
اشسبح تاونشس8 سسامتلا
يلاولا قح يف اذفان

ةديلبلل قباشسلا

ةباشصعب ةحاطإلا
ةقرشس يف ةشصتخم

50صص ةنتابب يششاوملا
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‘ ةمهم تاوطخ تعطق دÓبلا نإا لأق
:بوبعج ،Òيغتلا

ةدارإا ىلإا مأكتحلا نأا دكأا
:صسميرق ،لحلا وه بعششلا

ةءاربلأب مأكحأا ىلإا ةفأشضإا
 تاردخم ةيشضق يف

انجشس تاونشس01
ةيمارجإا ةعامجل اذفان

 ةلقروب  ةمظنم
50صص

ةيأجبةفيظولا لÓغتشسا ءوشسو دأشسفلأب ةلشص تاذ مهتب ةنشس74و32 نيب مهرأمعأا حوارتت

50صص

ءأ˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح صسي˘˘ئر بئأ˘˘ن لأ˘˘˘ق
نأا، «صسميرق مÓشسلا دبع» ينطولا
رار˘ق˘ت˘شسا ىلإا ة˘جأ˘ح ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيلخادلا ةهبجلا كشسأمتو يشسأيشس
ة˘˘ي˘˘شسأ˘˘ي˘˘شسلا تأ˘˘˘ف˘˘˘كأ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لازإاو
ءأنبلاو حÓشصإÓل غرفتلل ةيوئفلاو
دÓب˘لاو بع˘ششلا تأ˘حو˘م˘ط ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل

تاد˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف أ˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخ
صصبر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جرأ˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا

.رئازجلأب

ةرثعتملا« جاشسنوا» تاشسشسؤوم نويد سضيوعتل افلم052 لوبق
40 صصميتنشس رأيلم54 غلبمب

ةيلخادلا ةهبجلا كشسامت»
«حÓشصإÓل غرفتلل ةيرورشض

تاباختنلا نوناق»
ةلحرŸ سسشسؤوي ديد÷ا

«ةديدج

30 صص

30 صص

 ةريخألا هلحارم يف ةيعمأجلا تأمدخلا حÓشصإا عورششم

ةكبشش كيكفت
عاجÎشساو ةيمارجإا

  Úيران ÚحÓشس

عأفدلا ةرازول ةبأينلأب مأع نيمأأك
 ينطولا

بشصني ةحيرقنشش
حلاشصلا دمحم ءاوللا

 ةششيب نب
30 صص

50صص

ةيعماجلا تاماقإلا نم ةئاملاب02
«ةروــــهدتم» ةـــلاح يف

40 صص



م.م.ذ.سش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.سش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ليثامتلا ةماقإل ل

يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم داور لوادت
ن˘م ر˘ث˘كأا سصي˘سصخ˘ت ر˘ب˘خ ،ءا˘ي˘ت˘سسا ل˘كب
لكل ليثامت3 زاجنا لجا نم ميتنسس رايلم
دهاجملاو يديهم نب يبرعلا ديهسشلا نم
يذلا يسسنرفلا لسضانملاو مسساقلب ميرك
سسيرو˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا بنا˘ج ى˘˘لإا برا˘˘ح
هذه بسصن تاطلسسلا مزتعت ثيح ،نادوا
ءامسسأا لمحت يتلا نكامألا يف ليثامتلا

ءايتسسا راثأا يذلا رمألا ،مهنم دحاو لك
ءلؤوه نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ن˘ي˘ق˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م دد˘ع
مهل ماقت نأا لجا نم اوبراحي مل لاطبألا
ق˘ح˘لا م˘ي˘ق˘ت˘سسي نأا ل˘جا ن˘م ل˘ب ل˘ي˘ثا˘˘م˘˘ت
اذه نأا نورخآا لاق اميف ،ةلادعلا ققحتتو
.بعسشلا لاومأل رده وه رارقلا

فيعشض  جاتنإا

م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو˘ب نو˘ت˘يز˘لا جا˘ت˘نإا فر˘ع
1202‐0202 يحÓ˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ
ديفتسسا امبسسح ،ةئاملا يف52 ـب اعجارت
.ةيحÓفلا حلاسصملل ةيئلولا ةيريدملا نم
تهتنا يتلا ينجلا ةلمحل ةليسصح ريسشتو
مسسوملا لÓخ نوتيزلا جاتنإا نأا ارخؤوم
لباقم راطنق فلأا561 ةبارق غلب يلاحلا

‐9102 ةل˘م˘ح لÓ˘خ را˘ط˘ن˘ق ف˘لأا122
جا˘ت˘نإا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه لÓ˘˘خ م˘˘ت و .0202
ةيدودرمب نوتيزلا نم اراطنق978.461
ةبسسنلاب راتكهلا يف اراطنق52 ـب ردقت
مغرلاب لوزعملا وأا فثكملا لوسصحملل
ة˘ياد˘ب ي˘ف ة˘ي˘لوألا تار˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا ن˘˘م
912 قوفي ام ينج عقوتت تناك مسسوملا
اراطنق43لداعت ةيدودرمب راطنق فلأا
.راتكهلا يف

نيلايكمب ةرئاد سسيئر

ة˘يلو ح˘لا˘سصم ه˘ي˘ف تط˘عأا يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
لبق نم ريو˘سصت˘لا ع˘ن˘م˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ناز˘ي˘ل˘غ
ءادتراب مÓعإلا لاجر مازلإا عم نييكوبسسيافلا
ةريخألا ة˘نوآلا ي˘ف ا˘نأا˘جا˘ف˘ت ةرا˘سشلاو ةر˘ت˘سسلا
ةحفسص ىلع نيمئاقلا ةوعدب ةرئاد سسيئر مايق
مهتاطاسشن ةيطغتو مه˘ت˘ق˘فار˘م˘ل ة˘ي˘كو˘ب˘سسيا˘ف
ة˘ح˘ف˘سصلا نأا˘كو مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ا˘ي˘سشا˘ح˘ت˘˘م
ىهدألاو ةرئادل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا تح˘ب˘سصأا

در˘لا ي˘ف ة˘لو˘˘خ˘˘م˘˘لا تح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘ه˘˘نأا ر˘˘مألاو
وأا ةينكسسلا مئاوق˘لا را˘ه˘سشإا ا˘ه˘ن˘م بيذ˘كت˘لاو
.ةيمسسلا مئاوقلا قيلعت خيراوت نع نÓعإلا

تيمم ثداح

ةلغلا يسساحل ةيندملا ةيامحلا ةدحو  تلخدت
لجأا نم Óيل ةرسشاعلا ةعاسسلا ىلع ةحرابلا

.20 مقر ينطولا قيرطلاب ريطخ رورم ثداح
ن˘م ة˘ف˘ي˘ف˘˘خ ةرا˘˘ي˘˘سس ماد˘˘ط˘˘سصا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت
ةنسس25 رمعلا نم غلبي سصخسشب3oilc عون
حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘ن م˘غر ه˘تا˘فو ى˘لا ىدأا ا˘˘م˘˘م
نم ةلغلا ي˘سسا˘ح تلا˘ج˘ع˘ت˘سسا ى˘لإا ة˘عر˘سسلا

ةلاح يف وهو ةيندملا ةيامحلا حلاسصم فرط
نونطاوم˘لا ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ي نا˘كم˘لا اد˘ج ة˘جر˘ح
هب ثداوحلا ةر˘ث˘كل رور˘م˘لا ثداو˘ح ةر˘ب˘ق˘م˘ب
.نيقئاسسلا روهتو

qarsana@essalamonline.com
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ركذتت نازيلغ
ةدوع نب دئارلا
ىركذلا ،نازيلغ ةيلو تيحأا
داهسشتسسل نوسسمخلاو ةعسساتلا
وعدملا ةدوع نب ةدع نب دئارلا
روسضح˘ب اذ˘هو ،«لو˘ل˘غز ي˘سس»
ةر˘سسألاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا
م˘˘سسار˘˘م تد˘˘ه˘˘سشو .ة˘˘يرو˘˘ث˘˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا ي˘ت˘لا لا˘ف˘ت˘˘حلا

ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘˘ط˘˘˘ع ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
حور ى˘ل˘˘ع م˘˘حر˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘تلو˘˘م
عسضوو ةحتافلا ةءارقو ديهسشلا
ءادهسشلا ةربقمب دورولا نم ةقاب
را˘كذ˘ت˘˘سسا م˘˘ت ن˘˘يأا ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ب
لÓخ لطبلا ديهسشلا تايحسضت
 .ةيريرحتلا ةروثلا

يمÓعإلا دهششملا ززعت «مويلا تاحاولا»
ي˘ن˘طو˘لا ي˘مÓ˘عإلا د˘ه˘سشم˘لا زز˘ع˘ت
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ن˘م لوألا دد˘ع˘لا رود˘˘سصب
ةيموي يهو ةلقروب «مويلا تاحاولا»
.ةيبرعلا ةغللاب ردسصت ةلماسش ةينطو
ديدجلا يمÓعإلا دولوملا اذه دعيو
ة˘ي˘مÓ˘عإلا ة˘حا˘سسل˘ل ة˘فا˘سضم ة˘م˘ي˘˘ق
ة˘فا˘ح˘سصلا زز˘ع˘ي˘˘ل ى˘˘تأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بونجلا قطا˘ن˘م˘ب ا˘م˘ي˘سس ة˘بو˘ت˘كم˘لا
د˘يد˘ج˘لا» ا˘ي˘لا˘ح ا˘˘ه˘˘ب رد˘˘سصت ي˘˘ت˘˘لا
يليسساطلا»و يداولا ةيلوب «يمويلا
عمتجملا اياسضقو ةينيدلاو ةيسسايسسلا تلاجملاب ةديدجلا ةيمويلا متهتو .يزيليإا ةيلوب «زوين
.«يتسسيلبيب يا سسارب تاحاولا» ةكرسش اهردسصتو ،ةسضايرلاو ةفاقثلاو

يروهمجلا سسرحلا ىلع فرعتي روهمجلا
لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا ما˘˘يألا تل˘˘كسش
تقلطنا يتلا يروهمجلا سسرحلا
ةسصرف ةملاقب سسمأا لوأا اهتايلاعف
ة˘يلو˘لا˘ب سضير˘ع˘˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
تاسصسصختو ماهم ىلع فرعتلل
،ةرهاظت˘لا تد˘ه˘سشو .حÓ˘سسلا اذ˘ه
سسر˘ح˘لا ةدا˘ي˘ق ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
د˘ب˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ب يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةنيدملا طسسو يع˘فا˘سشلا د˘ي˘ج˘م˘لا
،يراجلا رهسشلا نم81 ةياغ ىلإا
ةيمÓسسإلا ةفاسشكلا نايتف مهنيب نم حئارسشلاو تائفلا لك نم ةيلولا ينطاوم نم اربتعم لابقإا
.يوناثلا روطلا ذيمÓتو ةعماجلا ةبلطو ةيرئازجلا

ةنشس رايلم6.4 هرمع رئازجلا كزين
ردق ،ي˘م˘ل˘ع ر˘ب˘خ ر˘خآا ي˘ف
ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف
رمع نيينابايلاو نييسسنرفلا
˘ما˘ع˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘ع كز˘˘ي˘˘ن
بر˘˘غ بو˘˘ن˘˘ج ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘طأاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
CE » ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سست
رايلم6.4 يلاوحب»200
ةسسارد تدافأا امبسسح ،ةنسس
فسصتنم ر˘سشن˘ت˘سس ة˘ي˘م˘ل˘ع
ةلجملا يف يراجلا سسرام
فوأا جنيديسسورب» ةيملعلا
فوأا يميداكا لاينويسشان اذ
ق˘˘ير˘˘ف لا˘˘˘قو . «سسن˘˘˘يا˘˘˘سس
ر˘ئا˘ظ˘ن ة˘سسارد نأا ءا˘م˘ل˘ع˘لا
موين˘م˘لألاو مو˘ي˘سسي˘ن˘غ˘م˘لا
قرع ةقطنم يف0202 يام هيلع رثع يذلا»CE 200 » تيردنوكألا كزين نم تانيعل
.ةنسس رايلم6.4 يلاوح ذنم ارولبت امهيوحي نيذلا نيندعملا نأا نيبت ،سشاسشلا
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watan@essalamonline.com

حيرسصت يف سسميرق ربتعا
نأا ،سسمأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإÓ˘ل
وه رارقتسسلا تاودأا مهأا نم
بع˘˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘˘˘لإا ةدو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
ه˘ت˘ي˘كز˘ت بل˘ط˘ل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نأاو ،ةديسسلا ةرحلا هتدارإاو
بع˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘لإا ما˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘حلا
رادجو ل˘ح˘لا و˘ه ير˘ئاز˘ج˘لا
ةر˘˘˘ما˘˘˘غ˘˘˘م يأا ما˘˘˘مأا د˘˘˘˘سصلا
،لو˘ه˘ج˘م˘لا و˘ح˘ن ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
را˘˘˘˘˘˘˘˘هدزلا نأا ازر˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ىوسس ققحتي نل يداسصتقلا
سسيلو يسسايسسلا رارقتسسلاب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ق˘˘ح ن˘˘م
تافكان˘م˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلا
ع˘ي˘ي˘˘سضت˘˘ل رر˘˘ب˘˘م يأا تح˘˘ت
عوجر˘لاو ن˘طو˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ن˘˘˘˘˘˘م قود˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سصلا ى˘˘˘˘˘˘لإا
.تانامسضلا

سسيئر ‐ثدحت˘م˘لا‐ ا˘عدو
رارمتسسلا ىلإا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
لك عم يسسايسسلا راوحلا يف
ةينطولا ةيسساي˘سسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا

راوح ىلإا اسضيأا ةوعدلا اذكو
نأل يدا˘˘سصت˘˘قا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ل˘ك ى˘لإا ة˘جا˘˘ح˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.اهئانبأا

