˘ت تا˘ضضوا˘ف˘م ي˘ف هر˘ظ˘˘ن

اذه ضسومار ويجريضس هدئاق دقع
.مضسوملا

ع˘˘م ضسو˘˘مار د˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
،لبقملا في˘ضصلا ي˘ف ي˘ج˘نر˘ي˘م˘لا

ضضر˘ع ى˘ل˘ع بعÓ˘لا ق˘فاو˘ي م˘لو
لا˘ير ن˘م ه˘ل مد˘ق˘م˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا

.نآلا ىتح ديردم
«وتي˘ج˘نر˘ي˘ضشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ًق˘فوو
ضسومار ة˘ل˘كضشم نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘ضسإلا
هكلمي ضضرع لضضفأا نأا يف نمكت

.ديردم لاير نم اًيلاح
تدكأا ،ريراقتلا نم ديدعلا تناكو
ضسومار حنمي نل ديردم لاير نأا

لاومأا˘ب د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل اًد˘يد˘ج ا˘ًضضر˘ع
ن˘˘ل بعÓ˘˘لا نأا ه˘˘˘كاردإل ،ر˘˘˘ب˘˘˘كأا
ل˘ضضفأا ضضر˘ع يأا ى˘ل˘ع ل˘ضصح˘˘ي
.لبقملا فيضصلا يف
ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا ضسو˘مار د˘˘ير˘˘يو
نويلم21) ي˘لا˘ح˘لا ه˘ب˘تار ضسف˘ن
ن˘كل ،د˘يد˘ج˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف (ورو˘ي
ةبضسنب ه˘ضضي˘ف˘خ˘ت بل˘ط ي˘كل˘م˘لا

فور˘˘ظ˘˘لا ع˘˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل ،01%
ةمزأا ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لا ة˘يدا˘ضصت˘قلا
.انوروك ضسوريف
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ر˘يد˘م˘لا ،وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘ج ف˘ضشك
،يلاطيإلا يلوبا˘ن يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا

ل˘˘˘كا˘˘˘ضشم ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع
يبوروألا يرودلا يف تاباضصإلا
ةد˘ئا˘ف ا˘م Óً˘ئا˘ق ،ة˘˘طا˘˘نر˘˘غ ما˘˘مأا
بعل يأا انيدل نكي مل اذإا لهأاتلا
.«؟ةكراضشملا هنكمي

ا˘ًم˘ئاد ه˘جاو˘ي ي˘لو˘با˘ن ق˘˘ير˘˘ف نا˘˘ك
اًبعل21 دوجو عم اًقاضش اًعارضص
ن˘ي˘ب ،بع˘ل˘م˘لا ي˘ف ط˘ق˘ف ي˘ضسا˘ضسأا
يرود ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
د˘ضض ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ى˘˘لوألا ة˘˘جرد˘˘لا
˘مد˘ع ع˘م ،ا˘˘ت˘˘نلا˘˘تأاو ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
نيبعÓلا نيب ريودت ءارجأا ةيناكمإا
.قيرفلا يف
‐2) ينابضسإلا ةطانرغ زاف كلذل
باهذ ةارابم يف ،يلوبان مامأا (0
،يبوروألا يرودلا˘ب23ـ˘لا رود
.ضسيمخلا ةرهضس
بايإلا ةارابم يف يلوبان جاتحيضس
انودارام ودنامرأا وغييد بعلم ىلع
ءيضش ى˘لإا ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي
.عضضولا اذه رييغتل لهذم
يا˘˘كضس ة˘˘كب˘˘˘ضشل وزو˘˘˘تا˘˘˘غ لا˘˘˘ق
نم ىود˘ج ل» ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘ضس
،نآلا ل مأا ل˘هأا˘ت˘˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا
،نيبعÓلا ةداعتضسا يه ةيولوألاف
رث˘كأا نو˘كن نأا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘ن
انقحت˘ضساو ضصر˘ف˘لا ا˘ن˘ع˘ن˘ضص ،ة˘قد
.«ديزملا ديكأاتلاب
و˘ي˘تا˘م و˘ت˘ل˘ل ا˘نر˘ضسخ د˘ق˘˘ل» :ع˘˘با˘˘ت
ن˘م ةد˘ئا˘ف˘لا ا˘م˘ف ،ا˘ًضضيأا و˘نا˘ت˘ي˘لو˘ب
ن˘كي م˘ل اذإا ي˘لا˘ت˘لا رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا
؟بعل˘لا ه˘ن˘كم˘ي ضصخ˘ضش يأا ا˘ن˘يد˘ل

نم دع وه اًدغ هلعف اننكمي ام لك
.«ىرن مث يقب
بعل11‐01 د˘ق˘ت˘ف˘ن» :فا˘ضضأا
نم ونات˘ي˘لو˘ب ي˘نا˘ع˘ي ثي˘ح ،نآلا

لو ه˘˘˘عÓ˘˘˘˘ضضأا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘ضشم
ل˘˘كضشب ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ضسي

انه ضسولجلا اننكمي ل ،حيحضص
ةجاحب طقف نحن ،اهيلع ءاكبلاو
.«لولحلا داجيإا ىلإا

لوبق وزوتاغ ضضفر ،كلذ عمو
مويلا ةميزهلل ةعيرذك تابايغلا
ةرك يف راذعأا دجوي ل» :Óًئاق
انبكترا دقل ،ءاطخأا كانه ،مدقلا
ا˘مد˘˘ن˘˘ع ءا˘˘ي˘˘ب˘˘غأا ا˘˘ن˘˘كو ءا˘˘ط˘˘خأا
كلذ˘ل ،فاد˘هألا كل˘ت ا˘ن˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسا
.«اظهاب انمث انعفد

حفاكي نيميضسوأا روتكيف لازي ل

،ريثأاتلا نم عون يأا ثادحإا لجأا نم
جرعي ينيضسنإا وز˘نرو˘ل نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب
.ةارابملا ءانثأا حضضاو لكضشب
،ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تل˘˘ق ا˘˘م˘˘ك» :ل˘˘م˘˘˘كأا
ةر˘ت˘ف˘˘ل بئا˘˘غ نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ضسوأا

طا˘بر˘ب بع˘ل˘ي لاز˘ي لو ،ة˘ل˘يو˘˘ط
001 ةبضسن˘ب ضسي˘لو ه˘ف˘ت˘ك ى˘ل˘ع
دا˘ج˘يإا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي ،ة˘ئا˘م˘˘لا ي˘˘ف
هرو˘ه˘ظ˘ل˘˘ل ةد˘˘ح˘˘لاو ق˘˘ضسا˘˘ن˘˘ت˘˘لا
هيدل ،يلاحلا تقولا يف هاوتضسمب
ىلع رداق ريغ وهو تارغثلا هذه
يف انيأار امك ،رارمتضساب كرحتلا
اذ˘ه نأا د˘ق˘ت˘˘عأا ،تاي˘ئا˘ضصحإلا
ىضصقأا لذبو انه ىلإا ءاج قيرفلا

.«ةظحللا هذه يف هعضسو يف ام
ه˘˘نأا ضسا˘˘م˘˘لإا ر˘˘˘ب˘˘˘خأا تن˘˘˘ك» :فدرأا
،بائتكلاب بيضصأاو نيأاطخ بكترا

كلذ جرخت نأا كيلع ،مدقلا ةرك يف
،اًمدق يضضملا لضصاوتو كلقع نم
،أاطخ يف ركفت كانه ضسلجت لو
ىلإا قيرفلا اهيف جاتحي ةقطنم اهنإا
.«ديكأاتلاب نيضسحتلا
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ن˘كي م˘˘ل اذإا» :ح˘˘ضضوأا

نم نكمتي نلف ،ةديج ةيندب ةلاح
هب˘ع˘ل˘م ف˘ضصن ى˘لإا ة˘طا˘نر˘غ ةدا˘عإا

اهنا ، هلمكأاب يناثلا طوضشلا لاوط
ةلكضشملا نأا دقتعأا ،ةمزألا تضسيل
لبق ةيضسفن يه يلاحلا تقولا يف
نومدقتي نيبعÓلا نأل ،ءيضش لك
نودب ،فورظلا هذه يف ديج لكضشب
 .«قيرفلا بوانت
ضسف˘˘ن لو˘˘ب˘˘ق ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسن» :م˘˘˘تأا
رثكأا نوكن نأا ىلإا جاتحنو فادهألا

.«ابوروأا ةلوطب يف ةضصاخ ،ارذح

نع ةينابضسإا ةيفحضص ريراقت تفضشك
دقاعتلا لجأا نم ديردم لاير حÓضس
ضسيراب مجا˘ه˘م ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ع˘م
يفيضصلا وتاكريملا يف نامريج ناضس
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضص تح˘˘ضضوأاو .ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ونيتنرول˘ف نأا ة˘ي˘نا˘ب˘ضسإلا ‘‘ا˘كرا˘م‘‘
بغري نل ديردم لاير ضسيئر زيريب
ةرادإا ع˘˘م بر˘˘ح ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا ي˘˘˘ف
و˘ه˘ف ،اذ˘˘ل ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘ضس ضسيرا˘˘ب
ديفي قافتا داجيإا يف اًمامت بغري

لاقتنا نم ةينعملا فارطألا عيمج
.يكلملا قيرفلا ىلإا يبابم نايليك
مدعب اًرارق ديردم لاير ذختا دقو
ىتح يبابم وحن ءيضش يأاب مايقلا
اًرار˘˘ق ي˘˘ضسيرا˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي
كلذ˘ل ،ه˘˘ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ًح˘˘ضضاو
رضضخألا ءوضضلا يغنيريملا رظتنيضس
ةرضشابم تاثداحم ءارجإل ضسيراب نم
رخآل اًقفوو ،يضسنرفلا بعÓلا عم

كوأا‘‘ عقوم نم ةدراولا تامولعملا
ديردم لاير نإاف ،ةينابضسإلا ‘‘ويرايد
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب بغر˘ي
لÓخ نييضسيرابلا عم ةقÓع لضضفأا

.يبابم نايليك تاضضوافم
،ةينابضسإلا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘ضسو˘ل ا˘ًق˘فوو
دق ا˘ف˘ي˘ف ح˘ئاو˘ل نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
001 لباقم يبابم لوضصوب حمضست
ديردم لاير نإاف ،طقف وروي نويلم
،لحلا اذه ىلع دامتعلا يوني نل

ىلإا لضصوتلا يغنيريملا ديري ثيح
نا˘ضس ضسيرا˘˘ب ع˘˘م  ة˘˘يدو ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا

داد˘ع˘ت˘ضسا ى˘ل˘ع ه˘نأا ى˘ت˘ح نا˘مر˘˘ي˘˘ج
.ةيلمعلا يف بعل كارضشإل
ة˘ي˘ح˘ضضت˘لا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ضسرد˘˘يو
نيديإا :نيب˘عل3 ن˘ي˘ب ن˘م بعÓ˘˘ب
وأا روينو˘ج ضسو˘ي˘ضسي˘ن˘ي˘ف وأا درازا˘ه
ةيلمع يف هما˘ح˘قإل نارا˘ف ل˘ي˘ئا˘فار
.يبابم عم دقاعتلا

يصسيم مصضل هصضرع سضفخي يتيصس رتصسصشنام
ضضفخ ،يتيضس رتضسضشنام يدان ررق
ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ه˘ضضر˘ع
لÓخ ،ةنولضشرب مجن ،يضسيم لينويل
.لبقملا يفيضصلا وتاكريملا

ةنولضشرب عم يضسي˘م د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
ع˘ي˘ط˘ت˘ضسيو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘ضصلا ي˘˘ف
.ٍدان يأا عم اًناجم عيقوتلا بعÓلا

نإا˘ف ،«ن˘ضص اذ» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘ضصل ا˘˘ًق˘˘فوو
ضضر˘ع˘لا ضضف˘خ ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م
نويلم071 ةميقب يضسيمل مدقملا
.ينيلرتضسإا

يتيضس رتضسضشنام نأا ىلإا تراضشأاو
ةميقب اًضضرع يضسيمل مدق نأا قبضس
امدن˘ع ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘ضسإا نو˘ي˘ل˘م006
.رهضشأا6 ذنم هعم عيقوتلا اولواح
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ضضر˘˘˘ع˘˘˘لا نأا تح˘˘˘ضضوأاو

م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م˘˘ل
نويلم034 ةميقب نوكيضس لبقملا
.تاونضس5 ةدمل طقف ينيلرتضسإا

ي˘ت˘˘ي˘˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م رار˘˘ق دو˘˘ع˘˘يو

ةرك يف يلاملا عضضولا نأاب هداقتعل
نأا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ،ر˘ي˘غ˘ت د˘ق مد˘ق˘لا

ن˘˘˘م ر˘˘˘خآا ا˘˘˘ًما˘˘˘ع ى˘˘˘ضضق ي˘˘˘ضسي˘˘˘˘م
هتريضسم يف هل ةيقبتملا تاونضسلا
ضضر˘˘ع ن˘˘م˘˘ضضت˘˘يو .ة˘˘ي˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘حلا

نيماع ةدمل اًدقع ،يتيضس رتضسضشنام
ةدمل ديدمتلا رايخ عم ،يضسيم عم
ىلإا ثوغربلا لاقتنا مث ،اًرهضش21
يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ضس ود˘˘˘نلروأا
.نيماع ةدمل يكيرمألا

ىلع يتيضس رتضسضشنام قفاوي دقو
،تاونضس8 دقعلا ةدم حبضصت نأا

ريفضسلا رودب يضسيم موقي نأا ىلع
ةركب ةضصاخلا يتيضس ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل
يف ةيدنأا01 كلتمت يتلاو ،مدقلا

.تاراق4
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د˘ي˘ق˘ع˘لا بع˘˘ل˘˘م ن˘˘ضضت˘˘ح˘˘ي
عمجت ةيوق ةهجاوم يفطل
فيضضلاو ناضسملت دادو نيب
ءانبأا لمأاي ثيح جربلا يلهأا
راضسملا حيحضصت ني˘ي˘نا˘يز˘لا
يف مهتاف ام كرادتو اعيرضس
ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ل˘ب˘ق ا˘م ة˘لو˘ج˘لا

ةليقثلا ةميزهلا نأاو ةضصاخ
باحرتلا قلت مل  وداراب مامأا

ثي˘˘˘˘ح را˘˘˘˘˘ضصنألا       ن˘˘˘˘˘م
ةرورضضب نيب˘عÓ˘لا او˘ب˘لا˘ط
ة˘˘˘˘˘كضسلا ى˘˘˘˘˘لإا  ةدو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
يلهأا ةباوب ن˘م ة˘ح˘ي˘ح˘ضصلا
و˘ه ل˘ح˘ي˘˘ضس يذ˘˘لاو جر˘˘ب˘˘لا
د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ب Ó˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ر˘˘˘˘خآلا
وأا ةيلام˘لا ءاو˘ضس ل˘كا˘ضشم˘لا

تا˘˘با˘˘ي˘˘غ˘˘لا بب˘˘˘ضسب ى˘˘˘ت˘˘˘ح
نأا لإا كلذ ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو
نومريضس ةعيب˘ضصو˘ب لا˘ب˘ضشأا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ث ل˘˘˘كب
.ةيباجيإا ةجيتن ليضصحت

 :نأرمع نب
ىقبي زيكرتلأ»

انيلعو زوفلل يرورسض
«نواهتلأ يدافت

ب عفادملا عم ثيدح انعمج
دبل» : لاق ثيح نارمع ن
ى˘ل˘ع زو˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘م
ن˘˘م جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا با˘˘˘ضسح
بضسكو ة˘ق˘ث˘˘لا ةدا˘˘عإا  ل˘˘جأا
حور يو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن

هنأاو ةضصاخ رثكأا ةعومجملا
ر˘ث˘ع˘ت˘˘لا كي˘˘ل˘˘ع ى˘˘ف˘˘خ˘˘ي ل
ا˘ن˘ل˘ع˘جو ا˘ن˘ي˘˘ف ر˘˘ثأا ر˘˘ي˘˘خألا
ا˘م و˘˘هو ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك جر˘˘حد˘˘ت˘˘ن
جرب˘لا ءا˘ق˘ل ل˘خد˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
ر˘˘ي˘˘غ ل را˘˘ضصت˘˘نلا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب

نيباضصملا ةدوع نأاو ةضصاخ
مهألا قيقحت ىلع اندعاضست

ة˘ي˘ع˘ضضو ا˘ن˘م˘ه˘ت ل ا˘مو˘م˘ع
ا˘ن˘م˘ه˘ي ا˘م رد˘ق˘ب ضسفا˘ن˘م˘˘لا
Óماك دازلل انبضسكو انررحت
.تناك ةقيرط يأاب

ةيعسضولأ» :عقعق
انيلعو ةيثراك

«اندوقع فيرسشت
ط˘ضسو˘لا بعل ثد˘ح˘تو اذ˘˘ه
ةمق ضصوضصخ˘ب ع˘ق˘ع˘ق د˘م˘حا
ضشي˘˘˘ع˘˘˘ن» :لا˘˘˘قو نا˘˘˘ضسم˘˘˘ل˘˘˘ت
امك اهيلع دضسحن ل ةيعضضو
ز˘ئا˘كر˘˘لا ضضع˘˘ب ضضر˘˘ع˘˘ت داز
مهدع˘ب˘ت˘ضس ي˘ت˘لا تا˘با˘ضصإÓ˘ل
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ل˘يو˘ط ةد˘˘م˘˘ل
ضسيل امومع ةبعضص انتيعضضو

ل˘م˘ع˘˘ن˘˘ضس هر˘˘ضسخ˘˘ن ا˘˘م ا˘˘ن˘˘ل
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘˘ها˘˘˘ج
يأا نأاو ة˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘ضضفألا
انلعجتضس ةيباجيإا     ةجيتن
ق˘˘ق˘˘ح˘˘˘نو ر˘˘˘ث˘˘˘كأا رر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ن
ديعاوملا مداق يف لضضفألا

ضضف˘ن ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع د˘˘ب ل اذ˘˘ه˘˘لو
˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م را˘˘ب˘˘غ˘˘لا
بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘ضس ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا

ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م بور˘˘˘ه˘˘˘لاو
جار˘ف˘نا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ر˘ط˘خ˘لا
.ةمزألا
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رأرصضألأ لقأاب ةدوعلل يلهألأو ثÓثلأ طاقنلأ ديري «دأدولأ»
جÈلأ يلهأأ ‐ ناسسملت دأدو

قيرفب ةنتاب بابضش هفي˘ضض تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘ضسي
نامضض يف حلفي مل ضشيعرق ضسيئرلا نأاو ةضصاخ فيدرلا
ة˘مزأا بب˘ضست تح˘ضضأا نو˘يد˘لا ة˘˘ل˘˘كضشم نأا ا˘˘م˘˘ب تازا˘˘جإلا

ىلع يواز لابضشأا لمعيضسو اذه عافدلا تيب يف ةيقيقح
ةلوطبلا يف يوقلا لوخدلا هب نودكؤوي رخآا زوف قيقحت

ريخألا اذه ناديم يف ةيبابلا مامأا ققحملا زوفلا نأاو ةضصاخ
بردملا لابضشأا لمعيضسو اذه ديكأات ىلإا ةجاح يف ىقبي
رايدلا جراخ نم ةيباجيإا ةجيتن ليضصحت ىلع يبيرع ميلضس
ريخألاو لوألا فدهلا ناو ةضصاخ مهنزاوت هب نوديعتضسي
باكلا ةليكضشت هب رخزت امل ارظن دوعضصلا ةقرو بعل ىقبي
.ةلضشنخ ماما تلوجلا ىلوأا يف ئجافم لكضشب ترثعت يتلا

لمعلاب نوبلاطم نابسشلأ» :يوأز
«ةيبابلأ زوف ديكأاتو طاقنلأ نامسض ىلع

لمأانانك » :لاقو يواز بردملا ثدحت هتاذ قايضسلا يف
رباكألا ةليكضشتب ةلوطبلا تاءاقل بعل لجا نم لولح داجيإا

ةيناثلا ةرملل لضصاوي قيرفلا تلعج ةقناخلا نويدلا نكلو
نيدهاج انيعضس امومع نابضشلا ةليكضشتب بعللا يلاوتلا ىلع
ةفيلوت ءانب ىلع لمع˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا
نأاو ةضصاخ ةمروفلا يف روهظلاو دجاوتلاب قيرفلل حمضست
بضسكت ةبيتكلا لعج ةيبابلا باضسح ىلع ققحملا زوفلا
.ىرخأا تاراضصتنا ةفاضضإا يف لمأاتو ةقثلا

 أوررحت نوبعÓلأ» :يبيرع
«دوعسصلأ ةقرو بعلل زوفلأ نوديريو

قيرفلا دوقيضس يذلا يبيرع ميلضس بردملا دكأا هتهج نم
راضسم حيحضصت لمأان» :لاق ثيح ينومحر ليقتضسملل افلخ
انرضضح ثيح ىلوألا ةلوجلا يف انتاف ام كرادتو قيرفلا