لثمم دكأا ىرخأا ةهج نم
ه˘ت˘˘كر˘˘ح نأا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘ح˘لا ترا˘ت˘خا
رب ىلإا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب لو˘سصو˘ل˘ل
دÓبلا تناك نأا دعب نامألا
ثي˘ح، ةر˘ي˘ب˘ك ر˘طا˘خ˘م ما˘˘مأا
عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘م تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر بسصن˘م
تÓ˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ق˘˘˘حل م˘˘˘ث
نأا ىلإا اري˘سشم، ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا

تو˘˘˘˘سص ى˘˘˘˘لإا ما˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘حلا
،ل˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘˘˘ه بع˘˘˘˘˘˘˘سشلا

را˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سساو
ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘˘نلا˘˘ب

را˘˘سسم ي˘˘ف ة˘˘˘ما˘˘˘ه ةو˘˘˘ط˘˘˘خ
نمآلا رييغتلاو تاحÓسصإلا

نأا ىلإا اتفل هفسصو دح ىلع
تارماغملا دسض ءانبلا ةكرح
لحارملا ليبق نم ةيسسايسسلا
اهب يدان˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا

.سضعبلا

:صسميرق ،لحلا وه بعششلا ةدارإا ىلإا مأكتحلا نأا دكأا

«حÓشصإÓل غرفتلل ةيرورشض ةيلخادلا ةهبجلا كشسامت»

 ز.صسوأط

رارقتشسا ىلإا ةجأح يف رئازجلا نأا، «صسميرق مÓشسلا دبع» ينطولا ءأنبلا ةكرح صسيئر بئأن لأق
ةيبلتل ءأنبلاو حÓشصإÓل غرفتلل ةيوئفلاو ةيشسأيشسلا تأفكأنملا ةلازإاو ةيلخادلا ةهبجلا كشسأمتو يشسأيشس

.رئازجلأب صصبرتت يتلا ةيجرأخلا تاديدهتلا لظ يف أشصوشصخ دÓبلاو بعششلا تأحومط

 ينطولا عأفدلا ةرازول ةبأينلأب مأع نيمأأك

حلاشصلا دمحم ءاوللا بشصني ةحيرقنشش
 ةششيب نب

رشصنلا ديعل95ـلا ىركذلا

سسلجملا بيشصنت ىلإا ةوعد
ةركاذلل ىلعألا

نا˘˘˘˘˘كرأا سسي˘˘˘˘˘ئر فر˘˘˘˘˘˘سشأا
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا
،ةحيرق˘ن˘سش د˘ي˘ع˘سسلا ق˘ير˘ف˘لا
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر م˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،سسمأا
ىلعألا د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘˘سسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘˘ع ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
ءاو˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لا بي˘˘سصن˘˘ت˘˘لا

انيمأا ةسشيب نب حلاسصلا دمحم
ينطولا عافدلا ةرازول اماع
نايب هب دافأا ام بسسح ،ةباينلاب
 .ينطولا عافدلا ةرازول

م˘سسا˘ب» :نا˘ي˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘جو
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر د˘ي˘سسلا
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا د˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘˘لا
قيرفلا ديسسلا فرسشأا ،ينطولا
سسي˘ئر ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش د˘ي˘ع˘سسلا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا
51 ني˘ن˘ثلا مو˘ي˘لا ،ي˘ب˘ع˘سشلا

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ،1202 سسرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ءاو˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لا بي˘˘سصن˘˘ت˘˘لا

انيمأا ةسشيب نب حلاسصلا دمحم
ينطولا عافدلا ةرازول اماع
دبع ءاولل افلخ ةباينلاب

اقفو كلذو ،سسيرغ ديمحلا
خرؤوملا يسسائر˘لا مو˘سسر˘م˘ل˘ل
.«1202 سسرام11 يف

نأا رد˘˘سصم˘˘˘لا تاذ را˘˘˘سشأاو
ةحناسس» تناك ةبسسانملا هذه
نم يد˘سسي˘ل ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘سسل˘ل

ة˘˘نا˘˘مألا تارا˘˘طإل ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ينطولا عافدلا ةرازول ةماعلا

تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج
ةلسصاوم ةيغب تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
يف دوهجلا نم ديزملا لذب

ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ
مهايإا اثاح ،«ايلعلا اهحلاسصم
ل˘˘˘ما˘˘˘كلا ماز˘˘˘ت˘˘˘للا» ى˘˘˘ل˘˘˘ع
˘ما˘ه˘م˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘فاو˘˘لاو
ةمارسصلا لكب مهب ةطونملا
ةر˘˘˘˘با˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لا
.«ةيرورسضلا

‐ بيسصنتلا مسسارم رسضحو
ءا˘˘سسؤور» ‐نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘سضي
˘˘ما˘˘ع˘˘لا بقار˘˘م˘˘لاو ر˘˘ئاود˘˘˘لا
ءا˘سسؤورو ءارد˘م˘لاو سشي˘ج˘ل˘˘ل
ةرازوب ةيز˘كر˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
نا˘˘كرأاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
 .«يبعسشلا ينطولا سشيجلا

نأا ى˘لا رد˘˘سصم˘˘لا سصل˘˘خو
قدا˘سص» ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش ق˘ير˘ف˘لا
ميلسست رسضحم ىلع كلذ دعب
 .«ةطلسسلا

ب.صس

سسلجملل ماعلا نيمألا اعد
بر˘غ˘˘م˘˘لا دا˘˘ح˘˘تل يرو˘˘سشلا
،سسمأا ،مدقم دي˘ع˘سس ،ي˘بر˘ع˘لا
ىلعألا سسلجملا بيسصنت ىلا
ةوقو اربنم» نوكيل ةركاذلل
ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب كلذو ،«حار˘˘ت˘˘قا
رسصنلا دي˘ع˘ل95ـلا ىر˘كذ˘لا
لك نم سسرام91ـل قفاوملا
.ةنسس

ةودن لÓخ مدقم حسضوأاو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن ة˘ير˘˘كف
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘لا˘˘سسر غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘تو ةر˘˘كاذ˘˘˘لا
ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسا نأا ،ءاد˘˘˘ه˘˘˘سشلا
ةر˘كاذ˘ل˘ل ى˘ل˘عألا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
حارتقا ةوقو اربنم» نوكيسس

نع عافدلا يف اهب ناهتسسي ل
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو خ˘يرا˘ت˘˘لا
رود ازربم ،«ةينطولا ةركاذلا
قحلا ةلود ءانب يف بابسشلا

.نوناقلاو
ديق˘ع˘لا قر˘ط˘ت ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

را˘˘طإا و˘˘هو ،سشور˘˘˘ك د˘˘˘م˘˘˘حأا
ينطولا سشيجلا نم دعاقتم
ىلا ،هل ةلخادم يف ،يبعسشلا
سشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م رذ˘˘ج˘˘ت»
قامعأا يف يبعسشلا ينطولا
ر˘˘ب˘˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا
ا˘ه˘نأا ى˘لا ار˘ي˘سشم ،«خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف بع˘˘سشلا تق˘˘فار»
تناكو اهب رم يتلا تامزلا
ءا˘˘˘سشنإا˘˘˘ب ى˘˘˘لولا ا˘˘˘ه˘˘˘˘تاو˘˘˘˘ن
ةعبا˘ت˘لا ة˘سصا˘خ˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
.«ينطولا ريرحتل ةهبجل

ريرحتلا سشيج نا فاسضأاو
ةرو˘ث ر˘ب˘كأا سضا˘خ» ي˘ن˘طو˘لا
،«ر˘سصا˘˘ع˘˘م˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ىلع قايسسلا تاذ يف اددسشم

طبرت يت˘لا ة˘م˘ح˘ل˘لا» ة˘ي˘م˘هأا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
.«هبعسشب

ىلع رسضاح˘م˘لا جر˘ع ا˘م˘ك
ينطو˘لا سشي˘ج˘لا تا˘م˘ها˘سسم
بعسشلا ءانبأا ة˘ق˘فر ي˘ب˘ع˘سشلا
يف اهلسصف نكمي ل ةيئانثك»
ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم زا˘˘ج˘˘نإا
د˘˘سسلا ل˘˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
ةد˘˘حو˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘طو ر˘˘˘سضخلا
راعسش  تحت كلذو ةيقيرفلا
نو˘قا˘ب د˘ه˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ح˘˘ن»
ءاد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘˘لو
.«نوظفاحم

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا د˘كأا ،هرود˘ب
ةظفاحملل ةينطولا ةمظنملل

ةلاسسر غيلب˘تو ةر˘كاذ˘لا ى˘ل˘ع
د˘˘˘ب˘˘˘ع ير˘˘˘سضح ،ءاد˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا
ين˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نأا ،م˘ير˘كلا
ةيروتسسد ةسسسسؤومك يبعسشلا
هجو لمكأا ىلع اهرود تدأا»
مغل نويلم21 عزنب تماقو
نا˘˘˘ك سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأÓ˘˘˘ل دا˘˘˘سضم
ىلع ا˘ه˘عرز د˘ق را˘م˘ع˘ت˘سسلا

.«اندÓب دودح ىوتسسم
ل˘˘˘˘˘˘˘˘ج تب˘˘˘˘˘˘˘˘سصنا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو

ى˘ل˘ع سسا˘سسألا˘ب تÓ˘خاد˘م˘لا
ي˘عو˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص» ةرور˘˘سض
م˘سسرو با˘ب˘سشل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا
م˘لا˘ع˘م˘لا ة˘ح˘سضاو ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس

با˘˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘مألا ةدا˘˘˘˘عإل
ميق زاربإاو هتاعلطت قيقحتو
نماسضتلا لÓخ نم ةنطاوملا

بع˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب كسسا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لاو
.«سشيجلاو

ب سضاير

:بوبعج ،Òيغتلا ‘ ةمهم تاوطخ تعطق دÓبلا نإا لأق

«ةديدج ةلحرŸ سسشسؤوي ديد÷ا تاباختنلا نوناق»
ليغسشتلاو لمعلا ريزو دكأا

ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا نا˘˘˘م˘˘˘سضلاو
سسمأا بو˘ب˘˘ع˘˘ج ي˘˘م˘˘سشا˘˘ه˘˘لا
تاباختنلا نوناق نأا فلسشلاب
ة˘ل˘حر˘م˘˘ل سسسسؤو˘˘ي د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

لÓخ نم رئازجلا يف ةديدج
اد˘ح تع˘سضو» ي˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
ترر˘ح»و «د˘سسا˘ف˘˘لا لا˘˘م˘˘ل˘˘ل
اذ˘˘كو باز˘˘حألا ي˘˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م
ا˘˘ع˘˘سساو لا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تح˘˘˘ت˘˘˘ف
ةايحلا يف بابسشلا ةكراسشمل
.«ةيسسايسسلا

لÓ˘خ بو˘˘ب˘˘ع˘˘ج ح˘˘سضوأاو
يف ةيلولا رقمب اهاقلأا ةملك
د˘˘ق˘˘ف˘˘تو ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز را˘˘طإا
نوناقلا نأا ،فلسشلاب هعاطقل
˘ما˘ظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يو˘سضع˘لا
سسسسؤوي» ديدجلا تاباختنلا
رئازجلا ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘ل˘حر˘م˘ل
د˘سسا˘ف˘لا لا˘م˘ل˘ل اد˘ح ع˘˘سضيو
ملظ نم نيلسضانملا ررحيو
ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف م˘˘ه˘˘باز˘˘حأا ءا˘˘سسؤور
.«ةيباختنلا مئاوقلا

دÓب˘لا» :Ó˘ئا˘ق ل˘سسر˘ت˘سساو
ي˘ف ة˘م˘ه˘م تاو˘ط˘خ تع˘ط˘ق
رود˘سص لÓ˘خ ن˘م ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا
نو˘نا˘قو د˘يد˘ج˘لا رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
اذ˘كو د˘يد˘ج˘لا تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘عد˘˘ت˘˘سسا مو˘˘سسر˘˘م
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘خا˘˘˘ن˘˘˘لا
رهسش نم21 يف ةيعيرسشتلا
هذ˘هو ،(..) ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا و˘˘ي˘˘نو˘˘ي
ة˘ل˘حر˘م˘ل سسسسؤو˘ت تا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا

.«ةديدج
ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘سصفو

تاباختنلا نوناق تابسستكم
ر˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب اءد˘˘˘ب د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

ن˘م باز˘حألاو ن˘ي˘ل˘سضا˘ن˘م˘لا
مئاوقلا ع˘ي˘بو د˘سسا˘ف˘لا لا˘م˘لا
حتف ىلإا ةفاسضإلاب ةيباختنلا
بابسشلا مامأا اعسساو لاجملا

ناكم نامسضو ني˘ي˘ع˘ما˘ج˘لاو
.مهل ةيباختنلا مئاوقلا لخاد

ى˘لإا ر˘يزو˘لا قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
يتلا ةئام˘لا˘ب4 ةب˘ت˘ع ءا˘غ˘لإا

ةزئافلا بازحألا يفعت تناك
ةقبا˘سسلا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسلا ي˘ف
ىل˘ع تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لا ع˘م˘ج ن˘م
ن˘˘ي˘˘ب توا˘˘سس ا˘˘˘ه˘˘˘نأا سسا˘˘˘سسأا
ة˘سصر˘ف˘لا ي˘ط˘ع˘تو باز˘˘حألا
ةيبعسشلاو ةيقادسصملا يوذل
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
.ةيسسايسسلا

دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف فا˘˘سضأاو
سسيئر نم ةيوق ةلاسسر هذه»
نأا را˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا

اهيف ناك ةقباسسلا ةيلحملاو
أادبم نم يلاتلابو (..) اهيف ام
لطاب وهف لطاب ىلع ينب ام
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب ىوا˘˘سس د˘˘˘ق˘˘˘ف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا باز˘˘حألا
لÓخ نم اهتقي˘ق˘ح فر˘ع˘ن˘سس
.«ةفافسشو ةهيزن تاباختنا

نأا هتملك سضرعم يف لاقو
ديدج˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا نو˘نا˘ق»
نا˘˘ك يذ˘˘˘لا ءار˘˘˘جإلا ى˘˘˘غ˘˘˘لأا
ة˘مار˘˘كو ة˘˘ع˘˘م˘˘سسب سشد˘˘خ˘˘ي
سسلجملاب يوسسنلا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا
˘ما˘ظ˘ن) ي˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ةأار˘م˘لا تح˘ب˘سصأاو (ة˘طو˘˘كلا
اهلثم ةلماك ةل˘ما˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘تو ل˘˘جر˘˘لا ل˘˘ث˘˘م

نيبخانلا تاوسصأاب نا˘م˘لر˘ب˘لا
.«اهسسنجب ل

ى˘لإا بو˘ب˘ع˘ج را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
دÓبلا اهب رمت يتلا فورظلا

يذلا نينطاوملا يعو» انمثم
نيقعانلا تاوسصأا لك بيخ
ى˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘˘عاد˘˘˘˘لاو
يتلا ةهو˘ب˘سشم˘لا تاد˘ن˘جألاو
ىلع‐ «دÓبلاب سساسسملا ديرت

.‐هلوق دح
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو مو˘˘˘ق˘˘˘يو

نا˘˘˘م˘˘˘سضلاو ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاو
ل˘م˘ع ةرا˘يز˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ثيح فلسشلاب هعاطقل دقفتو
سضرعل اهلهتسسم يف عمتسسا

ثÓ˘˘ث مد˘˘قو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا لا˘˘ح
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم˘˘ل كو˘˘كسص
نيمأاتلل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا

ةرايزب ماق م˘ث ة˘لا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘ق˘˘م
ءار˘˘جألا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘˘ل
ر˘ق˘م ن˘سشد ا˘˘م˘˘ك ،ف˘˘ل˘˘سشلا˘˘ب
لطع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا
ة˘لا˘ط˘ب˘لاو ر˘جألا ة˘عو˘فد˘م˘لا
لاو˘حألا ءو˘سس ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘˘لا
ءا˘ن˘ب˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘˘ل ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا

يرلاو ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألاو
.ةيدلبلا تاذب

سسنت ةيدلب يف موقيسس امك
ةنياعمو ةناسضح راد نيسشدتب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘ق˘˘م
اذكو ءارجألا لامعلا نيمأاتل
ةيبطلا ليلاحتلا زكرم ةنياعم
قود˘ن˘سص ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
سسفنب ةلاطبلا ىل˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
 .ةيدلبلا

 ب صضأير

لÓحإا يف رئازجلا رودب دأششأا
هدÓب يف مÓشسلا

ةلودلا سسيئر
هترايز يهني يلاملا
رئازجلا ىلإا
يلأملا ةلودلا صسيئر ردأغ

صسمأا حأبشص ،وادنا هأب ديشسلا
ةقادشص ةرأيز دعب ،رئازجلا

يف نأكو.رئازجلا ىلإا لمعو
يلأملا ةلودلا صسيئر عيدوت
يلودلا نيدموب يراوه رأطمب
زيزعلا دبع لوألا ريزولا

نوؤوششلا ريزوب أقوفرم دارج
مودأقوب يربشص ةيجرأخلا

تأعأمجلاو ةيلخادلا ريزوو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

.دوجلب لأمك
نأك يلأملا صسيئرلا نأا ركذي
طرأفلا تبشسلا موي عرشش دق
ىلإا ةقادشصو لمع ةرأيز يف
لوأا أهلÓخ لبقتشسا ،رئازجلا
صسيئر لبق نم دحألا صسمأا
ديجملا دبع ةيروهمجلا

يتلا تأثدأحملا بقعو.نوبت
ددج ،يلأملا هريظنب هتعمج

دادعتشسا ،نوبت صسيئرلا
يلأم ةلود ةدعأشسمل رئازجلا

أهرارقتشسا ةدأعتشسا ىلع
يتلا تأبأختنÓل ريشضحتلاو
أمك ،يلأملا بعششلا أهرظتني

هريظن نوبت صسيئرلا أأنه
ءودهلا ةدوع ىلع يلأملا

ملو ،هدÓب يف ةنيكشسلاو
ةيروهمجلا صسيئر توفي
أبيحرت» بحريل ةبشسأنملا

دفولاو وادنأا ديشسلأب «ارأح
ةدوع» هل أينمتم ،هل قفارملا

يلأم صضرأا ىلا ةنوميم
.«قيقششلا

يلأملا ةلودلا صسيئر دأششأا أمك
«ينأفت» ـب ةبشسأنملا هذهب
ةدعأشسم يف نوبت «صصرح»و
أيئأهن جورخلا لجأا نم يلأم
حرشصو أهب رمت يتلا ةمزألا نم
ةمزأا نم أنجرخ دقل» : Óئأق
ديقعتلاو ةبوعشصلا ةيأغ يف
أنءأقدشصا ةدنأشسمو معد لولو
نم نكمتنل أنك أم نييرئازجلا
ىظحن نحنف .أهنم جورخلا

يف ةدعأشسملاو مهفلاو معدلأب
.«أنأعشسم

و .ق



بسسح ،ةيلاردفنكلا حرتقتو
جما˘نر˘ب ،سسمأا رد˘سص ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
مت تاقورحملا جراخ ريدسصت
ليوط راسسم سساسسأا ىلع هدادعإا

تا˘˘سسارد˘˘˘لاو ثا˘˘˘ح˘˘˘بألا ن˘˘˘م
روا˘سشت˘ب عو˘ب˘ت˘م ،ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘˘لا

ي˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ع˘˘سسو˘˘م
ى˘ل˘ع ح˘ل˘تو ل˘مأا˘تو ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك طار˘˘خ˘˘˘نا
يف نيل˘خد˘ت˘م˘لاو ن˘ير˘سشا˘ب˘م˘لا
.«ريدسصتلا ةلسسلسس

لÓخ نم ةمظنملا حمطتو
ةمئاق ميدقت ىلإا ىعسسملا اذه
نم ةريبك ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل ة˘ل˘ما˘سش
ةموسسوم ةيرئازجلا تاجتنملا

ةلباقلاو ةيلودلا ريياعملل اقفو
،هتاذ ردسصملا بسسح ،ريدسصتلل
ى˘لإا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘˘كلا ى˘˘ع˘˘سستو
نينثا نييسساسسأا نيلعاف كارسشإا
امهو ،ما˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت
سضراعملل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘سشلا

لÓخ نم (سسكفاسس) ريدسصتلاو
ع˘م˘ج˘م˘لاو «ر˘يد˘سصت» ا˘ه˘عر˘˘ف
ير˘˘ب˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

«سسنار˘ت˘ي˘جو˘ل» كي˘ت˘سسجو˘ل˘لاو
       .«لقنلا ةرازول عباتلا

ى˘لإا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘كلا ترا˘سشأاو
تا˘جو˘ت˘ن˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘سصت را˘˘سسم
ةزربم ،«رئازجلا يف ةعنسصملا»

ة˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا نأا
ر˘˘˘يد˘˘˘سصت˘˘˘لاو سضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
اهعرف لÓخ نمو ،«سسكفاسس»
ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق ،«ر˘˘يد˘˘سصت»
لا˘م˘سشل ة˘ي˘كر˘م˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ك
زكرمك عقو˘م˘ت˘ت ا˘م˘ك ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م م˘˘˘سضي
تاجتنملل بتكمكو ريدسصتلل
ةقطنم˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لك ةمهاسسمب ةمسصاعلا رئازجلا
تاذ ب˘˘˘سس˘˘˘˘حو.نيلماعتملا
ىلع دامتعلا متيسس ،ردسصملا
ىلع اهراركتو ةسسدنهلا سسفن
را˘ق˘˘م˘˘لاو را˘˘ه˘˘ي˘˘سسأا ىو˘˘ت˘˘سسم
نم ةلسسلسسب اهمعدو بادبدلاو
تدكأاو.تادادمإلا

ع˘˘م˘˘ج˘˘م نأا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘كلا
نم ،لف˘كت˘ي˘سس «سسنار˘ت˘ي˘جو˘ل»
ع˘ئا˘سضب˘لا ل˘ك ل˘ق˘ن˘˘ب ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
ةيكرمجلا ةقطنملاب ةدوجوملا
ةنوزخملاو ةددحملاو ةلجسسملا

عر˘˘ف ءا˘˘سضف ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ل˘ق˘ن˘لا نأا ة˘ف˘ي˘سضم ،«ر˘يد˘سصت»
ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ير˘سصح سصسصخ˘م
راقملاو راهيسسأا يهو ،ةراتخملا

اهليوحت متيسس يتلاو ،بادبدلاو
فارسشإا تحت ةرح قطانم ىلإا
بتاكملا ةدعا˘سسم˘بو سسكفا˘سس
.ريدسصتلل ةهجوملا ةمئادلا

نأا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا تف˘سشكو
مههيجوت متيسس نيجتنملا لك
ةراتخملا ةرحلا قطا˘ن˘م˘لا و˘ح˘ن

اميف اهب لفكت˘لا م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لاو
قيرط نع اهعئاسضب لقن سصخي
«سسنارتيجو˘ل» ع˘م˘ج˘م ل˘ئا˘سسو
ةيتحت ىن˘ب ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي يذ˘لا

ن˘يز˘خ˘ت˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘˘ما˘˘ه
.علسسلا ةجلاعمو
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ز.صسوأط

ديدحت صضرغب مأمتهلا ءادبإل ةشصقأنم نييرئازجلا نيجتنملاو نييعأنشصلا ةيلاردفنك تقلطأا
 .مهتأجتنم ريدشصت رأشسم رأطإا يف مهشسفنأا ليجشست يف نيبغارلا نييرئازجلا نيجتنملا

ميتنشس رأيلم54 غلبمب

تاشسشسؤوم نويد سضيوعتل افلم052 لوبق
 ةرثعتملا» جاشسنا»

 ةريخألا هلحارم يف ةيعمأجلا تأمدخلا حÓشصإا عورششم

ةيعماجلا تاماقإلا نم ةئاملاب02
 «ةروهدتم» ةلاح يف

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا تد˘˘كأا
ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو م˘عد˘ل
ا˘ه˘˘نأا ،ا˘˘ق˘˘با˘˘سس جا˘˘سسنأا «دا˘˘نأا»
ةسسسسؤوم052 تافلم تلبق
د˘يد˘˘سست ل˘˘جا ن˘˘م ةر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘م
رايلم54 قوفي غلبمب اهنويد
لامكتسسا راظتنا يف ،ميتنسس
.تافلملا عيمج ةسسارد

نايب بسسح‐ ةلاكولا تلاق
ةفل˘كم˘لا ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ةرازو˘ل˘ل
اهنأا ‐ةرغسصملا تاسسسسؤوملاب
سضيوعتل ا˘ف˘ل˘م052 تل˘ب˘˘ق
،ةرثعتملا تاسسسسؤو˘م˘لا نو˘يد
ةيجيتارتسسلا راطإا يف كلذو
ثعب ةداعإل ةذختملا ةديدجلا

معدل ةينطولا ةلاكولا زاهج
اذ˘كو ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘تو
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا
قيرط نع ةرثعتملا ةرغسصملا
ثعب ةداعإا وأا اهنويد سضيوعت
بسسح ،د˘يد˘ج ن˘م ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن

 .ةسسسسؤوم لك ةلاح
دقع طرا˘ف˘لا سسي˘م˘خ˘لا م˘ت

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ل˘˘م˘˘ع ة˘˘سسل˘˘ج لوأا
يلثمم نم ةنوكملا نامسضلا

ةكرتسشملا ةلا˘ف˘كلا قود˘ن˘سص
سضور˘˘ق˘˘لا را˘˘ط˘˘خأا نا˘˘م˘˘سضل
يوذ بابسشلا اهايإا حونمملا
ةينطولا ةلاكولاو ع˘يرا˘سشم˘لا

ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو م˘عد˘ل
هذ˘˘ه ة˘˘سسارد˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لاو
اذ˘ه لÓ˘خ م˘تو ،«تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
رقمب د˘ق˘ع˘نا يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا
ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا
افلم415 ةسسارد ،ةيتلواقملا

ي˘ل˘ث˘م˘م فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘مد˘˘ق˘˘م
052 لوبق مت ثيح ،كونبلا

قوفي ام˘ب» سضيو˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘م
ليجأاتو «مي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م54
تاسسسسؤوملا نوك افلم932
ةدا˘˘˘عإل طا˘˘˘سشن ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ةق˘فار˘م˘لا م˘يد˘ق˘تو ا˘ه˘ت˘سسارد
فر˘˘ط ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
ةدا˘عإا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

م˘ه˘ح˘ن˘مو م˘˘ه˘˘نو˘˘يد ة˘˘لود˘˘ج
ثعب ةداعإل ءابعأا تاططخم
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ه˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن
.ةاسضمملا تايقافتلا

‐ردسصملا‐ سسفن حسضوأاو
91 ةيعسضو ةيوسست تمت هنا

باحسصأا فرط نم ايئاهن افلم
نع ةر˘غ˘سصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ىدل م˘ه˘نو˘يد د˘يد˘سست ق˘ير˘ط
مت نيح يف ةلاكولاو كونبلا
كونبلا ىلإا تا˘ف˘ل˘م6 ةدا˘عإا
طور˘سش ا˘ه˘ئا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسا مد˘˘ع˘˘ل
 .سضيوعتلا

 ز.صسوأط

يلاعلا ميل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو د˘كأا
يقابلا دبع ،يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
نم ةئاملاب02 نأا ،نايز نب
ةلاح يف ةي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘قإلا
نأا ازر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ،«ةرو˘˘˘˘هد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م»
ةسصتخملا ةن˘ج˘ل˘لا تا˘ي˘سصو˘ت
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ءادأا م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف
ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘سس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا
سسرام ةياه˘ن ل˘ب˘ق ة˘مو˘كح˘ل˘ل
.يراجلا