فوفضص يف ةيوي˘ح˘لا ن˘م عو˘ن لا˘خدإا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘م˘عو اد˘ي˘ج
را˘ضصنألا قا˘فاو لا˘مآا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف بغر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا
نأاو اميضسل دوع˘ضصلا ة˘قرو ى˘ل˘ع ضسفا˘ن˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا
لخدن انلعجيضس ام وهو كلذ ىلع ةردقلا كلتمت ةبيتكلا
ةيعضضو ىلإا رظنلا نود نم ريغ ل راضصتنلا ةينب ةلباقملا
.فيدرلا ةليكضشتب بعليضس يذلا ضسفانملا
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ةنتاب بابسش ‐ تنانجات عافد
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ةيقرضشلا ةهجلا يناثلا مضسقلا ةريظح نم ةيناثلا ةلوجلا ةمق
لمأاي ثيح بورخلا ةيعمج فيضضلاب ةلضشنخ داحتا عمجتضس
قيقحت لجا نم دا˘ه˘ت˘جلاو ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م ي˘ف نا˘يدا˘ن˘لا
يضسنوتلا لابضشأا لخديضسو اذه ريهامجلا داعضسإاو فادهألا

مقاطلا لمع نأا دعب ةضصاخ ثÓثلا طاقنلا ءاقبإا ىلع ةرابج
تباغ يتلاو ةباضصملا رضصانعلا ضضعب ةداعتضسا ىلع ينفلا

ةيغب رازخ لابضشا لقنتيضسو اذه ةيضضاملا باكلا ةمق نع
ةلوجلا يف قافخإلا ضضو˘ع˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘ع ثح˘ب˘لا
يبراد يف ةيدولوملا ماما » اكضسيل» ترثعت نيا ةيضضاملا
.52 ةيلولا

«انÒهامج داعسسإ’ زوف لوأأ قيق– ديرن» :رماسس
رماضس بعÓلا عم يفتاه لاضصتا ناك دقف هركذ ريدج
رارغ ىلع ةريبك قرف فوفضص يف بعللا هل قبضس يذلاو
لاق دقو ناضسملت دادوو دادزولب بابضشو ةنيطنضسق بابضش
انلعجيضس ةنتاب ن˘م لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ا˘ن˘تدو˘ع» :دد˘ضصلا اذ˘ه ي˘ف
انلعجت ةيباجيإا ةجيتن نع ثحبلا ةلضصاوم نع ثحبن
ضسي˘ئر˘لا نأاو ة˘ضصا˘خ بي˘تر˘ت˘لا م˘ل˘ضس ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ن
ثحبلا فدهتضسن انلعجت ةيعون تابادتناب ماق ةموركوب
.دوعضصلا فده نع مضسوملا ةياهن يف

صضعب نع ثحبن انلعجت ةلباقملأ ةبوعسص» :رأزخ
«ةيباجيإأ ةجيتن نامسضل قرأوفلأ

طاقنلا ضضعبل هثيدح يف رازخ يداهلا بردملا قرطتو
ىلإا انلقنت نأا لإا ةلجضسملا قراوفلا نم مغرلاب» :لاق ثيح
ةيباجيإا ةج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘ج˘ضست ثح˘ب ل˘جا ن˘م نو˘كي˘ضس ة˘ل˘ضشن˘خ
يف فده لداعتلاب لجضسملا يبرادلا قافخإا ضضوعن انلعجت

نوكتضس يتلا ةميزعلاو ةدارإلا يف لمأان امومع ةكبضش لك
ة˘ح˘ي˘ح˘ضصلا ة˘كضسلا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ىد˘ل
ىقبي فدهلا نأاو ةضصاخ ةلوطبلا تاءاقل يف اديج لوخدلاو
يف ايدج لوخدلا لبق طاقنلا نم نكمم ددع ربكا عمج
.ةلوطبلا رامغ

صشامر ماسشه

يناثلا اهدعوم ةيناثلا ةطبارلا لخدت
ق˘ير˘ف نو˘كي˘ضس ثي˘˘ح م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
عم دعوم ىل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘يدو˘لو˘م
يذلاو ةبانع داحتا فيضضلا لابقتضسا
د˘˘ع˘˘ب تازا˘˘˘جإلا ل˘˘˘كضشم ل˘˘˘ح˘˘˘ي م˘˘˘ل
ف˘ن˘ضصب بع˘ل˘لا˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م نو˘˘كي˘˘ضسو
نوقع ينق˘ت˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ف˘يدر˘لا
نوا˘ه˘ت˘لا ة˘ب˘غ˘م ن˘م هر˘ضصا˘ن˘ع رذ˘ح˘˘ي
يف ثÓثلا طاقنلا ءاقبإا ىلع لمعلاو
ينقتلا لمعي˘ضسو اذ˘ه ة˘ما˘ح˘لا بع˘ل˘م
ة˘ل˘ضصاو˘م ى˘ل˘ع ة˘يو˘ضش ن˘ب ي˘ف˘˘ل˘˘ضشلا
ر˘ضصا˘ن˘ع ضضع˘ب˘˘ب حار˘˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘م˘˘ضضت
م˘˘ضسو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘عل اذ˘˘˘كو ف˘˘˘يدر˘˘˘لا
.يضضاملا

انينعت ’ ةنوب فيدر ةهجأوم» :تاحرف
«زوفلأ ليجسست نع ثحبلأ ردقب

بو˘يأا د˘ئا˘ق˘لا ع˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘قو
ضسفا˘ن˘م˘لا نأا كرد˘ن» :لا˘ق ثي˘ح تا˘حر˘˘ف
يبعل رضصانع ضضعبو فيدرلاب لحيضس
انرجي نل كلذ نكلو يضضاملا مضسوملا
يف بعلتضس ةلباقملاف طاقنلا نامضض ىلإا
ىلع ظافحلاب نوبلاطم يئاقفرو ناديملا
قيق˘ح˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لاو م˘هز˘ي˘كر˘ت
انلعجتضس يتلا ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘ضضو
راوضشم يف اديج لخدنو ةقثلا بضستكن
يباجيإلا لداع˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ضصا˘خ ة˘لو˘ط˘ب˘لا
يبراد يف بورخلا باضسح ىلع لجضسملا
.ةيلولا

«ةيباجيإأ ةجيتنب ةدوعلأ لواحنسس» :حلاب
مجاهملا عم ءاقل انل ناك ىرخأا ةهج نم
ق˘ير˘ف˘لا نأا د˘ق˘ت˘˘عأا» :لا˘˘ق يذ˘˘لاو ح˘˘لا˘˘ب
ةجي˘ت˘ن ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م˘ب بلا˘ط˘م
ف˘ن˘ضصب بع˘ل˘لا نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
نع ثحب˘لا ي˘ف ل˘مأا˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ف˘يدر˘لا

كلتمي يذ˘لا ضسفا˘ن˘م˘لا ةارا˘ج˘م ة˘ي˘ف˘ي˘ك
م˘هأا ن˘م اد˘حاو ى˘ق˘ب˘يو ة˘يو˘ق ة˘ل˘ي˘˘كضشت
انك امومع دوعضصلا قيقحتل نيحضشرملا
تازا˘˘˘جإلا ة˘˘˘مزأا زوا˘˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘ف ل˘˘˘مأا˘˘˘ن
انيلع ل نكلو يئÓمز لك ةكراضشمو
املو ةمقلا رييضستب نوبلاطم نحن مويلاف

.كوملا ةتغابم ىلع لمعن ل
صشامر ماسشه

قارز˘مو˘ب بع˘ل˘˘م نو˘˘كي˘˘ضس
ءاقل لابقتضسا عم دعوم ىلع
ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘˘ي م˘˘ه˘˘م
ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ف˘ي˘ضضلاو ف˘ل˘˘ضشلا
لابضشأا ثحبي نيأا ةرواضسلا
ديدج راضصتنا نع يوانكل
ضسير˘˘ضشنو˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ع˘˘˘ضضي

ةضصاخ ةعيلطلا ةيدنأا نمضض
ظاف˘ح˘لا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا نأاو
ةلوطب˘لا ي˘ف نزاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةب˘ي˘ب˘ضش ضسفا˘ن˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي
ةينب فل˘ضشلا˘ب ل˘ح ةروا˘ضسلا
جئاتنلا يف كرادتلا قيقحت

ة˘˘ب˘˘غر ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضسل
ةيؤور يف يطاورز ضسيئرلا

ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك دودر˘˘م
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأل ح˘˘˘م˘˘˘ضسي

ةبغر˘لاو ة˘ق˘ث˘لا عا˘جر˘ت˘ضسا˘ب
ةيباجيإلا جئاتنلا قيقحت يف
.رايدلا جراخ

انيلع» :يلÓيجلب
صصرف نع ثحبلأ

ءاقبلل زوفلأ ليجسست
«ةهجأولأ يف

ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘قو
ي˘لÓ˘ي˘ج˘˘ل˘˘ب رود˘˘ق د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

ضصمقت ناو هل قبضس يذلاو
ثيح ةرواضسلا ةبيبضش ناولأا
نم انل ةضصرف ءاقللا» :لاق
ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م ل˘˘جا
بيترتلا لودج يف ءاقترلا

ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي م˘˘هألا نأاو ة˘˘ضصا˘˘˘خ
ي˘ت˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا زوا˘˘ج˘˘ت

غو˘˘ل˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م تق˘˘˘ب˘˘˘ضس
ءا˘ن˘بأا˘ب ق˘ي˘ل˘ت ةد˘ي˘ج ة˘ب˘˘تر˘˘م
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘ضسل ضسير˘˘ضشنو˘˘˘لا
دا˘ع˘ضسإا ا˘مود ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا
نوعلط˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ةوا˘ف˘ل˘ضشلا
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ز˘ي˘م˘م م˘ضسو˘˘م˘˘ل
تنا˘ك ي˘ت˘˘لا تا˘˘طو˘˘غ˘˘ضضلا

م˘ضساو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ضضور˘˘ف˘˘م
.ةريخألا

 :يدوعسسم
راسسملأ حيحسصت»

ىلع صضوافتلأ بلطتي
نيسسحتو طاقنلأ

«دودرملأ
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
فلضشلا ةمق نع يدوعضسم

ةهجاوملا نأا حيحضص» :لاقو
ناديم˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق نو˘كت˘ضس
ثحب˘ي˘ضس ق˘ير˘ف ل˘ك نأا ا˘م˘ب