د˘˘˘كأا ،دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
ةود˘ن˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا
نأا تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

تا˘˘ما˘˘قإلا حÓ˘˘سصإا عور˘˘˘سشم
ه˘ل˘حار˘م ي˘ف و˘ه ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ع˘˘˘فر م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘سسو» ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
ة˘مو˘كح˘لا ى˘لإا تا˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
.» يراجلا سسرام13لبق

ج˘ئا˘˘ت˘˘ن ر˘˘يزو˘˘لا مد˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
تايلمعو ةيناديم˘لا تارا˘يز˘لا
تاماقإÓل ةبقارملاو سشيت˘ف˘ت˘لا
نم تن˘كم ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

هذهل ةماعلا ةيعسضولا ةفرعم
يف04 نأا » Óئاق تاماقإلا
ةنسسح ةلاح يف اهنم ةئاملاب
ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ئا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف04و
يف ةئاملا يف02و ةطسسوتم
.«ةئيسس ةلاح

ركذ هايملا رفوت ثيح نمف
ةئاملاب12 «نأا لوؤوسسملا سسفن
ةدوزم ةيعماجلا تاماقإلا نم
34و «ةنسسح» ةف˘سصب ها˘ي˘م˘لا˘ب
ة˘˘ف˘˘سصب» ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
» ةئا˘م˘لا˘ب63و» «ةط˘سسو˘ت˘م
.» ةئيسس ةفسصب

ةئفدتلا رفوت ثيح نم امأا
نم ةئاملاب47 «نأا ىلإا راسشأاف
ة˘مد˘خ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘ما˘˘قلا
62»و ،«ةفقوتم اهيف ةئفدتلا

هذه اهب «لغتسشت اهنم ةئاملاب
سصوسصخبو.ةمدخلا

داتع ر˘فو˘تو ن˘مألا تار˘سشؤو˘م
‐ ني˘ب˘ت د˘ق˘ف ،ق˘ئار˘ح˘لا ءا˘ف˘طا
97» نأا ‐ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضي
رفوت˘ت تا˘ما˘قإلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

12 نيح يف داتعلا اذه ىلع
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ا˘ه˘ن˘م ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف
.«بناجلا اذه يف سصئاقن

ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘سضو ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م ا˘˘˘مأا
لولا لوؤوسسملا لاق معاطملا

ةئاملاب74» نأا عا˘ط˘ق˘˘لا ن˘˘ع
73و ةديج ةيعسضو يف اهنم
61و ةطسسوتم اه˘ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
. «ةئيدر ةئاملاب

مت هنأا ،ددسصلا اذه يف ركذو
«ةي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا ر˘ي˘باد˘ت» ذا˘خ˘تا
سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
يف ةظ˘حÓ˘م˘لا تلÓ˘ت˘خلاو
ليهأات ةداعإا لÓخ نم ناديملا
فرعت يتلا ةيتامدخلا قفارملا
نو˘كت˘ل ا˘ه˘م˘ي˘مر˘˘تو ارو˘˘هد˘˘ت

ع˘ل˘ط˘م ع˘م ة˘مد˘خ˘ل˘˘ل ةز˘˘ها˘˘ج
ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘˘خد˘˘لا

لمعلا يرجيو.2202‐1202
ى˘˘ل˘˘˘ع ‐ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سضي‐
ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع قÓ˘˘˘طإا»
ةديدجلا ةي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘قإلا
لو˘خد˘لا ي˘ف ةز˘ها˘˘ج نو˘˘كت˘˘ل
.«لبقملا يعماجلا

ةبلطلا ليو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك
تا˘˘ما˘˘قإلا˘˘˘ب ن˘˘˘يدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘لإا ا˘ه˘ت˘لا˘˘ح «ةرو˘˘هد˘˘ت˘˘م˘˘لا»
ا˘م˘ي˘سس لو «ةد˘يد˘ج» تا˘˘ما˘˘قإا

ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هذ˘ه م˘ي˘مر˘ت ع˘م ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ة˘ن˘سسلا ع˘ل˘ط˘م ع˘م تا˘˘ما˘˘قإلا
.ةديدجلا ةيعماجلا

 ب.صس

لوح لأح صضرعل عمتشسا
 يرأجتلا يمومعلا عأطقلا

ةعانشصلا ريزو
ءاشسؤورب عمتجي
تاعمجملا
 ةيمومعلا ةيعانشصلا

دمحم ،ةعأنشصلا ريزو دقع
ءأشسؤورب أعأمتجا ،صسمأا ،أششأب
هيف مت ،ةيعأنشصلا تأعمجملا
زيزعت لبشس ىلإا قرطتلا
.يرأجتلا يمومعلا عأطقلا

مت ،عأمتجلا اذه لÓخو
لوح لأح صضرع ميدقت
يرأجتلا يمومعلا عأطقلا
يعأنشصلا عأطقلل عبأتلا
هذه ةيعشضو مييقتل
اذكو ةيمومعلا تأشسشسؤوملا

يتلا ليقارعلا ديدحت
صسفن بشسح ،أههجاوت
ىلإا قرطتلا مت أمك.ردشصملا
ةيمومعلا تأشسشسؤوملا
ينأعت يتلا كلتو ةفقوتملا

لبشس ثحبو تأبوعشص نم
فيشضي ،أهفأنئتشسا نأمشض

فدهلا دعي»و.نأيبلا
عأمتجلا اذه نم يشسأشسألا

،ةرفوتملا تأينأكمإلا نيمثت
عأطقلا ىلإا ةفأشضإلأب
لجأا نم ،صصأخلا يعأنشصلا

يعأنشصلا عأطقلا ةشصح عفر
مأخلا يلحملا جأتنإلا يف
ةيمنت يف ةمهأشسملاو ينطولا
.ةرازولا دكؤوت ،«دÓبلا دأشصتقا

ريزولا أعد ،رأطإلا اذه يفو
ىلإا تأعمجملا ءأشسؤور
لجأا نم دوهجلا ةفعأشضم
تأينأكمإÓل لثمأا لÓغتشسا
ةنمأكلاو ةرفوتملا ةريبكلا
يرأجتلا يمومعلا عأطقلل
ةيقرت ةيغب ،يعأنشصلا
.ينطولا جأتنإلاو تاردأشصلا

ةمزألا رأثآا نم دحلا فدهبو
دكأا ،أهتأطأششن ىلع ةيحشصلا
ةقفارمو معد ىلع أششأب ديشسلا
يف ةيعأنشصلا تأعمجملا

.أهششأعنا تأططخم ديشسجت
هذه ريزولا أعد أمك
عتمتت يتلا ةشصأخ ،تأعمجملا

ىلإا ،ةحيرم ةيلأم ةيعشضوب
«ةلكيهم» تارأمثتشسا ديشسجت
نم نطولا تأيلو فلتخم يف
ةيلحم ةيمنت نأمشض لجأا

ىلإا ةبأجتشسلاو ةنزاوتم
.ةينطولا قوشسلا تأبلطتم

 ب .صس

نارهوب مدأقلا تبشسلا مظنت

 نطولا برغب ةئششانلا تاشسشسؤوŸا لوح ةودن

دعب نع ميلعتلاو يروشض◊ا هيقشش ‘

لبقŸا ماعلا ةعما÷ا ‘ Úجهلا طمنلا دامتعا

ىدل ةبدتنملا ةرازولا تنلعأا
داسصتقاب ةفلكملا لوألا ريزولا
ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو ةفرعملا
ميظنت نع نينثلا سسمأا نايب يف
ةئسشانلا تاسسسسؤوملا لوح ةودن
بر˘غ ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م
˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تب˘˘سسلا مو˘˘ي ن˘˘طو˘˘لا
ط˘ي˘سشن˘ت ى˘لإا فد˘ه˘˘ت نار˘˘هو˘˘ب
ىلع راكتبÓل ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
. يوهجلا ىوتسسملا

تح˘˘ت : نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو
سسي˘˘ئر˘˘ل ة˘˘ي˘˘ما˘˘سسلا ة˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘لا
ةرازو˘لا م˘ظ˘ن˘ت ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
لوألا ر˘يزو˘لا ىد˘ل ة˘بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘سصت˘قا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا

˘مو˘ي ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
1202 سسرا˘˘˘˘م02 تب˘˘˘˘سسلا

ةودن نارهول تايقافتلا زكرمب
بر˘˘غ˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا لو˘˘ح ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةعبط˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو.ةئسشانلا
ةمسصاع˘لا ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت˘سس ي˘ت˘لا
طيسشنت ىلإا دلبلل ةيداسصتقلا
ىلع راكتبÓل ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
نأا ى˘ل˘ع يو˘ه˘ج˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةيادرغ نم لكب كلذ دعب مظنت
ثدحلا اذه هجويو.ةنيطنسسقو
ةئسشانلا تاسسسسؤوملا باحسصأل
ةركتبملا عيراسشم˘لا با˘ح˘سصأاو
تايجولو˘ن˘كت˘لا ي˘ف ءار˘ب˘خ˘لاو
لÓ˘خ ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ءار˘ب˘خ قر˘ف قر˘ط˘ت
لثم عيسضاوم ةدع ىلإا نييلودو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا

ماظنو نيمأاتلا تاي˘جو˘لو˘ن˘كتو
،هر˘ي˘غو ي˘با˘ح˘سسلا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لا

هذهب.نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تاذ بسسح
ةقباسسم ميظنت يرجي ةبسسانملا

ةثÓ˘ث˘لا ع˘ي˘سضاو˘م˘لا هذ˘ه لو˘ح
هيف نيزئافلا نع نÓعإلا متيسس
ىلا ةفاسضإاو.ةودنلا هذه لÓخ
ءار˘ب˘خ˘لا قر˘فو تار˘سضا˘ح˘م˘˘لا

م˘ت˘ي˘سس ،ة˘ق˘با˘سسلا ة˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لاو
اذه سشماه ىلع سضرعم ميظنت
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا لو˘˘ح ثد˘˘ح˘˘˘لا
برغ ةقطنمب ةطسشانلا ةئسشانلا
تعد ،سضرغلا اذهلو .نطولا
نيبغارلا عيمج ةبدتنملا ةرازولا
ل˘ي˘ج˘سست ى˘لإا ة˘كرا˘سشم˘˘لا ي˘˘ف
ةيمقرلا ةيسضرألا ىلع مهسسفنأا
.ثدحلا اذهل ةسصسصخملا

ب صضأير

ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو د˘˘كأا
نب يقابلا دبع يملعلا ثحبلاو
دامت˘عا م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا˘ب سسمأا ،نا˘يز
طمنو يروسضحلا ميلعتلا طمن
،«ةمئاد ةفسصب» دعب نع ميلعتلا

يلاعلا ميلعتلا ةموظنم نمسض
˘ما˘ع˘لا ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
.لبقملا

ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ر˘يزو˘لا ح˘˘سضوأاو
ةودنلا حاتتفا ةب˘سسا˘ن˘م˘ب ا˘ها˘ق˘لأا
ةبرجت» نأا ،تاعماجلل ةينطولا
يف نيجهلا ميلعت˘لاو ج˘يو˘ف˘ت˘لا
نع ميلعتلاو يروسضحلا هيقسش
تاسسسسؤوملا هتدمتعا يذلا ،دعب
لÓ˘خ ةر˘م لوألو ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
‐0202 ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘˘لا

فور˘ظ˘˘لا بب˘˘سسب1202
ةبترتملا ةيئانثت˘سسلا ة˘ي˘ح˘سصلا

ربتعي ،انوروك ءابو يسشفت نع
لجا نم ةسصرف

يميلعتلا طم˘ن˘لا اذ˘ه ي˘ن˘ب˘ت
ةموظنم ن˘م˘سض ة˘م˘ئاد ة˘ف˘سصب
.«ةينطولا يلاعلا ميلعتلا

ديسسلا راسشأا ،ددسصلا اذه يفو
ي˘ف عور˘سشلا م˘ت ه˘˘نأا نا˘˘يز ن˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘˘لا ةد˘˘˘ع˘˘˘لا داد˘˘˘عإا

اذه ريطأاتل ةمزÓلا ةيميظنتلاو
عرسش امك ،يم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ط˘م˘ن˘لا
ةيداملا ةدعلا ريفوت يف اسضيأا

نب دكأاو. اهبلطتي يتلا ةينقتلاو
اي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ي عا˘ط˘ق˘لا نأا نا˘يز
طور˘˘سش ر˘˘ت˘˘فد داد˘˘عإا» ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةينطو ةي˘م˘قر ة˘سصن˘م ءا˘ن˘ت˘قل
،«د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح
عيزو˘ت ي˘ف ة˘يو˘لوألا ا˘ه˘ح˘ن˘مو
.ةنسسلا هذهل زيه˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ى˘لإا ر˘يزو˘لا ا˘عد ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو
دا˘م˘ت˘˘عا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م» ةرور˘˘سض
ةطسشنألا فلتخم ي˘ف ة˘ن˘م˘قر˘لا
ن˘م ة˘يرادإلاو ة˘ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

يمقرلا ماظنلا لÓغتسسا لÓخ
ءار˘˘˘˘˘جإا ي˘˘˘˘˘ف «سسر˘˘˘˘˘˘غور˘˘˘˘˘˘ب»
،ة˘ب˘ل˘ط˘لا م˘ي˘ي˘ق˘تو تلواد˘م˘˘لا

سضع˘˘ب ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘˘سشم
ي˘ف ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
.ىعسسملا اذه يف طارخنلا

ب يشسأشس
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ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ة˘م˘لا˘كم˘ل ،ة˘ب˘˘ع˘˘سشلا يداو˘˘ب
،نينطاوملا دحأا ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه
منغلا عيطق سضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م
001 نم نوكملا هب سصاخلا

ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘لإا م˘˘˘ن˘˘˘غ سسأار
ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ،ة˘قر˘سس
دعب رار˘ف˘لا˘ب اوذل سصا˘خ˘سشأا
ىلع لقنتيل ،مهل نطفت نأا
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا دار˘فأا ا˘هر˘ثإا
م˘ث ن˘يأا ،نا˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا

سصخ˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو ط˘˘ب˘˘سض
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي رار˘ف˘˘لا لوا˘˘ح
قوب˘سسم «ة˘ن˘سس32 أا.ب»
ةعاسسلا دودح يفو ،ايئاسضق
مويلا سسفن نم احابسص00:4
م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ةرا˘ي˘سسلا ف˘ي˘قو˘˘ت
سصاخسشأا4 اهنتم ىلعو اهيف
مهدحأا لاجر3و ةأارما مهو
ثو˘ح˘ب˘مو ا˘يا˘سضق قو˘ب˘˘سسم
 .هنع

نيب ةيديدح ةشضبق
يجورمو نمألا حلأشصم

تاردخملا
ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت

،ةقرفتم تايلمع يف ،ةنتابب
،ةسسوله˘م سصار˘قأا ز˘ج˘ح ن˘م
تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘سشمو تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘ك
مامأا مهميدقتو ني˘طرو˘ت˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ةسصتخملا

ةحفاكم ةقرف تقلأا ثيح
عور˘˘سشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تلا
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،تارد˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ثلاثلا امهدقع يف نيسصخسش
ةزايحب نيسسبلتم ،رمعلا نم
،امارغ095 نزوب حئافسص6
سضيبأا حÓسس ىلإا ةفاسضإلاب

طسسوتم ن˘ي˘كسس ن˘ع ةرا˘ب˘ع
ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م تنا˘˘˘ك م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
 .جيورتلل

ةقرف تطبسض اهتهج نمو
نيسصخسش ،لخد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
43و82 رمعلا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
ة˘˘كير˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘سس
ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو

ةرابع ةسسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قألا
عومج˘ب ا˘ط˘سشم331 ن˘˘˘ع
003 نيلباقيرب سصرق0002
. غلم

تفقوأا ،ةلثامم ةيلمع يفو
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا ة˘˘قر˘˘ف
نيسصخسش ،ةكيرب ةرئاد نمأاب
23و92 رمعلا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
ر˘˘مأا ل˘˘ح˘˘م ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا ة˘˘ن˘˘سس
امهمايق ةيفلخ ىلع سضبقلاب
تارثؤو˘م˘لا ج˘يور˘تو ةزا˘ي˘ح˘ب
اسصرق57 تزجحو ،ةيلقعلا

،عاونألا فلتخم نم اسسولهم
تارد˘خ˘م˘لا ن˘م مار˘˘غ8.5
ءاسضيب ةحلسسأا ىلإا ةفاسضإلاب
ف˘ي˘سسو ن˘ي˘كسس ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م
نكسسم ل˘خاد م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك
.امهدحأا

ةلقنتملا ةقر˘ف˘لا تز˘ج˘حو

ةيناثلا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
ن˘˘م ةد˘˘˘حو465 ،ة˘ل˘˘م˘˘ح
نم ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا

ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
سصخسشل اهفيقوت دعب كلذو
ناك ةنسس82 رمعلا نم غلبي

.ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع

ةنشس74و32 نيب مهرأمعأا حوارتت

 ةنتابب يششاوملا ةقرشس يف ةشصتخم ةباشصعب ةحاطإلا

 م.ءأمشسأا

نم ةنوكم يششاوملا ةقرشس يف ةشصتخم ةبأشصعب ةحأطإلا نم ،ةنتأبب ينطولا كردلا حلأشصم تنكمت
.ةنشس74و32 نيب مهرأمعأا حوارتت دارفأا ةشسمخ

 تاردخم ةيشضق يف ةءاربلأب مأكحأا ىلإا ةفأشضإا

ةيمارجإا ةعامجل اذفان انجشس تاونشس01
 ةلقروب  ةمظنم

ةيأجب

  Úيران ÚحÓشس عاجÎشساو ةيمارجإا ةكبشش كيكفت

ةفيظولا لÓغتشسا ءوشسو دأشسفلأب ةلشص تاذ مهتب

قح يف اذفان اشسبح تاونشس8 سسامتلا
 ةديلبلل قباشسلا يلاولا

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م تق˘˘ط˘˘ن
ةلقرو ءاسضق سسلجمل ةيفانئتسسلا
رسشعب سسمأا ةدقعنملا اهتسسلج يف
ةيلام ةمارغو اذفان انجسس تاونسس
دحاو لك دسض جد نويلم1 اهردق
(ةنسس44 ج‐أا) ن˘ي˘ي˘م˘سسم˘لا ن˘˘م
امهتنادإا دع˘ب (ة˘ن˘سس83 ب‐ح)و
تاردخملا لقنو ةزا˘ي˘ح ة˘يا˘ن˘ج˘ب
.ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا يف

ةيئا˘سضق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تأار˘ب ا˘م˘ك
رثإا (ةنسس45 ح‐م) وعدملا ةحاسس
اهب اعباتم ناك يتلا مهتلا طاقسسإا
.ةيئانجلا ةيسضقلا هذه راطإا يف

نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘لا˘˘˘حإلا رار˘˘˘ق بسسحو
د˘ع˘ب تأاد˘ب ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه راو˘˘طأا

حلاسصم ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م لو˘سصو
يداو˘لا ة˘يلو˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
مزتعت ةيمارجإا ةعامج دوجوب ديفت
اقÓطنا تاردخملا نم ةيمك لقن
.يداولا ةنيدم هاجتاب ةعينملا نم

سصا˘سصت˘˘خلا د˘˘يد˘˘م˘˘ت د˘˘ع˘˘بو
يف ةعينملا ةقطنم ىلإا لقنتلاو
تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت ،9102 سسط˘˘˘˘˘˘˘˘سسغأا
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘˘لا
اهدوقي ناك عفدلا ةيعابر ةرايسس
ىمسسملا هتقفربو (ج‐أا) وعدملا
ةبكرم تنكمت نيح يف ،(ب‐ح)
تناك رارفلا ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘سس ىر˘خأا

نا˘كو نا˘كم˘لا ن˘ي˘˘ع˘˘ب ةدو˘˘جو˘˘م
.(ن‐م) وعدملا اهدوقي

سضوبقملا ةرايسس سشيتفت دعبو

( ج ‐أا ) نم لك امهو امهيلع
ةيفلخلا اهدعاقمب رثع (ب‐ح)و
بنقلا ةدام نم مزر رسشع ىلع
ب يلامجإلا اهنزو ردق يدنهلا

تاقيقحت تن˘ي˘بو. غ˘ل˘ك962
نأا ةيئاسضقلا ةي˘ط˘ب˘سضلا ح˘لا˘سصم
نم هلقنت نيح ناك (ج ‐أا) وعدملا

اثحب ةعينملا ىلإا تسسارنمت ةنيدم
(ن‐م) وعدملاب ىقتلا دق لمع نع
تاردخملا لقن هيلع سضرع يذلا
نئابزلا دحأا ىلإا ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست د˘سصق
.ربتعم يلام غلبم هيسضاقت لباقم
دق ناك (ح‐م) ىمسسملا نأا امك
ةطسساو˘ب ع˘ئا˘قو˘لا خ˘يرا˘ت˘ب ل˘ق˘ن˘ت
وحن رئازجلا ةنيدم نم هترايسس
ملسست ه˘ت˘ي˘ن ي˘فو ةر˘كسسب ة˘ن˘يد˘م
ناك يذلاو ،ةروظحملا ةعاسضبلا
دحأا ىلإا هرودب اهلاسصيإاب موقيسس
غلبم لبا˘ق˘م ن˘ي˘ن˘ي˘ع˘م˘لا ن˘ئا˘بز˘لا

لث˘م˘م دد˘سشو.جد000.022
ىلع هتعفارم يف ةماعلا ةباينلا
ا˘ه˘ب ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تو˘˘ب˘˘ث
،ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه ي˘ف نو˘طرو˘ت˘م˘لا

لكل ناك ،فاسضأا املثم ،نيذلاو
اسسمتلم ،ني˘ع˘م رود م˘ه˘ن˘م د˘حاو
ةبو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘سست ة˘م˘كح˘م˘لا ن˘م
د˘حاو ل˘ك د˘سض د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ةردا˘˘سصم ع˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
تط˘ب˘سض ي˘˘ت˘˘لا تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا
.مهتزوحب

 ت.Ëرك

ة˘قر˘ف ر˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةرئاد نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا
ةياجب ةيلو نمأل ة˘ع˘با˘ت˘لا و˘ب˘قأا

كيكفت نم عوبسسألا اذه لÓخ
ءادتعلا تلوا˘ح رار˘سشأا ة˘عا˘م˘ج
دحأا نم ربتعم يلام غلبم ةقرسسو
رهسش وبقأا ةنيدم طسسوب راجتلا

ةحلسسأا لامعتسساب طرافلا يفناج
نتم ىلع رارفلاب اوذل مث ةيران
 .ةيحايسس ةبكرم

ثا˘˘˘˘ح˘˘˘˘بألا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كت˘˘˘˘بو
ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لاو تا˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةيمل˘ع˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘سسلا

ة˘كن˘حو ،ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ديدحت نم اونكم˘ت ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م˘لا

،ةم˘ير˘ج˘لا هذ˘ه ي˘فر˘ت˘ق˘م ة˘يو˘ه
ةثÓث ،سصاخسشأا ةعبرأا فيقوتو
حوارتت ايئاسضق نيقوبسسم مهنم
،ةنسس43و ةنسس02 نيب مهرامعأا

نييران ني˘حÓ˘سس عا˘جر˘ت˘سسا ع˘م

م˘ت (از˘ي˘ب˘يا) عو˘ن ن˘م ة˘˘ب˘˘كر˘˘مو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب .ا˘هز˘ج˘ح
ا˘ف˘ل˘م ن˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تز˘˘ج˘˘نأا

لجأل مهيف هبتسشملا دسض ايئازج
سضرغب يدمعلا لت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م
بورهو ةحن˘ج ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘ي˘ه˘سست
رارسشأا ةيعمج نيوكت اهيبكترم
با˘˘˘˘كترل داد˘˘˘˘عإلا سضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ب

ةنرتقملا ةقرسسلا ،حنجو تايانج
،رسسكلا ،ةرها˘ظ ة˘ح˘ل˘سسأا ل˘م˘ح˘ب
،كرحم تاذ ةبكرم راسضحتسسا

نود ةر˘˘ي˘˘خذو ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا ل˘˘م˘˘˘ح
كلمل يدمعلا بيرختلا ،ةسصخر
ةيوه لاحتنا ،ةكرا˘سشم˘لا ،ر˘ي˘غ˘لا
مامأا نيفوقوملا ميدقت ّمتو.ريغلا
لاحأا يذلا و˘ب˘قأا ة˘م˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن
،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ى˘لإا ف˘ل˘م˘لا
مهيف هبتسشملا دسض ردسصأا يذلا
 .عاديإا رمأا ةعبرألا

 ت.Ëرك

ىد˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا سسم˘˘ت˘˘لا
يئازجلا بطقلاب حنجلا ةمكحم
يد˘ي˘سسب ي˘لا˘˘م˘˘لاو يدا˘˘سصت˘˘قلا
،سسمأا ،(ةمسصاعلا رئازجلا) دمحمأا

8و3 ني˘ب ا˘م حوار˘ت˘ت تا˘بو˘ق˘ع
ةيسضق ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس
ىفطسصم ةديلبلل قباسسلا يلاولا

نيرخآا ة˘ق˘فر ع˘با˘ت˘م˘لا ،ي˘سضا˘ي˘ع
ءوسسو داسسفلا˘ب ة˘ل˘سص تاذ م˘ه˘ت˘ب
سسمتلا د˘قو.ةفيظولا لÓغت˘سسا
ي˘لاو˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا
نجسسلا ةبوقع يسضا˘ي˘ع ق˘با˘سسلا
ةيلام ةمارغو تاونسس8ـل دفانلا
تحوارت اميف ،جد نويلم ةميقب
ي˘قا˘ب د˘سض ة˘با˘ي˘ن˘لا تا˘سسا˘˘م˘˘ت˘˘لا

نيب ام حوارتت تابوقع نيمهتملا
عم اذفان اسسبح تاونسس6و5و3
تلمسشو.رانيدنويلمب ة˘مار˘غ
ر˘˘مألا ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا تا˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط
لاو˘˘˘˘مألا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ةردا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘ب
هذه تايرج˘م لÓ˘خ ةزو˘ج˘ح˘م˘لا
يسضايع مهتملا عنم عم ةيسضقلا

سسم˘خ ةد˘م˘ل ح˘سشر˘˘ت˘˘لا ق˘˘ح ن˘˘م
يسضايع يلاولا نا ركذي.تاونسس
ةيلو سسأار ىلع نم هماهم تيهنأا
عبوتو8102 توأا ي˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا
،ةيمومع لاومأا ديدبتب قلعتت مهتب
حنمو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سس
.ريغلل ةرربم ريغ تازايتما

 ت.ميرك

 ةدكيكشسب يحأيشسلا رأقعلا بهن ةيشضق

  ةيئادتبلا ةمكÙا نع ةرداشصلا تاشسامتللا ديؤوت ةماعلا ةباينلا

صسنوتب ةلجعتشسم ةيحارج ةيلمعل ةشسأم ةجأح ‘

ÚنشسÙا ثيغتشست يفيلخ ةنيمأا

سسلجمل ةماعلا ةباينلا تديأا
سسمأا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘سضق
ليكو نع ةرداسصلا تاسسامتللا
ة˘م˘كح˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
بهن ةيسضق يف دمحما يديسس
ة˘˘يلو˘˘ب ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ريزولا اهيف ع˘با˘ت˘م˘لا ةد˘كي˘كسس
ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حا ق˘˘ب˘˘سسألا لوألا