ةيباجيإا ةجيتن ليجضست نع
ن˘يأا ا˘ن˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ا˘م˘ي˘˘ضسل
جراخ ا˘ن˘تار˘ث˘ع˘ت ح˘ب˘ك د˘ير˘ن
ا˘ها˘ن˘ضشيا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو را˘˘يد˘˘لا

امومع باهذلا ةلحرم ةليط
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن ةرادإلا ا˘ه˘˘تر˘˘جأا
ضشاعتنلا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘ضست
ة˘˘مرو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘ت˘لا د˘ي˘عاو˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت
غو˘ل˘ب ل˘جأا ن˘˘م ا˘˘نر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ضسفانن انلعجت ةديج ةبترم
.ىلوألا راودألا ىلع

صشامر ماسشه

ةبانع داحتأ ‐ ةنيطنسسق ةيدولوم
طاقنلأ نم ددع ربكأأ عمج لجأأ نم «ةنوب»و راصصتنلأ ىلع ةمزاع «كوملأ»

ةرواسسلأ ةبيبسش ‐ فلسشلأ ةيعمج

مويدوبلأ ىلع بعلل «روصسنلأ»و رثكأأ جئاتنلأ نيصسحتل ةوافلصشلأ
زوربلأو ةدوعلل عافدلأ

راصصتنأ لوأأ نع ثحبي «باكلأ»و

بورخلأ ةيعمج ‐ ةلسشنخ داحتأ
«اكصسيل»و ةقÓطنلأ زوف ديري داحتلأ

تأذلأ ةداعتصسأ نع ثحبت
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هفيضض وداراب يدان لبقتضسي
ةهجاوم يف ةيد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا
دئاقلا ءاقفر اهلÓخ نم رضصي
ـلا ةطقنلا غولب ىلع ةطبعوب
يدانلا عضضو ي˘لا˘ت˘لا˘بو02
ة˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا ة˘˘˘كضسلا ي˘˘˘ف
ةققحملا ةقاف˘ت˘ضسلا د˘ي˘كأا˘تو
د˘ع˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ
باضسح ىلع قق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا

مامأا لداع˘ت˘لاو نا˘ضسم˘ل˘ت دادو
ىرخأا ةهج نم ضسابعلب داحتا
برد˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘ضشأا ل˘˘خد˘˘ي˘˘ضس
ة˘ي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب را˘˘ج˘˘ح
ى˘لإا لو˘ضصو˘لا د˘ع˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ

فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضس ا˘˘˘م˘˘˘ك ةدا˘˘˘ير˘˘˘˘لا
ن˘م ل˘˘ك ةدو˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘كضشت˘˘لا
.يمودوبو يمضساقلب

:مجر
مامأأ زوفلأ»

مامأأ لداعتلأو ناسسملت
انلعجي ةركملأ ءانبأأ

طاقن ءاقبإ’ ىعسسن
ةيدملأ

مجاهملا عم ثيدح انل ناك دقو
ناح هنا دقتعا» :لاق ثيح مجر
رثكأا راضسملا حيحضصتل تقولا
جئاتنلا نأاو ةضصاخ رايدلا لخاد
د˘ع˘ب ا˘˘ن˘˘ناد˘˘ي˘˘م جرا˘˘خ تدا˘˘ع
يف لدا˘ع˘تو را˘ضصت˘نا˘ب ةدو˘ع˘لا

ن˘ح˘ن ا˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ت˘جر˘˘خ ر˘˘خآا
عيباضسألا لاوط اريثك اندهتجا
ح˘ي˘ح˘ضصت ل˘˘جا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا

ة˘ق˘ث ى˘ل˘ع ن˘ح˘نو ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘ضضو
انل حمضستضس يت˘لا ا˘ن˘ت˘يز˘ها˘ج˘ب
م˘ل˘ضس ي˘ف مد˘ق˘ت˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م˘˘ب
ضسفانملا نأاو ةضصاخ بيترتلا
انديزيضس ام وهو ةدايرلا لتحي
.لضضفألا ميدقت يف ةبغر

 :راجح
نيباسصملأ ةدوع»

 ىعسسن انلعجتسس
«ةدايرلأ ىلع ظافحلل
ينقتلا دكأا ىرخأا ةهج نم
ل˘ضصاو˘ت˘م˘لا ه˘ي˘ع˘ضس را˘˘ج˘˘ح

ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
وحن رثكأا مدقتلاو ةيباجيإلا

:لاق ثيح بيترتلا ةرادضص
وداراب ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ن˘تار˘ي˘ضضح˘ت»
ح˘م˘ط˘ن ثي˘ح ة˘يدا˘˘ع تنا˘˘ك
ل˘جأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل
لمعلاو داه˘ت˘جلا ة˘ل˘ضصاو˘م
جئاتنلا لضضفأا قيقحت ىلع
قاروألا لك انل نأاو ةضصاخ
ةداعتضسا دعب ةضصاخ ةحاتملا
ن˘م ي˘ت˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘˘ب
ةفاضضإلا مدقتضس كضش نود
نأاو ة˘ضصا˘خ ا˘ن˘˘ل ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا

نع ثحبلا امئاد ىقبي انفده
ةراد˘ضص و˘ح˘ن ر˘ث˘كأا مد˘ق˘ت˘˘لا
.بيترتلا

صشامر ماسشه

169213ددعلأ ^2441 بجر8ـل قفأوملأ1202 يرفيف02تبسسلأةصضايرلا
ةرأدصصلأ ةلصصأوم لجأأ نم «يبملوألأ»و ةقافتصسلأ ديكأاتل ىعصسي «كابلأ»

ةيدملأ يبملوأأ ‐ ودأراب يدان
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ةصصاخلأ تاباختنلأ ةداعإل يراجلأ يرفيف42ـلأ خيرات ديدحت
ىوقلأ باعلأل ةيرئأزجلأ ةيداحتلاب

ديدج باب يدان رداغي ينأزولأ
يرئأزجلأ يصسامخلأ ليهأات يف أًددجم لصشفي يقيرفإلأ

ةعباتمل ةينطولا ةنجللا تددح
خيرات ةيضضايرلا تائيهلا ديدجت
لجأا نم يراجلا يرفيف42ـلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع ةدا˘˘عإا
ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةيباختنلا

ءاغلإا مت امدعب ،ىوقلا باعلأل
يتلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن

ببضسب يرفيف8ـلا يف تدقع
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘قور˘˘خو تازوا˘˘˘ج˘˘˘ت
.ةينوناق
نأا اهل نايب يف ةنجللا تفضشكو
ةنجللا رقمب دقعت˘ضس ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ن˘ب˘ب ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا

زيكرت˘لا م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،نو˘ن˘كع
:اهزربأا طاقنلا ديدع ىلع

دد˘˘عو با˘˘ضصن˘˘˘لا با˘˘˘ضست˘˘˘حا‐
ةماعلا ةيعمجلا ءاضضعأا
تاباختنلا ريضس ىلع فوقولا ‐
بتكملا ءا˘ضضعأا7 با˘خ˘ت˘نا ‐
يلاردفلا
نيحضشرملا ةمئاق ىلع ءاقبإلا ‐
ءا˘˘ضضعأاو ضسي˘˘ئر˘˘لا با˘˘خ˘˘ت˘˘نل
لبق ن˘يذ˘لا ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘لا

يضضاملا يرفيف8ـلا يف مهفلم
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘ئا˘˘˘غ˘˘˘لا ءا˘˘˘ضضعألا ‐
ةماقملا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
ل يضضاملا ي˘ف˘نا˘ج02ـلا ي˘ف
تا˘ي˘لا˘ع˘ف رو˘˘ضضح م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي
ةيباختنلا ةماعلا ةعمجلا
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م :قر˘˘˘ف ‐

داحتا ،ىطضسولا رئازجلا ةيعمج
ةيرارد يدانو نارهو
،ةد˘كي˘كضس ،نار˘هو :تا˘ط˘بار ‐
،ةل˘ي˘ضسم˘لا ،تضسار˘ن˘م˘ت ،ترا˘ي˘ت
جر˘˘ير˘˘عو˘˘بو جر˘˘ب ،فود˘˘ن˘˘ي˘˘˘ت
ةماعنلاو
قدا˘ن˘ف˘لا د˘˘حأا ز˘˘ج˘˘ح م˘˘تو اذ˘˘ه
نا˘م˘ضض ل˘جأا ن˘م ة˘م˘ضصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ءا˘˘ضضعأل تي˘˘ب˘˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ن˘ير˘ضضا˘ح˘لا ة˘ما˘˘ع˘˘لا
نو˘كت نأا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
ةيادب يرفيف32ـلا موي ةيادبلا

ع˘˘˘˘م ،00:41ـلا ة˘˘عا˘˘˘ضسلا ن˘˘˘م
ءاضضعأÓل لقنلا ريفوت

ب.م.يرسسيإأ

ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فإلا ةرادإا تل˘˘˘˘˘ضشف
ديدج نم ،ضسمأا لوأا ،يضسنوتلا
يرئازجلا يضسامخلا ليهأات يف
نب نيضسحو ريغن نيدلا ضسمضش
نيزو يحر˘ف م˘ي˘هار˘بإاو ةدا˘ي˘ع
فيرضش ماضشهو نامتوب نيدلا
ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا بب˘˘ضسب ،ي˘˘نازو˘˘لا
.يدانلا ىلع ةطلضسملا

انايب يضسنو˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا ر˘ضشنو
ى˘ل˘ع ي˘م˘ضسر˘لا ه˘با˘ضسح ر˘ب˘˘ع
يعام˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا نأا «كو˘˘˘ب˘˘˘ضسي˘˘˘˘ف»
تع˘ضس ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ير˘ي˘ي˘˘ضست˘˘لا

،لكاضشملا ةفاك ءاهنإل ةدهاج
ة˘˘˘˘يرادإلا تاءار˘˘˘˘˘جإلا ن˘˘˘˘˘كل
ةرتف˘لا ر˘ضصقو ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
˘˘ما˘˘م˘˘تإا نود لا˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا

.تاءارجإلا
اذ˘˘ه ما˘˘مأا» نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا فا˘˘˘ضضأاو
انضسف˘نأا د˘ج˘ن ق˘ي˘قد˘لا ع˘ضضو˘لا

تا˘ف˘ل˘م ة˘يو˘ضست˘ل ن˘ير˘ط˘ضضم
ةفضصب نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

تا˘ي˘لا˘˘كضشإل ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘يدو
.«لبقتضسملا يف ةديدج
ررق ةرضشابم ربخلا اذه دعبو
ف˘˘ير˘˘ضش ما˘˘˘ضشه ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
فو˘˘ف˘˘ضص ةردا˘˘غ˘˘م ي˘˘˘نازو˘˘˘لا
نأا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ةرت˘ف ذ˘ن˘م اد˘ق˘ع ه˘ع˘م ى˘ضضمأا
.ةارابم يأا بعلي نأا نود
عم قفتإا هنأا ينازولا حضضوأاو
د˘يد˘ج با˘ب يدا˘ن ةرادإا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه
قرفلا دحأا ىلإا لاقتنلا ىلع
ةيضسنوت˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ىر˘خألا

دو˘ع˘ي˘ضس م˘ث ،ةرا˘عإا ل˘كضش ي˘ف
لÓ˘خ ي˘ق˘ير˘فإلا يدا˘ن˘˘لا ى˘˘لإا
نوكي ثيح .لبقملا فيضصلا

ةقلعملا هلكاضشم لح دق اهتقو
 .يضسنوتلا داحتإلا عم
نامتوب نيدلا نيز نأا ةراضشإÓل
ارر˘˘ق ،ةدا˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ضسحو
م˘ج˘ن˘لا فو˘˘ف˘˘ضصب قا˘˘ح˘˘ت˘˘للا
مدع ةرتف لوط دعب ،يلحاضسلا
باب قيرف عم يئا˘ن˘ث˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
يقيرفإلا يدا˘ن ن˘كل ،د˘يد˘ج˘لا

˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘تو كلذ ن˘˘˘ع ضضرا˘˘˘˘ع
دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا ىد˘˘˘ل ن˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘˘ب
يذ˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ضسنو˘˘ت˘˘لا

مجنلا يف يئانثلا ليهأات دمج
.اتقؤوم يلحاضسلا

ر .ق

جئاتنلأ تائيهلأ ديدجت ةعباتمل ةينطولأ ةنجللأ تغلأأ امدعب

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م ضسرا˘˘˘ح د˘˘˘جاو˘˘˘ت
يحلاضص رداقلا دبع ،رئازجلا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف
لضضفأا ةزئاج لينل نيحضشرملا

نم ىلوألا ةلوجلا يف بعل
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةضسفانم
هعقوم ربع فاكلا تفضشكو
ءا˘˘˘م˘˘˘ضسألا ن˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘ضسر˘˘˘˘لا
ةز˘ئا˘ج˘ب زو˘ف˘ل˘ل ة˘˘ح˘˘ضشر˘˘م˘˘لا
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف بعل ل˘˘˘ضضفأا
لا˘ط˘بأا ة˘ط˘˘بار˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
مضسا تل˘م˘ح ي˘ت˘لاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

.ديمعلا ضسراح
ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ءا˘˘جو
،ةمئاقلا هذه نمضض ،يحلاضص

لمعلل ارظن ،فاكلا فرط نم
ةارابم يف هب ماق يذلا ريبكلا
كلا˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ةدوع يف ةريبكلا هتمهاضسمو
نم ةنيمث ةطقنب ،ةيدولوملا
.ةيرضصملا يضضارألا

نإا˘˘ف رد˘˘ضصم˘˘˘لا تاذ بضسحو
ع˘˘م ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ي˘˘ح˘˘لا˘˘ضص
ي˘يا˘جأا رو˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ج ،ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

،ير˘ضصم˘لا ي˘ل˘˘هألا م˘˘جا˘˘ه˘˘م
يدان بعل Óيدنام يضسناكوأا

ىضسومو ،ير˘كا˘نو˘ك ة˘يرو˘ح
يدو˘ل˘ي˘ما˘م ع˘فاد˘م ا˘ضسو˘ب˘ي˘˘ل

.زنواد نضص
جاحلب اسضر

ةيسضايرلأ ةأاسشنملاب لاغسشأ’أ مامتإ’ ايوسس لمعلأ ىلع قافت’أ

ةعيلقلأ بعلم ىلإأ ةينأديم ةرايز يف يصشطز

يرسصملأ كلامزلأ مامأأ ريبكلأ دودرملأ دعب

 بعل لصضفأأ ةزئاجب جوتي يحلاصص
لاطبألأ ةطبأر نم ىلوألأ ةلوجلأ يف

لجيج بابسش
ةديج فورظ يف ريسست تأريسضحتلأ نأأ دكأأ

زوفلأ انفده» :يصضام
«راصصنألأ داعصسإأو طاقنلأ نم ددع ربكأاب

ط˘˘ضسو ي˘˘ضضا˘˘م ن˘˘م˘˘يأا د˘˘˘كأا
يمتنملا لجيج بابضش ناديم
ةاوه يناثلا مضسقلا ةريظح ىلإا
لÓ˘˘˘خ تار˘˘˘ي˘˘˘˘ضضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نأا
قيرفلا هيرجي يذلا ضصبرتلا
م˘ضسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نل ا˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت
ةديج ءاوجأا يف ريضست يوركلا
فد˘ه˘لا نأا ا˘ح˘ضضو˘م ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل
دضصح و˘ه يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ضسي˘ئر˘لا
لجأا نم طاقنلا نم ددع ربكأا
ةفر˘ضشم ة˘ب˘تر˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا

.راضصنألا داعضسإاو
ةن˘تا˘ب با˘ب˘ضش بعل ح˘ضضوأاو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘ضسلا

ريضست تاريضضحتلا» :ةيفحضص
ضصبرتلا لÓخ ةديج ءاوجأا يف
لمعي عيمج˘لاو ير˘ي˘ضضح˘ت˘لا
نو˘˘˘كن نأا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م د˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب

مضسوم˘لا ة˘قÓ˘ط˘نل ن˘يز˘ها˘ج
ا˘ن˘فد˘ه نل د˘يد˘ج˘لا يور˘كلا
دد˘ع ر˘ب˘كأا د˘ضصح و˘هو تبا˘˘ث
عي˘م˘ج˘ب زو˘ف˘لاو طا˘ق˘ن˘لا ن˘م
دا˘ع˘ضسإا ل˘جا ن˘م تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع» :م˘˘˘ت˘˘˘خو ،«را˘˘˘ضصنألا
نحنو انعم فوقولا راضصنألا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘ضس ا˘ن˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
.«مضسوملا ةياهن يف مهداعضسإا

ب.م.يرسسيإأ

ي˘˘ضشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خ راز
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘تإلا ضسي˘˘ئر
،ءاع˘برألا مو˘ي ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
فو˘قو˘ل˘ل ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا بع˘ل˘˘م
،لاغضشألا مد˘ق˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع
.بعلملا ةيزهاجو
ي˘م˘ضسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘ضشكو
يتلا ةرايزلا هذه نأا فافلل

رماع قيفضش روضضحب ترج
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

بابضشلا ريدم يتخب نيملو
،ةزاب˘ي˘ت ة˘يلو˘ب ة˘ضضا˘ير˘لاو
نم نيفرطلل ةضصرف تناك
ى˘ل˘ع ا˘˘يو˘˘ضس ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘جا
ةبقترملا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ف˘ي˘ي˘كت

تا˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘حا بضسح
اذ˘˘كو ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا

ءاضضفلل لثمألا لÓغتضسلا
هيل˘ع ر˘فو˘ت˘ت يذ˘لا ع˘ضساو˘لا

.ةأاضشنملا هذه
ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ م˘˘˘تو
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ضشقا˘˘˘ن˘˘˘˘م
ريوطتب ةقلعتملا عيضضاوملا
متيل ،بعلملل ةيتحتلا ةينبلا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘خألا ي˘˘ف قا˘˘ف˘˘تلا
˘˘ما˘˘م˘˘تإل ،ا˘˘يو˘˘ضس ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
.اهيلع قفتملا لاغضشألا
بابضشلا ةرازو نإاف ةراضشإÓل
بعل˘م˘لا تع˘ضضو ة˘ضضا˘ير˘لاو
تح˘ت ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا
ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘تلا فر˘ضصت
تابختنملا ةماقإل مدقلا ةركل
.ةيوضسنلاو ةباضشلا ةينطولا

جاحلب اسضر

ايبرع يناثلأو ايقيرفإأ3ـلأ زكرملأ يف «ناكلأ» لاطبأأ
13ـلأ زكرملأ ىلع نوظفاحي رصضخلأ

«افيفلأ» بيترت يف
هزكرم ىلع مدقلا ةركل يرئازجلا ينطولا بختنملا ظفاح
ةركل يلودلا داحتÓل ديدجلا فينضصتلا يف ،ايملاع13ـلا
.ضسيمخلا موي رداضصلا مدقلا

،ضسيمخلا موي انايب «افيفلا» ،مدقلا ةركل يلودلا داحتلا رضشنو
فضصلا يف ءاج يذلا ينطولا بختنملا بيترت نع هيف فضشك
.هزكرم ىلع يرئازجلا ينطولا بختنملا ظفاح نيأا ،13
يف ثلاثلاو ،«افيفلا» بيترت يف13 زكرملا رضضخلا لتحا دقف
.ضسنوت فلخ ايبرع يناثلاو ضسنوتو لاغنيضسلا فلخ ايقيرفإا

ناك» ـل ةيوفضصت تايرابم ينطولا بختنملا ضضوخيضسو اذه
.لبقملا ضسرام رهضش «نوريماكلا

ب.م.يرسسيإأ

مكأرت ببسسب
ءأرفسصلأ تاقاطبلأ

نويرول ةهجأوم عيصضي تاحرف

تاحرف نيدلا نيز بايغ دكأات
يدان بعلو يرئازجلا يلودلا
،ةلجؤوملا هقيرف ةارابم نع مين
ن˘˘م˘˘ضض نا˘˘يرو˘˘˘ل يدا˘˘˘ن ما˘˘˘مأا
يرود˘˘لا ن˘˘˘م12 ة˘لو˘˘ج˘˘لا
م˘ج˘ن بي˘غ˘˘ي˘˘ضسو.يضسنرفلا
هذ˘ه ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
هتاقاطب مكارت ببضسب ةارابملا
جتن يتلا مضسوملا اذه ءارفضصلا

نوكيضسو.ةيلآا ةبو˘ق˘ع ا˘ه˘ن˘ع
رضضخلل رئاطلا حا˘ن˘ج˘لا با˘ي˘غ
ةريبك ةراضسخ مين ةليكضشت نع
يف نوني˘برأا مور˘ي˘ج برد˘م˘ل˘ل
ناو ،ة˘ضصا˘خ ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةيضساضسأا ةزي˘كر ر˘ب˘ت˘ع˘ي ر˘ي˘خألا
دودرم˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ،م˘ي˘ن يدا˘ن ي˘ف
اذه همد˘ق˘ي تا˘ب يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
بعل نوكيضس اميف.مضسوملا
اينعم قبضسألا ةمضصاعلا داحتا
ودروب يدان مامأا هقيرف ةارابمب
1 غيللا نم62 ةلوجلا باضسحل
.لبقملا دحألا موي بعلتضس يتلا
تاحرف نيدلا نيز نإاف ةراضشإÓل
فادهأا4 لي˘ج˘ضست ن˘م ن˘كم˘ت
52 دعب ىرخأا ةعبرأا ةعانضصو
.يرودلا قÓطنا نم ةلوج