لوغ رامع ناقبسسلا ناريزولاو
.ةلو3و ،نÓعز ينغلا دبعو

ماعلا بئا˘ن˘لا سسم˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘عو
ةمارغو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ة˘ن˘سس21
ن˘م ل˘˘ك ق˘˘ح ي˘˘ف جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
د˘˘م˘˘حأا ق˘˘ب˘˘سسألا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
لا˘˘غ˘˘˘سشألا ر˘˘˘يزوو ى˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يوأا
لوغ رامع ق˘ب˘سسألا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

سسفنو اذفان اسسبح تاونسس01و
لاغسشألا ريزو قح يف ةمارغلا
يناغلا دبع قب˘سسألا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

لÓغتسسا مهتب ناعباتملا ،نÓعز
ريغ تازايت˘ما ح˘ن˘مو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

نب د˘م˘ح˘م ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل ةرر˘ب˘م
ماعلا بئا˘ن˘لا سسم˘ت˘لاو.حيسسف

اذفان اسسب˘ح تاو˘ن˘سس01 ا˘سضيأا
دسض ةيلا˘م ة˘مار˘غ جد نو˘ي˘ل˘مو
دمحم ةدكيكسسل قباسسلا يلاولا
هذ˘ه ي˘ف ع˘با˘ت˘م˘˘لا ،ي˘˘لا˘˘بردو˘˘ب
لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت م˘ه˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

ريغ تازايت˘ما ح˘ن˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع
ءا˘عو ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
لا˘م˘عألا ل˘جر ةد˘ئا˘ف˘ل يرا˘ق˘˘ع
.افنآا روكذملا

اسسبح تاونسس8 سسمتلا امك
نويلم اهردق ةيلام ةمارغو اذفان
ق˘ب˘سسألا ي˘˘لاو˘˘لا ن˘˘م ل˘˘كل جد
،ن˘ي˘سسح ن˘ب يزو˘ف ،ةد˘كي˘كسسل
نب دمحم لامعألا لجر اذكو
7 ة˘بو˘ق˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ح˘˘ي˘˘سسف
ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘˘سس
قح يف جد نويلم اهردق ةيلام
ق˘با˘سس ي˘لاو ،ير˘˘ج˘˘ح فو˘˘فرد
.ةدكيكسسل

تاونسس6 ةبو˘ق˘ع سسم˘ت˘لاو
اهردق ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح
يريدم نم لك دسض جد نويلم
يميهد ،ةدكيكسسب ةلودلا كÓمأا

يوافلخو ديسشر ةرامعو فيرسش
نب ن˘يد˘لا ف˘ي˘سسو ن˘يد˘لا ر˘سصن
لا˘م˘عألا ل˘˘جر ل˘˘ج˘˘ن) ح˘˘ي˘˘سسف
رو˘م˘ي˘حو (ح˘ي˘سسف ن˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
كÓمأÓل قباسس ماع ريدم ،دمحم
اميف ،ةي˘لا˘م˘لا ةرازو˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
اسسبح تاونسس5 ةبوقع سسمتلا
قح يف ةمارغ جد نويلمو ادفان
ق˘با˘سس ر˘يد˘م يد˘ي˘ع˘˘لا ط˘˘بار˘˘م
،لسصيف ةبحو ،ةدكيكسس ءانيمل
ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصل˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سس ر˘˘˘يد˘˘˘م
راطإا ،ناويلع لامكو ،ةدكيكسسب
ةسسلجلا ةسسيئر تناكو.قباسس
راد˘سصإا ل˘ب˘˘ق ،تل˘˘م˘˘كت˘˘سسا د˘˘ق
ةفاك باوج˘ت˘سسا ،تا˘سسا˘م˘ت˘للا
م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘لءا˘سسم˘ب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
فيسس هلجنو حسسيف نب يسسيئرلا
مهتلا ةفاك اركنأا نيذللا نيدلا
مدع ناعجرم امه˘ي˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا
ةيرامثتسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا قÓ˘طإا
يتلا ةيطارقوريبلاليقارعلا ىلإا

.ةدكيكسس ةيلوب اهوهجاو
فيرشش نب قورأف

،يفيلخ ةنيمأا ةد˘ي˘سسلا د˘سشا˘ن˘ت
ةنكاسسلا ،ةن˘سس83 ـلا ة˘ب˘حا˘سص
،ةديلبلا ةيلو يف ةفسشلا ةنيدمب
ى˘ل˘ع ا˘ه˘تد˘عا˘سسم ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا
نم ميتنسس نويلم06 غلبم ريفوت
ة˘ي˘˘حار˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جإا ل˘˘جأا

اهتاناعم يهنت سسنوتب ةلجعتسسم

فورظلا.محرلا قنع ناطرسس عم
اهب رمي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘يدا˘م˘لا

نود تلاح ،ةنيمأا ةديسسلا جوز
ةيحارجلا ةيلمعلا هذ˘ه˘ل ا˘ه˘ئار˘جإا
اذه ا˘نر˘ب˘ن˘م ن˘مو.ةلجعتسسُملا

اهجوزو ةني˘مأا ةد˘ي˘سسلا ا˘ن˘ت˘ل˘م˘ح
،لخدلا يفيعسض نم دعي يذلا

هيلعو ،اهتثاغ˘ت˘سسإا غ˘ي˘ل˘ب˘ت ة˘نا˘مأا
يف ن˘ي˘ب˘غار˘لا يد˘يأا ن˘ي˘ب ع˘سضن
يوذو نينسسحملا نم اهتدعاسسم
اهباسسح مقر ة˘م˘ي˘حر˘لا بو˘ل˘ق˘لا
:ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا يرا˘˘ج˘˘لا يد˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا

2065297/64.
طاÒق ىدهلا رون

عم قأفتاو تأشضوأفم دعب
نيجتحملا

قيرطلا حتف
54 مقر ينطولا
 جيريرعوب جربب
دئأق ةقفر ةيلولا يلاو لقنت

دئأق يركشسعلا عأطقلا
كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا
ةيلوب صشعلا ةيدلب ينطولا

عم ءأقل دقعل جيريرعوب جرب
يندملا عمتجملاو ىرقلا يلثمم
ةقطنملا نأيعأاو ءÓقعو
.ةينعملا
نم تلأشصتا دعب مت ءأقللا

ةيميلقإلا ةعومجملا دئأق
نم ءÓقعو ينطولا كردلل
ىلإا لشصوتلا متيل ةقطنملا
،نيجتحملا عم قأفتا ةيشضرأا
ةلوأط ىلع صسولجلاو ءودهلل
نيب قأفتلا متو. راوحلا
يلثممو ةيلحملا تأطلشسلا
حتف ةدأعإا ىلع نيجتحملا
دعب جأجتحلا ءأهنإاو قيرطلا

لفكتلا دوعو ميدقت
ةحورطملا تلأغششنلأب
ةيلمع يف اروف قÓطنلاو
طأقنلا ىلع ءأشضقلاو ةعشسوتلا
24) دوشصرملا غلبملأب ءادوشسلا

قأفتلا مت أمك ،(ميتنشس رأيلم
تأطلشسلا ىدل يعشسلا ىلع

لجأا نم رارمتشسأب ةيزكرملا
دعي يذلا ةيجاودزلا عورششم
لأشصتلاو ،يشسيئرلا بلطملا

ةيندملا ةيأمحلل مأعلا ريدملأب
عشضو يف ريكفتلا لجأا نم
ةيأمحلل ةديدج ةدحو
 .قيرطلا يطغت ةيندملا

،هيلع قأفتلا مت أم نيب نمو
لكأششمل ةرمتشسم ةعبأتم
لشصاوتو ،54 ينطولا قيرطلا

نأكشسلا يلثمم عم مئاد
،تلأغششنلا لك ىلإا عأمتشسÓل
ةددعتملا ةدأيعلا ميعدتو
ةّرشسألأب صشعلأب تأمدخلا

،يرششبلا رشصنعلاو تازيهجتلاو
ةحلشصم يف ريكفتلا عم
نيشصتخم ءأبطأا لأشسرإا ،ديلوتلل
لفكتلل ةدأيعلا ىلإا أيرود
حنمو ،نأكشسلأب لثمألا يحشصلا
عيرأششملا يف ليغششتلا ةيولوأا
بأبششل صصاوخلل ةيرأمثتشسلا
. ةقطنملا

فيرشش نب قورأف
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نوع دعب نوع

يف لو نانبل يف روسصتي دحأا ل
،نوع ىلع بلقنيسس نوع نأا ،هجراخ
نانبل سسيئر نوع ليسشيم وه ريخألا
فيزوج دامعلا وه لوألاو ،يلاحلا

امه˘ن˘ي˘ب سسي˘لو ،سشي˘ج˘لا د˘ئا˘ق نو˘ع
كار˘ت˘سشا ي˘حو˘ي ا˘م˘ك ،ي˘ل˘ئا˘ع بسسن
ةدايق نوع فيزوج ىلوت دقو ،بقللا
وهو ،تاونسس عبرأا وحن ذنم سشيجلا

سشيجلا ملسس أادب ،فرتحم يركسسع
لمعلل اباسش عوطت نيح ،هتدعاق نم
نر˘ق˘لا تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘سس ة˘يا˘ه˘ن يد˘ن˘ج˘˘ك
ى˘قر˘ت˘يو م˘ل˘ع˘ت˘ي ل˘ظو ،ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لا

يذ˘لا ،ةدا˘ي˘ق˘لا د˘ع˘ق˘م ى˘˘لإا لو˘˘سصو
امك ،ينورام طباسضل ةداع زجحي
،ةيفئا˘ط˘لا تا˘سصسصا˘ح˘م˘لا ي˘سضق˘ت
هتمسص نع اريخأا فيزوج جرخ دقو
ىدرتي نانبل دهسشي وهو ،يركسسعلا
عمقي نأا سضفرو ،ميحجلا عاق ىلإا
عراو˘سش ي˘ف ن˘ير˘ئا˘ث˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
رماوأا ذي˘ف˘ن˘ت ن˘ع ع˘ن˘ت˘ماو ،بسضغ˘لا
لّسضفو ،ةونع قرطلا حتفب سسيئرلا
مهعنقي نأاو ،نيبسضاغلا عم مهافتي نأا
امو توريب يف قرطلا سضعب حتفب

نوع فيزوج دامعلا بهذ مث .اهلوح
ق˘ب«و ،ه˘ع˘ي˘ط˘ت˘˘سسي ىد˘˘م ر˘˘خآا ى˘˘لإا
هنإا لاقو ،همف يف يتلا «ةسصحبلا

،ع˘سضو˘لا ةرو˘ط˘˘خ ن˘˘م ارار˘˘م رّذ˘˘ح
ىلع» نيينعملا نيلوؤوسسملا لأاسسو
نأا نود ن˘م ا˘م˘بر «؟ ن˘ي˘˘ح˘˘يار ن˘˘يو
يذلا ،نو˘ع سسي˘ئر˘لا باو˘ج ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
لبق هسسفن لاؤوسسلا ىلع در نأا قبسس
لاقو ،يفاح˘سص ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف رو˘ه˘سش
.«منهج ىلع نيحيار» سصنلاب اهتقو
ا˘بÓ˘ق˘نا د˘حأا ع˘قو˘ت˘ي ل ،ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘بو
،نوع فيزوج دامعلا هريدي ايركسسع
ه˘ت˘خر˘سص ل˘سصو˘ي نأا دارأا ط˘ق˘ف و˘˘ه
سضفر ببسس رسسفي نأاو ،انلع ةريخألا
نيذلا ،ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ع˘م˘ق سشي˘ج˘لا
ةلسصتملا مهب˘سضغ تا˘بو˘ن تدد˘ج˘ت
،9102 ربو˘ت˘كأا71 ةسضاف˘ت˘نا ذ˘ن˘م
امم هاسصقأا ىلإا بسضغلا مهب لسصوو
نم ىقبت ام ةمÓسس ددهيو ،يرجي
روهدت طسسو ،هسسفن ينانبللا نايكلا

ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا لاو˘˘حألا ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘˘م
.ةيسسايسسلاو ةيعامتجلاو
11 ىلإا ةينانبللا ةريللا ةميق تندت
،د˘حاو˘لا رلود˘لا ل˘با˘ق˘م ةر˘ي˘˘ل ف˘˘لأا

نأا ل˘ب˘ق ا˘ف˘لأا31 ى˘لإا لز˘ن˘ت ا˘م˘˘برو
لزن دقو ،لاقملا اذه ةءارق نم يهتنت
ىلإا ينانبللا بعسشلا فسصن نم رثكأا

اثلث لزني امبرو ،رقفلا طخ تحت ام
عم ،اهسسفن ةيواهلا ىلإا ابيرق بعسشلا
ةيبلغأل زجعو ،عجفم نويد سسدكت
ايديجارت ةل˘سصاو˘م ن˘ع ن˘ي˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
موي لكف ،ةا˘ي˘ح˘لا د˘ي˘ق ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب˘لا
،هلبق امم أاوسسأا نأاسش يف وه ينانبل

ىلع جار ويديف نم ودبي ام ىلع
ة˘ي˘ل˘هأا ا˘بر˘ح رو˘سصي ،ع˘˘سساو قا˘˘ط˘˘ن

ىقرأا يف ،بيلح سسيك ىلع ةرغسصم
جني مل سسؤوب وهو ،توريب قطانم
ف˘ئاو˘ط˘لا ءار˘مأا بي˘سسا˘ح˘م لإا ه˘ن˘م
اوفزنتسسا دقو ،نانبل مكحل نيثراولا
،ا˘ب˘ه˘نو ادا˘سسف هور˘سصت˘˘عاو ،د˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ل˘ح˘ل م˘ه˘ن˘م د˘حاو˘لا ةور˘ث ي˘˘ف˘˘كتو
ل مهو ،اعيمج ني˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ل˘كا˘سشم
م˘لو ،ير˘ج˘˘يو ىر˘˘ج ا˘˘م˘˘ب نو˘˘لا˘˘ب˘˘ي
ةموكح ليكسشت يف ىتح اوحجني

دعسس اهب اوفلك ،روهسش ذنم ةديدج
ةفئاطلا يف زربألا ميعزلا يريرحلا
ةوطخ لقتني نأا نود نمو ،ةينسسلا

،فيلأا˘ت˘لا ى˘لإا ف˘ي˘ل˘كت˘لا ن˘م ةد˘حاو
نو˘˘ع سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا طار˘˘˘ت˘˘˘سشا بب˘˘˘سسب
ىمسسي ام ىلع هتعامجل لوسصحلا
،هسسفن ئربي نوعو «لطعملا ثلثلا»
اميف ،يريرحلا ىلإا ليطعتلا بسسنيو
يعيسشلا مي˘عز˘لا ير˘ب ه˘ي˘ب˘ن ن˘ن˘ف˘ت˘ي
˘˘مد˘˘ق˘˘يو ،باو˘˘ن˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر
لسصت مل ،اياوزلا ريودتب تاحارتقا
سسي˘ئر ا˘م ي˘ف ،ز˘جا˘ن ل˘ح ى˘لإا د˘˘ع˘˘ب

نا˘سسح لا˘م˘عألا ف˘ير˘سصت ة˘مو˘˘كح
بغريو ،مÓسستسسلا ةيار عفري بايد
قفاوتي نأا ىلإاو «افاكتعا» هامسس امب
ةيدهلا نا˘مد˘ق˘يو ،نو˘عو ير˘ير˘ح˘لا
،نوركام ليوناميإا يسسنرفلا سسيئرلل
،ةيلام تادعاسسم ميدقتب دعو يذلا
«ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘كح» تل˘˘˘كسش نإا
.ةدوعوملا

ناسسلب قطني نوع فيزوج دامعلاو
تارسضحل باطخ˘لا ه˘جو˘يو ،لا˘ح˘لا
اذام» ةطاسسبب مهلأاسسيو ،نيلوؤوسسملا
سشي˘˘ج˘˘لا˘˘ف «؟او˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ت نأا نوو˘˘ن˘˘˘ت
لو ،اه˘سسف˘ن ةا˘سسأا˘م˘لا ي˘ف بع˘سشلاو
نوعئاجلا دونجلا برسضي نأا لقعي
،نيعئاجلا نيرهاظتم˘لا ن˘م م˘ه˘نار˘قأا
بتاور ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق تر˘˘˘خ˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف

تدقفو ،ني˘ي˘ند˘م˘لا˘ك ن˘ي˘ير˘كسسع˘لا
اهتميق ة˘ل˘ي˘ئ˘سضلا سشي˘ج˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
،سشيجلا ع˘سسو˘ب د˘ع˘ي م˘لو ،ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا
،ةيبن˘جأا تا˘نو˘ع˘م ى˘ق˘ل˘ت˘ي نأا ىو˘سس
لو ،هتاجاي˘ت˘حاو ه˘ق˘مر سضع˘ب د˘سست
نأا لو ،حÓسصإل كرحتي نأا عيطتسسي
ةطلسسلا يف هيقبي نل ،ابÓقنا ذفني
كولمو ءارمأاف ،موي سضعبل لو مويل
،اهلك ةطل˘سسلا نو˘كل˘م˘ي ،ف˘ئاو˘ط˘لا

هزجحت ،ةيفئاطلا سشيجلا تانزاوتو
،دحو˘م ي˘سسا˘ي˘سس ل˘م˘ع ة˘سصر˘ف ن˘ع
مهسسف˘نأل اوذ˘خ˘تا ف˘ئاو˘ط˘لا ءار˘مأاو
باز˘حأا ةرو˘سص ي˘ف ،ة˘ير˘سصع ءا˘˘يزأا

تا˘با˘خ˘ت˘ناو ق˘˘ي˘˘ثاو˘˘مو ر˘˘ي˘˘تا˘˘سسدو
نانب˘ل ي˘ف ة˘لود˘لا تل˘ع˘ج ،تا˘ئ˘ي˘هو
ةفئاط لكل ،ةمهاسسم ةكرسشب هبسشأا
بعسشلا تاروثو ،مولعم مهسس اهيف
،مهلا لابج ةحازإا يف تلسشف ينانبللا

˘ما˘سسق˘نا ا˘ه˘ت˘ه˘جاو˘م ي˘ف او˘ع˘˘سضوو
نسصحتي يت˘لا ،ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لا عراو˘سشلا
قو˘ق˘ح م˘˘سسا˘˘ب نو˘˘ع سسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ةفئاطلا قوقح مسسابو ،نييحيسسملا
ا˘ه˘ي˘ف تد˘ياز˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘نورا˘˘م˘˘لا
ينوراملا كريرطبلا زجعو ،خورسشلا
ن˘ي˘ب ة˘طا˘سسو˘لا ي˘ف ي˘عار˘لا ةرا˘˘سشب
يف رمألا ذخأا مث ،نوعو يريرحلا
،ي˘ن˘يد˘لا ه˘ل˘ق˘ث ى˘˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سسا ،هد˘˘ي
ىلإا يهت˘ن˘ي ي˘لود ر˘م˘تؤو˘م˘ب بلا˘طو
،هلوح ام لك نع «نانبل دايح» نÓعإا

هيمسسي ام ىلع ةيراسض ةلمح نسشو
ةراسشإا يف «يعرسشلا ريغ حÓسسلا»
راثأا ام وهو «هللا بزح» حÓسس ىلإا
ءاقب ددهي ،Ó˘با˘ق˘م ا˘ي˘ف˘ئا˘ط ا˘نا˘ق˘ت˘حا
،ه˘تÓ˘ع ى˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا نا˘˘ي˘˘كلا

ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ي˘ف ا˘˘سسأا˘˘ف بر˘˘سضيو
يعدتسسي امبو ،نانبل مÓسس روذج
نانبلب قلزني دق ،قحام رطخ حابسشأا

دقو .يلهأا بارتحا ةفاح ىلإا اددجم
عفد نأا ،لقاع دحأا ىلع ىفخي ل
قوف ،ةديدج ةيلهأا برح ىلإا نانبل
طبارلا وه ،ريمدتلاو عيوجتلا يسسآام
اءدب ،نانبلب نيسصبرتملا نيب عماجلا

ىلإا ،يليئارسسإلا لÓتحلا نايك نم
،ايجيلخ هعم نيفلاحتملاو نيعبطملا

ينان˘ب˘ل˘لا بع˘سشلا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ىو˘عد˘بو
ي˘لاو˘م˘لا «ه˘ل˘لا بز˘ح» حÓ˘سس د˘˘سض
،ناريإا ريمدت نع مهزجعلو ،ناريإل
مهنع مايقلل اكيرمأا ةيعارلا عفد وأا
رايخ ىلإا نوأاجلي م˘ه˘نإا˘ف ،ة˘م˘ه˘م˘لا˘ب
يأا بج˘حو ،ر˘ي˘غ˘سصلا نا˘ن˘ب˘ل كا˘ه˘نإا

،ايل˘خاد قر˘ت˘ح˘ي ه˘كر˘تو ،ه˘ن˘ع نو˘ع
تسسيلو ،ةنلعم ةيئرم ططخ هذهو
،نامتكلا ي˘ط ي˘ف تار˘ماؤو˘م در˘ج˘م
يأل رهاظلا يف˘خ˘لا ل˘ط˘ع˘م˘لا ي˘هو
نم ءاوسس ،نانبل ذاقنإل ىعسسي دهج
سسيسسأاتل حومطلا تاسضافتناب هلخاد
ل ،ةنطاوملا سساسسأا ىلع ةيندم ةلود
ن˘˘م وأا ،ف˘˘ئاو˘˘ط˘˘لا تا˘˘سصسصا˘˘ح˘˘م
فار˘طأا ن˘م ل˘ق˘م˘لا د˘ه˘ج˘ب ه˘˘جرا˘˘خ
ردق ل ـ نانبل رامد نأا كردت ،ةيبرع
ةمسصا˘ق ة˘ي˘بر˘ع ة˘ب˘كن ي˘ن˘ع˘ي ـ ه˘ل˘لا
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘ب˘كن˘ل فا˘سضت ،ر˘ه˘ظ˘ل˘ل
،ن˘م˘ي˘لاو ا˘يرو˘˘سسو قار˘˘ع˘˘لا را˘˘مدو
ليمجلا ريغسصلا دلبلا اذه ةميرجو
بجنأا هنأا ،هريمدت نوديري نم دنع
يف ليئارسسإا فنأا تعسضو ةمواقم
باحسسنلا ىلع اه˘ت˘م˘غرأاو ،ما˘كر˘لا
،ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا بو˘ن˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘لذ˘˘لا

ةيقابلا ةيبرعلا عدرلا ةوق تلّكسشو
قرسشملا يف ليئارسسإا دسض ةديحولا
يتلا يه ناريإا نأا حيحسصو ،يبرعلا
،لاملاو حÓسسلاب «هللا بزح» تمعد
ا˘هذو˘ف˘ن تد˘م نار˘˘يإا نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصو
ئطاوسش ىلإا «هللا بزح» ربع ليقثلا

حيح˘سصلا ن˘كل ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا
عم ،اهرود سشحوت ناريإا نأا ،اسضيأا

نأاو ،لباقم يبرع عورسشم يأا بايغ
ةن˘مز˘م˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘ب˘تو بر˘ع˘لا ز˘ج˘ع
وه ،ليئارسسإل مهعوسضخو اكيرمأل
د˘ير˘ي ي˘ت˘لا ،نار˘يإا ع˘سسو˘ت داز يذ˘˘لا
برعلل لوألا ودعلا اهلعج سضعبلا
ترا˘سص ي˘ت˘لا ،ل˘ي˘ئار˘˘سسإا ن˘˘م لد˘˘ب

ةيبرع مظنل ارمآاو ا˘ف˘ي˘ل˘حو ا˘ق˘يد˘سص
نأاكو ،تايرطفلا˘ك ةر˘ثا˘كت˘م ةد˘ي˘ل˘ب
ة˘عا˘ط ي˘˘ه م˘˘ه˘˘ن˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘بور˘˘ع˘˘لا
،هر˘كم˘لاو ط˘سشن˘م˘لا ي˘ف ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا

وه مهدنع وهاي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب نأا˘كو
وهو ،ةيبرعلا ةيموقلل ديدجلا ميعزلا
ءايرثأا يرغي ،ميظع نوملعت ول هفسس
انابرق هميدقتو ،نانبل قنخب لورتبلا

.ليئارسسإا حبذم ىلع
ةينانبل ةموكح ليكسشت نوكي دقو
اتوقوم ا˘ع˘نا˘م ،تل˘كسشت نإا ،ةد˘يد˘ج
ةدا˘ع˘ت˘سساو ،نا˘ن˘ب˘ل قر˘ح ق˘عاو˘˘سصل
نايكلا ءاقب سصرف نم ىندألا دحلل
تناك نإاو ،هتسشاسشه ىلع ىنانبللا
امئاد ىقبت فوسس ةينانبللا ةغيسصلا
ى˘لإا لو˘ح˘ت˘لا م˘ت˘ي م˘ل ا˘م ،ر˘ط˘خ ي˘ف
ماظنلا نع ليدب يندم ينطو ماظن
قيلي ل يذ˘لا ،ئر˘ت˘ه˘م˘لا ي˘ف˘ئا˘ط˘لا
،ايبرع اجسضن رثكألا نانبل ةيويحب
نامز لوطي دق لسضفألا ةروسصلاو
ع˘˘م ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا
ءاقبب نيسصبرتملا تامجه ةسسارسش
نو˘كت ا˘م˘برو ،ل˘سصألا ن˘م نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
يف نانبل ة˘مÓ˘سسل م˘هألا ة˘نا˘م˘سضلا

سشي˘ج˘لا ى˘ق˘ب˘ي نأا ،ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
نأاو ،ادحوم هفعسض ى˘ل˘ع ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
عماجلا ين˘طو˘لا ه˘سسح ى˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘ي

يفو ،ةيليئارسسإلا تاديدهتلا دسض
ي˘لا˘ح˘لا هد˘ئا˘ق˘˘ل تفÓ˘˘لا كو˘˘ل˘˘سسلا
انركذي دق ام ،نوع فيزوج دامعلا
تاداي˘ق˘ل ة˘ع˘سصا˘ن ة˘ي˘خ˘يرا˘ت راودأا˘ب
ف˘قو˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ،ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
سضفر يذلا ،باهسش داؤوف لارنجلا
نوعمسش ليمك سسيئرلا رماوأا ذيفنت
اهدعب راسصو ،8591 ةسضافتنا عمقب
ى˘هزأا ي˘ف نا˘ن˘ب˘ل˘ل ا˘سسي˘ئر با˘˘ه˘˘سش
،سشي˘ج˘لا تت˘ف˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ه˘˘تار˘˘ت˘˘ف
ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘هألا بر˘˘ح˘˘˘لا رود˘˘˘تو
ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘˘سسلا ط˘˘سساوأا تأاد˘˘ب
ف˘˘قو˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘بو ،تئا˘˘˘ف˘˘˘لا نر˘˘˘ق˘˘˘لا
را˘سص ،ف˘ئا˘˘ط˘˘لا قا˘˘ف˘˘تا˘˘ب بر˘˘ح˘˘لا
ىلع قفاوتلل ا˘ب˘لا˘غ ادرو˘م سشي˘ج˘لا
ى˘ل˘عو ،ي˘˘نورا˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا م˘˘سسا

،نيقباسس سشيج ةداقل ىرج ام ةقيرط
ر˘ي˘غ˘ت ع˘م نا˘ن˘ب˘ل˘˘ل ءا˘˘سسؤور اورا˘˘سص
دوحل ليمإا ءاسسؤورلا لثم ،فورظلا

نوع ليسشي˘مو نا˘م˘ي˘ل˘سس ل˘ي˘سشي˘مو
نأا دعبتسسي ل دقو ،يلاحلا سسيئرلا
دعب ة˘سسا˘ئر˘ل˘ل نو˘ع ف˘يزو˘ج ي˘تأا˘ي
.نوع ليسشيم

ليدنق ميلحلا دبع   :ملقب

لشصفلا هباقع رشصان «قاقششنا» :ةينيطشسلفلا تاباختنلاو حتف

ر˘سصا˘ن لا˘نو ر˘مألا م˘سسح ار˘˘ي˘˘خأاو
،ه˘ق˘ح˘ت˘سسي يذ˘لا ءاز˘ج˘لا ةود˘˘ق˘˘لا

،ح˘˘˘ت˘˘˘ف ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘˘سصفو
هل ولحي امك وأا ،ابزح هليكسشتل
هتكرح هيف سسفاني ىقتلم هتيمسست
ة˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ي˘˘ف
اهحئاول عم سضراعتي امب ،ةلبقملا
ةودقلا نإاف حيسضوتللو .ةيلخادلا

نييزكر˘م˘لا سصا˘خ˘سشألا د˘حأا نا˘ك
يذلا ،يلخادلا ماظنلا ةغايسص يف

ح˘ب˘سصي كلذ˘بو ،ه˘ب˘جو˘م˘ب ل˘سص˘˘ُف
ةكرحلا خيرات يف يناثلا وسضعلا
هبسصنم نم لسصفي يذلا ،ثيدحلا
ماع درط يذلا ،نÓحد دمحم دعب
لوقت امك ،قلعتت بابسسأل1102
وه لسصف˘لاو .دا˘سسف˘لا˘ب ،ة˘ط˘ل˘سسلا
ع˘ي˘م˘ج هذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ءار˘˘جإا
ر˘سضح˘ت˘م˘لا م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف باز˘˘حألا

درمت لا˘ح ي˘ف ،ر˘سضح˘ت˘م˘لا ر˘ي˘غو
نم كيهان ،اهتسسايسس ىلع وسضع

.ىلوألا فوفسصلا نم دئاق
،رسصان ةعبوز تهتنا رارقلا اذهبو
ة˘˘لا˘˘ح ق˘˘ل˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م دارأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نكت ملو ،رونلا رت مل ،ةيريهامج
،ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر لا˘˘˘ع˘˘˘فأا دودر كا˘˘˘ن˘˘˘ه
نÓحد نم عقوتم قيلعت ءانثتسساب
سسيل هنأل ،ةسصرفلا هذهل لÓغتسسا

ىسضق لوؤوسسم قدسصي نم كانه
مل ،ايلع بسصانم يف اماع54وحن
م˘لو ،ر˘ي˘ي˘غ˘ت يأا ا˘ه˘لÓ˘خ ثد˘˘ح˘˘ي

ريكذت نم دب لو .انكاسس كرحي
يتلا بسصانملاو عقاوملاب رسصان
،ةليوط دو˘ق˘ع ىد˘م ى˘ل˘ع ا˘هلو˘ت
،رييغتلا لجأا نم اهلÓخ لمعي ملو
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف و˘˘سضع
مل هرمعو5791 ريرحتلا ةمظنمل
ةنجللا سسيئرو ،اماع32 زواجتي
ةبلطل ماع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضعو ،0891 ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف
وسضعو1891 يزكرملا سسلجملا

9891 ح˘ت˘ف˘ل يرو˘ث˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
م˘مألا ي˘ف ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف بود˘˘ن˘˘مو
يد˘هز˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ ،1991 ةد˘ح˘ت˘م˘لا
.3002 ةيجراخلل اريزو ،يزرطلا

ة˘˘كر˘˘ع˘˘م رادأا ه˘˘نإا لا˘˘ق˘˘ي ق˘˘ح˘˘لاو
˘ما˘ع ل˘سصف˘لا راد˘ج د˘سض ة˘ح˘جا˘˘ن
.ةي˘لود˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ي˘ف5002
اوسضع بخ˘ت˘نا9002 ما˘˘ع ي˘˘فو
،حتف ةكرحل ةيزكرملا ةنجللا يف
.هلسصف رارق ىتح

حلأشصلا يلع  :ملقب
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 لجيجب ريشسيك ةقطنمب
«كراب ةباغ» يحايشسلا هزتنملا

نيرئازلا تائم بطقتشسي
«ي˘0ا˘©˘ÄÑلا ه~˘k˘°˘م˘˘لا فر˘˘>
ىõ> د/اوkملاو «öرا+ ة+ا=
ل©ïثلا نزولا قMر: فار:أا

F˘˘©ÄÑ˘˘©˘˘ر +˘˘g˘˘õ˘دM˘لا ة˘å˘اوI˘ة
حا˘8Ñ˘g ه˘+او˘+أا ح˘D˘˘k يذ˘˘لاو
ن˘˘H ار˘˘©˘˘˘F˘˘˘g لا˘˘˘E˘˘˘g)ا ،سHÄأا
ن˘©˘©˘q˘©˘q˘õ˘لا ن˘©˘°˘˘:او˘˘م˘˘لا

،ة˘Mلو˘لا جرا˘1 ن˘H ى˘˘k˘˘0و
ق˘˘Dر˘˘م˘˘لا اذ˘˘J د˘˘§˘˘7Ñ ث©˘˘0
نH رثFأا رو0ÉÑ ي0ا©ÄÑلا

نا˘òم˘لا اوراز ة˘õ˘(ا˘>005
م˘˘˘˘˘- مو˘˘˘˘˘˘M لوأا ي˘˘˘˘˘˘D ،سHÄأا
رM˘å˘k˘g ث©˘0 ،ه˘©˘D ه˘0ا˘D˘k˘k)ا
E˘Ü˘g˘6 اÑ˘©˘ا˘+ ا˘©˘0ا(H˘k˘©˘ذ)ا ،زا
M˘k˘وD˘ر <˘õ˘د˘> ىMلألا دåبا
ةMïد0و لاí:ألا˘+ ة˘8Ñا˘w˘لا
ءار1ÉÑ نFاHأا ،تاIاو˘©˘õ˘t˘ل
نH تل7ÑÓ ه~°õkل ةõ©م/و
ا˘MÉÑأا م˘˘MÉÑ ا˘˘م˘˘F ،ها˘˘©˘˘م˘˘لا

H˘˘Ü˘˘ل م˘>ا˘ÓأF˘لا ل˘w˘í˘©˘ف،
كلذو ،ىHÇÑõو ها©مõل رودو
0˘˘k˘˘ى M˘˘kÄÑ˘˘°˘ل ى˘õ˘~ر˘(ا H˘ن
ءاEÉÑو ة©Mtرأا لò+ ه~°kلا

Fاو0 ل)qملا+ هòث©0 ،نا
<˘g˘6 ن˘> راو~˘لا رÑ˘å˘م˘§˘-دا
ة˘Mلو ةدا˘6Ñ˘k˘íا˘˘+ ةر˘˘©˘˘ò˘˘gلا

/˘˘©˘˘q˘˘ل H˘˘ن J˘˘لا اذ˘˘íÉÑ˘˘ءا
يذلاو ،يHومåلا ي§©˘Dر˘k˘لا

H˘˘7 نÑ˘˘أاI˘˘نأا ه Mò˘نو H˘õ˘q˘أا
ن> ةث0اgلا تÓ(اåلا دMدåل
ة8Ñا1 مام6Ñ˘kqلاو ة˘0ار˘لا

قDارملا لF ىõ> رDوMk هIأاو
. ةMرورÉÑلا

ة˘©ÄÑ̆õ˘ğلا ة˘ï˘Ü̆°˘˘لا ى˘˘ğ˘ï˘̆-و
ا˘§˘ل را˘7Ñأا ي˘k˘˘لاو ةد˘˘©˘˘0و˘˘لا

ر˘8Ñ˘è ي˘J رو˘tÉÑ˘لا ع˘©˘م˘/
0˘˘q˘˘م˘˘لا مò̆˘م˘لا نا˘wÇÑÇس
ا˘مH̆ راو~˘لا تارا˘©˘6Ñ ن˘Fر˘˘ل
م§-ارا©6Ñ نFر ىل)ا مJر9ÑÜا

<˘˘õ˘˘ر˘˘: فاو˘˘0 ىM̆˘نزو˘لا ق
ما0دز)ا نH ه7Ñòõ اHو ل©ïثلا

Hيرور Fg©و رHا Eد MÅÑòõه
ى˘õ̆˘̆> ر˘˘:ا˘˘H˘˘w ن˘˘˘H ا˘˘MÉÑ̆أا
قMرÜلا نأاو ة8Ñا1 ن©ï(اÄÑلا

H˘˘wÇÑÇÑ˘˘ل ة˘˘õ˘ث˘لا نزو˘ï˘©̆ل
،ةÓEم> تا°0ا7Ñ ا˘§˘+ ر˘م̆-و
ب0ا˘8Ñ ى˘õ˘> ب/و ا˘H و˘J̆و
ع˘©6Ñ̆و˘- ي˘0ا˘©˘ÄÑلا بFر˘م˘لا
نام9Ñ ل/أا نH رثFأا ناòملا

يòلا6Ñ ةMام0و راو~لا ة0ار
Jلا اذÜرMق .

ميهارب.ع

ةينأثلا ةعفدلا يف اديدج أحأقل0316 تملتشسا
جيريرعوب جربب حاقل ةعرج006 كÓهتشسا

جر˘˘˘+ سHÄأا لوأا د˘˘˘I˘˘˘å˘˘˘ïا
ة˘©˘õ˘1 عا˘م˘k˘/ا M˘rر˘Mر˘>و˘+
ةدد˘H˘k˘å  ة˘©˘(لو˘˘لا ة˘˘Hزألا
ةå+اHkو ةMاEوõل تا>اïÜلا
D©س6ور FوروIا FوD©91 د
جر˘+ ة˘Mلو ي˘لاو ة˘˘6Ñا˘˘(ر˘˘+
.كلاH ن+ دمMr  HtرMر>و+

ع9Ñولا لوا˘°˘- عا˘م˘k˘/لا
ةMلولا+ ي(ا+ولاو يÇÑtلا

E ث©˘0 R˘دH0 تÇÑ˘©˘õ˘لم> ة
EÜلا عاÇÑtيذلا ة MÄÑqل
ة˘˘لا˘˘t˘˘˘لا ي˘˘˘D ارار˘˘˘6Ñ˘˘˘k˘˘˘ïا
ر˘§˘7Ñألا لÓ˘˘1  ة˘˘©˘˘(ا˘˘+و˘˘لا
.ةر©1ألا

ة˘˘©˘˘õ˘˘م˘˘> سM˘˘wÇ ا˘˘˘م˘˘˘©˘˘˘Dو
6Ñk§Óö 006ا م-  ح©kõïلا

027 ن˘˘˘H حا˘˘˘ï˘˘˘ل ة˘˘˘˘>ر˘˘˘˘/
،ةD˘åد لوأا ي˘D ة˘م˘ÄÑ˘k˘õم˘لا

ا0اïل0316 تم˘6Ñ˘˘k˘˘õأاو
ة©Iا˘ث˘لا ة˘D˘åد˘لا ي˘D اد˘Mد˘/
وJ ةÇÑtلا حلاHÇÑ فدJو
-˘õ˘ï˘©6 ف˘لأا003 حÑ˘اF˘ن
ة˘>ا˘°˘م˘لا ى˘õ˘> لو˘õ˘˘tÇÑ˘˘ل
ن˘H د˘t˘- ي˘k˘لا ة˘©˘>ا˘م˘q˘لا
ي˘˘˘˘˘(ا˘˘˘˘˘+و˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘I˘˘˘˘˘˘kÅÑلا
نMر§ÅÑلا ل1Óو .س6ور©õíل
13 م˘©˘â˘°˘- م˘˘- ن˘˘Mر˘˘©˘˘1ألا
E˘˘اD˘˘õ˘˘ة :˘g˘©˘ة -˘tÄÑ˘©ÄÑ˘©˘ة
HÄÑت H˘˘˘˘°˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘:ا˘˘˘˘â˘˘˘˘ل
ة˘م˘©˘k˘å˘õ˘ل ا˘D˘ïوو ة˘Mلو˘لا˘+
ةMا°åلا دEÇÑ ةMلولا يلاو
ا˘م˘©˘6Ñل ة˘Mرو˘ث˘لا ةر˘6Ñألا˘+
ة˘˘°˘˘H~˘˘م˘˘لا س9ار˘˘Hألا يوذ
+˘k˘وD˘©˘د˘1 رH˘6لا ةÑ˘kÅÑíءا
موM ةادÄÑملاو م§ل يل~°ملا

م-0202 ر˘g˘م˘MÄÑد11
-°â©تا/ر1 ةد> م H©ادI©ة
تمIâ ام˘F تلا˘t˘لا هذ˘§˘ل
لا˘í˘:أÓ˘ل ة˘©˘tÄÑ˘©ÄÑ˘- ما˘Mأا
˘˘ما˘˘Mأاو ن˘˘©˘˘˘6Ñرد˘˘˘م˘˘˘k˘˘˘م˘˘˘لا
-˘˘˘tÄÑ˘˘˘©ÄÑ˘˘˘©˘˘˘6اردو ةÑ˘˘˘©˘˘ة
+qاHåلا ةgÅÑ©ار+)لا رJ©يم

تÓ˘˘م˘˘0 ةد˘˘> م˘˘©˘˘˘â˘˘˘°˘˘˘-و
. مدلا+ عرõkgل

تام©å˘õ˘- ى˘Ü˘>أا ي˘لاو˘لا
+ÉÑ˘ةرور H˘8اوÑ˘õ˘لا ة˘å˘لم
˘