جاحلب اسضر
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وضضع يناكرب طاقب مدضص
ةح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

،«انوروك» ضسوري˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو
ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لا

ىلع ةريبك لامآا دقعت تناك
ي˘˘ف بعÓ˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘˘لا
فوقولا لجأا نم لاجآلا برقأا

ا˘ه˘تد˘˘نا˘˘ضسمو م˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘نأا ع˘˘م
ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ج ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن د˘˘ضصح˘˘˘ل
امدعب ،ةمداقلا تاقاقحتضسلا
اذ˘ه را˘˘ضصنألا ةدو˘˘ع نأا دد˘˘ضش
ريغ تاجردملا ىلإا مضسوملا

ي˘ف طا˘ق˘ب ح˘˘ضضوأاو ،ن˘˘كم˘˘م
ل» :ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘ضص تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت
ىلإا راضصنألا دوعت نأا نكمي
يلاحلا تقولا يف تاجردملا

ةيملعلأ ةنجللأ رأرق ».«يراجلا مضسوملا ةياهن ىلإاو
«هلحم يف ناك

لوح لاؤوضس ىلع هدر يفو
دادزولب باب˘ضش ةارا˘ب˘م ءا˘غ˘لإا

ز˘˘˘˘نواد ن˘˘˘˘˘ضص يدا˘˘˘˘˘ن ما˘˘˘˘˘مأا
وضضع دكأا ،يقيرفإا بونجلا
ةحفا˘كم˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

،«انوروك» ضسوريف ة˘ع˘با˘ت˘مو
لظ يف هلحم يف رارقلا نأا

«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف را˘˘ضشت˘˘نا
،ايقيرفإا بونج يف ةروحتملا

ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا رار˘˘ق» :در˘˘ط˘˘ت˘˘ضساو
اهييحأاو ايقطنم ناك ،ةيملعلا

.«كلذ ىلع

ب.م.يرسسيإأ

تاجردŸأ ¤إأ راصصنألأ ةدوع نكÁ ل» :Êاكرب طاقب
«روهمج نود بعلتصس ةلوطبلأو

حضشرملا جابرق ظوفحم حتف
ةركل يرئازجلا داحتلا ةضسائرل
ةينطولا ةطبارلا ضسيئرو ،مدقلا
ىلع رانلا ،مدقلا ةركل قباضسلا
ةطبارلل نييلاحلا ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا
نأا اريضشم ،مدقلا ةركل ةينطولا

فار˘˘طأا ع˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
قيوضست مدع يف ببضست ،ىرخأا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م
ي˘ف جا˘بر˘ق لا˘قو.مدق˘لا ةر˘كل
مادعنا» :ةيف˘ح˘ضص تا˘ح˘ير˘ضصت
ىلع نيلوؤوضسملا نيب تاقÓعلا
،ىرخأا فارطأاو اي˘لا˘ح ة˘ط˘بار˘لا
ىلع مهتردق مدع يف ببضست
ولو ،ةينطولا ةلوطبلا قيوضست

ة˘ط˘بار˘لا ضسأار ى˘ل˘˘ع ا˘˘نأا تن˘˘ك

ةلوطبلل جيورتلا نم تنكمتل
ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو ،«ل˘˘كضش ل˘˘˘ضضفأا˘˘˘ب
ةفرتح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب
ىلع ةروضصحم ىقبت ،ىلوألا
ةرتفلا يف ،يرئازجلا نويزفلتلا
ليخادم لعجي ام˘م ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لا
.ادج ةفيعضض ثبلا

ب.م.يرسسيإأ

با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ضشلا ةرازو تط˘˘˘˘˘˘عأا
ر˘˘ضضخألا ءو˘˘ضضلا ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘˘لاو
ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘حا˘˘ب˘˘ضسلا ة˘˘يد˘˘نأل
ةيلودلاو ةينطولا تاضسفا˘ن˘م˘لا˘ب
تابيرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا ل˘جأا ن˘م
دغلا مو˘ي ن˘م ة˘ياد˘ب ح˘با˘ضسم˘لا˘ب
اذهو ،يراجلا يرفيف12 دحألا

ةرازو˘لا نا˘ي˘ب ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م ق˘˘فو
.ةيضصولا

هترضشن يذلا نايبلا يف ءاجو
نأا ة˘ضضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ضشلا ةرازو
ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘ضسا
ة˘حا˘ب˘ضسلا ة˘ضضا˘˘ير ضصا˘˘ضصت˘˘خا
نيطرخنملا نييضضاير˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ةينعملا ةي˘ضضا˘ير˘لا ة˘يد˘نألا ي˘ف
ةيلودلاو ةينطولا تاضسفا˘ن˘م˘لا˘ب
12 دحألا دغ نم ءادتبا نوكيضس
ةنضسلا ةبارق دعب ،1202 رياربف

انوروك ةحئاج ببضسب قلغلا نم
ةرازو˘لا ترر˘ق ا˘م˘ك ،ضسور˘˘ي˘˘ف
تا˘ضسفا˘ن˘م˘لا ةدو˘ع˘˘ب حا˘˘م˘˘ضسلا
،ةحابضسلا ضصضصخت يف ةينطولا
مدا˘ق˘لا ل˘ير˘فأا ر˘ه˘ضش ن˘م ة˘ياد˘ب

اذه يتأايو.نايبلا تاذ بضسح
فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسلا را˘طإا ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘لا
ةيضضايرلا ةطضشنأÓل يج˘يرد˘ت˘لا

ريزو˘لا ح˘لا˘ضصم ة˘ق˘فاو˘م د˘ع˘بو
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘قدا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لاو لوألا
فرط نم يحضصلا لوكوتوربلا
ةعباتمل ةيملعلا ةينطولا ةنجللا
قيضسنتلاب انوروك ةحئاج روطت
بط˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ع˘˘م
ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا فا˘ضضأاو ،ة˘ضضا˘˘ير˘˘لا
ةضضايرلاو بابضشلا ءاردم فلكي
ةيرئازجلا ةيداحتلاو تايلولاب
ديقتلا ىل˘ع ر˘ه˘ضسلا˘ب ة˘حا˘ب˘ضسل˘ل

لو˘كو˘تور˘ب˘لا ما˘كحأا˘ب مرا˘˘ضصلا
ريدجلا.هيلع قداضصملا يحضصلا
يلاردي˘ف˘لا بت˘كم˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب
،ةحابضسلل ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل

ليجأات رارق ذا˘خ˘تل ا˘قا˘ب˘ضس نا˘ك
علط˘م ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م˘لا
نأا ل˘˘ب˘˘˘ق ،0202 ضسرا˘م ر˘˘ه˘˘ضش
تاضسفانم ةيا˘ه˘ن ا˘ي˘م˘ضسر رر˘ق˘ي
‐9102 ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا

يضشفت لضصاوت ببضسب ،0202
.رئازجلاب انوروك ةحئاج

طيمز.ع

رضصان نب ليعامضسإا ضضرعت
مجن ينطولا بختنملا كرحم
ةد˘يد˘ج ة˘با˘ضصإل نÓ˘ي˘˘م يدا˘˘ن

ي˘ف ،ذ˘خ˘˘ف˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع
هيدان اهيف لداعت يتلا ةهجاوملا
ر˘˘م˘˘حألا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘˘مأا
امهيل˘ث˘م˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘ب ،ي˘بر˘ضصلا
بعلملا ايق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ،ردا˘غ˘ي˘ل
اكرات ءاقللا رمع نم (93د) يف
.يلانوت يلاطيإلا هليمزل هناكم

نÓ˘ي˘م˘لا ةرادإا ف˘˘ضشكت م˘˘لو

بياغ ةدم نع ةظ˘ح˘ل˘لا ة˘يا˘غ˘ل
نأا لإا ،بعÓ˘م˘لا ن˘˘ع بعÓ˘˘لا
بيغيضس رضضخلا مجن نأا ديكألا

ادغ ررقملا بضضغلا يبراد نع
نÓي˘م˘لا ع˘م˘ج˘ي يذ˘لاو ،د˘حألا
ءاقل يف رتنإلا يديلقتلا ميرغلاب
ى˘ل˘ع ة˘م˘ضسق˘لا ل˘ب˘ق˘ي ل يو˘˘ق
.نينثا

بخانلا ضشيعي ،رخآا بناج نم
يضضاملب نيدلا لامج ينطولا

دد˘ع˘ت بب˘ضسب ا˘ب˘ي˘هر ا˘˘ط˘˘غ˘˘ضض

،ينطولا بختنملا يف ةباضصإلا
م˘ث ،لا˘ط˘˘ع˘˘ب ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘كو
نب اهدعبو ،حاجنوب ،يحلوبم
د˘˘جاو˘˘ت ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي ا˘˘˘م ر˘˘˘ضصا˘˘˘ن
رهضش يف ةي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا

تايف˘ضصت˘لا ي˘ف مدا˘ق˘لا ضسرا˘م
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘كل ة˘ل˘هؤو˘م˘˘لا

ه˘ب˘ضش نور˘ي˘ما˘˘كلا˘˘ب2202
ةر˘ث˘˘ك ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘ضسم
.نيباضصملا

ب.م.يرسسيإأ

هتلمح لسصأوي «فافلأ» ةسسائر تاباختن’ حسشرملأ

«اهقيوصست بعصص «فراعملأ»ـل ةطبأرلأ يلوؤوصسم راقتفأ» :جابرق

ةحابسسلأ ةسضاير

دحألأ دغ نم ةيأدب تابيردتلأ فانئتصسل ةيدنأÓل رصضخألأ ءوصضلأ حن“ ةرأزولأ

(93د) يف «غيل ابرويلأ» ةأرابم رداغ

أددجم رصصان نب برصضت ةباصصإلأ

›ابيلوك ةقفر هتدوع
   ›اطي’أ ينقتلأ تحأرأأ

ىفاعتي ملوغ
ططÿ دوعيو

لبق وزوتاغ
اتنلاتأأ ةهجأوم
يلودلا ملوغ يزوف ىقلت

ي˘لو˘با˘ن حا˘˘ن˘˘جو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةرا˘˘˘ضس ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘نأا ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يلا
ةليكضشت˘ل ه˘تدو˘ع ضصو˘ضصخ˘ب
نم ماتلا هيفاع˘ت د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا
بيضصأا يذلا انوروك ضسوريف
.عيباضسأا لبق هب

ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘ضشك ا˘˘م بضسح˘˘بو
يف يلا˘ط˘يلا بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن
ي˘فا˘ع˘ت د˘ي˘كأا˘ت ي˘م˘ضسر نا˘ي˘˘ب

ن˘˘م ي˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘كو ملو˘˘˘غ
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘˘با˘˘ضصإلا
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نا˘˘كو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
يرفيف5 يف ىودعلاب بيضصأا
نم طقف تاعاضس دعب يراجلا
زيور نايباف ا˘م˘ه˘ل˘ي˘مز ءا˘ف˘ضش
وهو ،ددجتم˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا ن˘م
يرئازج˘لا م˘ج˘ن˘لا د˘ي˘ع˘ي˘ضس ا˘م
وزوتا˘غ برد˘م˘لا تا˘با˘ضسح˘ل
ديري ملوغ نأا امب Óبقتضسم
دعب اضصوضصخ هناكم ةداعتضسا
ذ˘ن˘م ر˘ي˘خأÓ˘ل ة˘يو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا
.يلاحلا مضسوملا ةيادب

ةنضس03 بحاضص نوكيضسو
ي˘ن˘ق˘ت˘لا تارا˘ي˘خ ي˘ف ا˘حا˘ت˘˘م
ل˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ي˘لا˘ط˘يلا
«ي˘˘بو˘˘ن˘˘ثرا˘˘˘ب˘˘˘لا»ـل بع˘˘˘ضصلا
ن˘م˘˘ضض ا˘˘ت˘˘نÓ˘˘تأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
32 ن˘م ة˘لو˘ج˘˘لا تا˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م
نأا ريكذتلل ،يلاطيإلا يرودلا
˘ما˘مأا ر˘ضسخ د˘ق نا˘ك ي˘˘لو˘˘با˘˘ن

يضضا˘م˘لا ضسي˘م˘خ˘لا ة˘طا˘نر˘غ
رودلا باهذ يف ،0‐2 ةجيتنب
يرود˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ن˘˘˘م23
.يبوروألا

طيمز.ع

ةقرو «رسضخلأ» فأده نأأ دكؤوي يسسنرفلأ مÓعإ’أدأدزولب ءاقل ليجأات رأرقب داسشأأ
نويل بردم دي يف ةحبأر

ءانثلاب يناميلصس قدغي يروت ولوك
حيدملأو

يزيلجنلا يتيضس رتضسيل قيرفل دعاضسملا بردملا يروت ولوك قدغأا
يضسنرفلا نويل ىلإا لقنتملا يرئازجلا يلودلا بعÓلا يناميلضس مÓضسإا
فاده نأا اريضشم ،حيدملاو ءانث˘لا˘ب ي˘ضضا˘م˘لا يو˘ت˘ضشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
يدانلا ناولأا يدتري ناك امدنع اهرهظأا ،ةفرتحم ةيلقع كلمي رضضخلا
.يزيلجنلا

ةفرتحم ةيلقع رهظأا يناميلضس» :ةيفحضص تاحيرضصت يف يروت لاقو
وهف ،تابيردتلا يف هتدهاضشمل ىعضسيو هبحي عيمجلاو ،بعÓملا يف
،رضضخألا ليطتضسملا قوف ءيضش لك مدقيو ،تاركلا لك ىلع براحي
.«ةهجاوم يأا يف انعم كراضشي مل هنأا مغر

مÓضسإا ن˘ع لو˘ط˘م ار˘ير˘ق˘ت ي˘ضسنر˘ف˘لا مÓ˘عإلا د˘عأا ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘م
«ميلضس ربوضس» نأا ،هلÓخ نم دكأا ،يضسنرفلا نويل يدان بعل يناميلضس
ىعضسي يذلا ايضسراغ يدور يضسنرفلا بردملا دي يف ةحبار ةقرو دعي
.هيلإا اهيف جاتحي يذلا تقولا يف بعÓلا فيظوتل

ب.م.يرسسيإأ
 يسسنرفلأ يرودلأ ةسسفانم يف ريبكلأ قلأاتلأ دعب

1 غيللأ يف رهصشلأ بعل بقلب جوتي ةيلوب
يضسنرفلا زتيم يدان مجنو يرئازجلا يلودلا ةيلوب ديرف عاطتضسا

ةزئاجب جيوتتلاو ةيضسنرفلا ةلوطبلا  موجن نم ديدعلا ىلع قوفتلا
.«1غيللا» يضسنرفلا يرودلا يف يفناج رهضش لÓخ بعل لضضفأا

يف تيوضصت ةبضسن ىلعأا ىلع لضصحت «رضضخلا» ناديم طضسوتم
يرودلا يف ني˘فر˘ت˘ح˘ُم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ط˘بار ه˘تر˘ضشن يذ˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘ضسلا
بعل لضضفأا ةزئاجل نيحضشرملا ةمئاق يف دجاوت ةيلوب ،يضسنرفلا

«يجضسابلا» مجن افليضس يد رامين يليزاربلا يلودلا اضضيأا تمضض يتلاو
.ريبكلا هقلأات دعب يضسنرفلا يرودلاب يفناج رهضش لÓخ

يف «رضضخلا» فوفضصب قحتلا اعيبر72 بحاضص نأا ةراضشإلاب ريدجلا
مامأا «ءارحضصلا يبراحم»ـل ةيدولا ةهجاوملا ةبضسانمب طرافلا ربوتكأا
يضسنرفلا يرودلا يف ةبولطملا ءامضسألا زربأا نمضض نم ىقبيو ،ايريجن

.ايليضسرام كيبملوأا رارغ ىلع
طيمز.ع

لبقملأ فيسصلأ هكلاسش عم هدقع ةياهن

  يصسورلأ يرودلأ نم برتقي بلاط نب
بعلو ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م ط˘ضسو˘ت˘م بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ل˘خد

يضسورلا وكضسوم ومانيد يدان تامامتها نمضض ،يناملألا40 هكلاضش
م˘ضسإا ة˘ي˘ضسور˘لا ة˘م˘ضصا˘ع˘لا يدا˘ن ع˘ضضو ثي˘ح ،ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘ضسلا ي˘ف
يفيضصلا وتاكريملا لي˘ب˘ق ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ه˘تا˘يو˘لوأا ن˘م˘ضض «برا˘ح˘م˘لا»
.لبقملا

يلوؤوضسم نإاف يلاطيلا «باو وتاكريم وتوت» عقوم ركذ ام بضسحبو
ابضسحت مهتر˘كف˘م ن˘م˘ضض ما˘ه˘ن˘تو˘ت ج˘ير˘خ نو˘ع˘ضضي ي˘ضسور˘لا يدا˘ن˘لا
يف اهتبغر وكضسوم ومانيد ةرادإا ديكأات لاح يفو ،لبقملا وتاكريملل
يلاحلا هيدان عم ضضوافتلا ىلع ةربجم نوكت نل ،بلاط نب عم دقاعتلا

.يراجلا مضسوملا ةياهن طابترا يأا نم ارح نوكيضس هنوك
يف جامدنÓل  ةريخألا ةرتفلا يف داع بلاط نب نأا مولعملا نمو

ةياهن دعب قيرفلا نع ةليوط ةرتفل هداعتبا دعب ،هكلاضش هيدان فوفضص
عم هلكاضشمل عجري يذلاو يزيلجنلا لتضساكوين قيرفل هتراعإا ةرتف
.يناملألا قيرفلا يلوؤوضسم

طيمز.ع
ةهجأوملأ يف Óيدب لخد يميهأرب

رطق سسأاك يئاهنل دصسلأ دوقي حاجنوب
ةقفر يرطقلا دضسلا مجنو يرئازجلا يلودلا حاجنوب دادغب ققح

يدان هيطخت دعب مدقلا ةركل رطق ضسأاك يئاهنل اقحتضسم Óهأات هقيرف
فدهب نيمث راضصتناب تهتنا يتلاو يئاهن فضصنلا رود ةلباقم يف نايرلا
.ميتي

يف هفعضسي مل ظحلا نأا ريغ ءاقللا يف ايضساضسأا «حافضسلا» كراضشو
يف «رضضخلا» فاده حجن كلذ نم مغرلاب ،ضسفانملا كابضش ىلإا لوضصولا
بقع ديحولا ءاقللا فده يف مهاضس نأا دعب ةارابملا يف هتمضصب كرت
لروزاك يتناضس ينابضسلا هل˘ي˘مز ا˘هذ˘ف˘ن ءاز˘ج ة˘بر˘ضض ى˘ل˘ع ه˘ل˘ضصح˘ت
.ةهجاوملا قئاقد رخآا يف «ميعزلا»ـل لهأاتلا احنام38 ةقيقدلا يف حاجنب

رخآلا يرئازجلا يلودلا يميهارب نيضساي لخدي مل لباقملا بناجلا يف
نأا لبق نايرلا ءلدب يضسرك يف ضسولجلاب ايفتكم ايضساضسأا ةهجاوملا
مل هنأا ريغ ،66 ةقيقدلا يف طبضضلابو لوألا طوضشلا نم ةيادب كراضشي
رودلا نم ةضسفانملا عدويو ةيئاهنلا ةلباقملل هيدان ةدايق يف جحني
.يئاهنلا فضصنلا

«دسسلأ» يف ئرأوط ةلاحو باسصي حاجنوب
دضض دضسلا هقيرف ءاقل لÓخ ةباضصإل نارهو ةنيدم نبا ضضرعتو اذه

ةيئاهنلا مكحلا ةرفاضص بقع ناديملا ةيضضرأا ىلع طقضس ثيح ،نايرلا
لوح قيرفلا حرضصي ملو ،يدانلا بيبط نم جÓعلا ىقلتيل ةرضشابم
ةروطخ ىدمو قباضسلا يقيرفإلا يدانلا مجن اهل ضضرعت يتلا ةباضصإلا
.ىنميلا ةبكرلا لفضسأا ىوتضسم ىلع اهل ضضرعت يتلا ةباضصإلا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

.. يراق قلأات
رود ن˘م ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب
يرود ضسأا˘ك ة˘ضسفا˘ن˘˘ُم تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
قيرف ي˘ئا˘ن˘ث د˘جاو˘ت ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا

ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ا˘˘فو˘˘ضس» ع˘˘قو˘˘م بضسح˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
˘˘ما˘˘قرألا ي˘˘˘ف ضصت˘˘˘خ˘˘˘ُم˘˘˘لا «رو˘˘˘كضس
ضسراحلا عضضو يذلا ،تايئاضصحإلاو
ع˘˘فاد˘˘ُم˘˘لاو ي˘˘ح˘˘لا˘˘ضص ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةليكضشتلا ي˘ف داد˘ح ذا˘ع˘م يرو˘ح˘م˘لا
يحلاضص ضسراحلا لضصحت ذإا ،ةيلاثملا

دعب0.8 داد˘ح ه˘ل˘ي˘˘مزو5.8 ى˘ل˘ع
كلا˘˘مز˘˘لا د˘˘ضض ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘ُم
ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا تم˘ضض ا˘˘م˘˘ك ،ير˘˘ضصم˘˘لا
غ˘نا˘يد و˘ي˘لأا ي˘لا˘م˘لا ا˘ضضيأا ة˘ي˘لا˘ث˘م˘˘لا
يلاحلاو «ديمعلا»ـل قباضسلا بعÓلا
.يرضصملا يلهأÓل

... وريطي مهأر
ن˘م ر˘ث˘كأا رو˘˘ضص ي˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ئار
رو˘˘˘˘ضصم تا˘˘˘˘ضسد˘˘˘˘ع
ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو ق˘ير˘ف
ثيح ،ءاوهلا يف مهو
ذخأا ر˘ي˘خألا عا˘ط˘ت˘ضسا

ة˘ل˘ي˘م˘˘ج تا˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو
ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ةضصحلا لÓخ ةيا˘غ˘ل˘ل
لبق اذهو ،ةي˘ب˘يرد˘ت˘لا
ةيضسمأا بقترملا ءاقللا
54 يام8 يف دحألا
ءاقل نم˘ضض ف˘ي˘ط˘ضسب
61 رود ن˘˘˘م با˘˘˘يإلا

ة˘ضسفا˘ن˘˘م ي˘˘ف رر˘˘كم
.ةيلاردفنوكلا ضسأاك

«ةلصصح»يف رأزخ
ينوعمج ببصسب

رازخ يداهلا بورخلا ةيعمج بردم فضسأات
بعÓلا ليهأات نم نيلوؤوضسملا نكمت مدعل

ثيح يضسنوتلا يرودلا نم مداقلا ينوعمج
ىلع ةيضسنو˘ت˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ةرادإا ل˘م˘ع˘ت م˘ل
ةيداحتلا يلوؤوضسم نوك نم مغرلاب درلا
ديدع ةيضسنوتلا اهريظن تلضسار ةيرئازجلا
د˘م˘ت˘ع˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه تار˘˘م˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا د˘˘حأا ةرادإلا
12 راظ˘ت˘نا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
هليهأات اهدعبو ةرادإÓل لاضسرإا لوأا نم اموي
عم هدقاعت خضسف ينعملا نأاو ةضصاخ ايلآا
.قباضسلا هقيرف

باح وهأر يطأورز
«اكات ‐ يكيتلأ»

يطاورز ةرواضسلا ةبيبضش ضسيئر لواح
ةرورضضب مهتب˘لا˘ط˘مو هر˘ضصا˘ن˘ع ه˘ي˘جو˘ت
ةيبلضسلا جئاتنلا ةمزأا زواجت ىلع لمعلا
ىلع ديكأاتلا لواح ثيح ارخؤوم ةققحملا
ناضصحلا ناك تلخ تاونضسلو قيرفلا نأا
ق˘ق˘ح˘ي نا˘ك ن˘يأا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف دو˘˘ضسألا
د˘قو اذ˘ه را˘يد˘˘لا جرا˘˘خو ل˘˘خاد دار˘˘م˘˘لا

» ةدا˘عإا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا لوا˘˘ح
ح˘ي˘ح˘ضصت ل˘ما ى˘ل˘ع » ا˘كي˘ت ‐ ي˘كي˘ت˘˘لا
بردمل رومألا مامز حنم لبق راضسملا

ة˘˘لا˘˘قا ى˘˘لا د˘˘م˘˘ع ه˘˘ناو ة˘˘ضصا˘˘خ د˘˘يد˘˘ج
يتلا ةبترملا نم مغرلاب ليغيا بردملا
.ةمدقملا نمضض اهلتحي

«رامصشوك» ةرأدإلأ
راصصنألأ

نورظتني ةدكيكضس ةبيبضش راضصنأا لازي ل
ةيئلولا تاطلضسلا تارارقو ةرادإلا ديدج
دعب ةضصاخ رمآلا حيحضصت ىلع لمعت يتلا
ىلا يراطيق ضسيئرلا عفدب ارخؤوم تماق نأا
يف راضصنألا لمأاي ىرخأا ةهج نم ةلاقتضسلا
تاعاضسلا لÓخ قيرفلا ةقÓطنا نوكت نا
ي˘˘ل˘˘عو˘˘ب ضشتو˘˘كلا نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
لمعلاو ءاطخألا داجيإا ىلع لمعلا لضصاوي

ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ا˘ه˘ح˘ي˘˘ح˘˘ضصت ى˘˘ل˘˘ع
نبا نييعتب ضشتوكلا ماق دقو اذه ةمروفلا
يف ضشابح لضصيف قباضسلا بعÓلا ةدكيكضس
.يدانلل ةمدخ ريجانملاو قضسنملا بضصنم

  اهكلصس رأرصس

ام ديدضست ىلإا فيطضس قافو ةرادإا تعراضس
لك قلغل اذهو بعل لكل نويلم03 هتميق
د˘ع˘ب ة˘ضصا˘خ ة˘ن˘ت˘ف˘لا قاو˘بأا ه˘جو ي˘ف باو˘بألا
لجا نم يوارق ءاقفر هنضش يذلا بارضضإلا
نونيدي يتلا مهروجأاو مهتاقحتضسمب ةبلاطملا
دبع ةرادإلا ضسلجم ضسيئر لواح دقو اذه اهب
ثيح دفان˘م˘لاو لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا رار˘ضس م˘ير˘كلا

لجا نم ديلا يف ديلا عضضو ةرورضضب بلاط
ةرادإلا لوضصحب حمضست ةيليومت دوقع نامضض
حمضست يتلاو را˘ي˘ل˘م52 ـلا برا˘ق˘ي ا˘م ى˘ل˘˘ع
هرضصانع دعو هنا امب نيبعÓلا نويد ةيفضصتب
عوبضسألا ةياهن لبق اهنم ريبك ءزج ديدضستب
. ضسرام رهضش نم لوألا

qarsana@essalamonline.com
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 «غيلزنويبماصشلأ» يغلت افيويلأ
ي˘ق˘ل˘ت ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج لاز˘˘ت ا˘˘م
،ةيوركلا تاضسفانملا ىلع اهلÓظب
يف ةيذيفنتلا ةنجللا تررق نأا دعب
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘˘تلا
م˘ضسو˘م ة˘خ˘ضسن ءا˘غ˘˘لإا ،«ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي»ـلا

لا˘˘ط˘˘بأا يرود ن˘˘م1202‐0202
ضسوريف˘لا بب˘ضسب ،با˘ب˘ضشل˘ل ا˘بوروأا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ا˘هر˘ي˘ثأا˘تو رو˘ح˘ت˘م˘لا
نايب يف «افيوي»ـلا لاقو ،ةقباضسملا

ةيذيفن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تد˘كأا :ي˘م˘ضسر
هنأا ،مدقلا ةركل يبوروألا داحتÓل

ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا د˘˘˘جو˘˘˘ت ل
،ة˘ق˘با˘ضسم˘لا ءد˘ب نأا˘ضشب تÓ˘ي˘جأا˘ت˘لا

ة˘مÓ˘ضسو ة˘ح˘ضص ع˘ضضو بج˘ي ه˘نأاو
.ىوضصق ةيولوأاك بابضشلا نيبعÓلا

15

!! درأزاه رصس
تاباضصإلا رضس فاضشتكا مت اريخأا
ن˘يد˘يإا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘ل˘ل ةرر˘كت˘˘م˘˘لا

يذلاو ديردم لاير مجن درازاه
تاءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘ع بي˘˘˘غ˘˘˘ي ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج
جمانرب دكأا نأا دعب ،«يغنريملا»
نأا ي˘نا˘ب˘ضسإلا «و˘ت˘ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘ضشلا»
يتلا ةباضصإلا تÓكضشم مظعم
ي˘ضسل˘ي˘˘ضشت م˘˘ج˘˘ن ا˘˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت
ءيضسلا ماعطلا ىلإا دوعت قباضسلا
ره˘ظ نأا ق˘ب˘ضسو ،ه˘لوا˘ن˘ت˘ي يذ˘لا

،ةرم نم رثكأا دئاز نزوب درازاه
يذلاو ،يكلم˘لا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘م
،ذ˘خ˘ف˘لا ي˘ف ة˘با˘ضصإا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي

لايرلا تايرابم نع بيغي هتلعج
.نيعوبضسأا رخآا يف



S
P
O
R
T

رسصعلأ

05:55

رهظـلأرجفلأ

12:3415:15

برغŸأ

17:34

ءاسشعلأ

19:02

ةÓصصلأ تيقأوم

1 غيللأ يف رهصشلأ بعل بقلب جوتي ةيلوب  ̂ 
 يصسورلأ يرودلأ نم برتقي بلاط نب  ̂ 

ةديج فورظ ‘ Òسست تأÒسضحتلأ نأأ دكأأ

زوفلأ انفده»:يصضام
طاقنلأ نم ددع Èكأاب

«راصصنألأ داعصسإأو
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ةيرئأز÷أ Òهامجلل مداسص رأرق ‘

ةرواسسلأ ةبيبسش ‐ فلسشلأ ةيعمج لجيج بابسشةيدŸأ يبŸوأأ ‐ ودأراب يدان

ءوصضلأ حن“ ةرأزولأ
ةيدنأÓل رصضخألأ
تابيردتلأ فانئتصسل
دحألأ دغ نم ةيأدب

ةحابسسلأ ةسضاير

تاجردŸأ ¤إأ راصصنألأ ةدوع نكÁ ل»:Êاكرب طاقب
«روهمج نود بعلتصس ةلوطبلأو

«هلحم يف ناك ةيملعلأ ةنجللأ رأرق »

جئاتنلأ Úصسحتل ةوافلصشلأ
بعلل «روصسنلأ»و Ìكأأ

مويدوبلأ ىلع

ديكأاتل ىعصسي «كابلأ»
لجأأ نم «يبŸوألأ»و ةقافتصسلأ

ةرأدصصلأ ةلصصأوم


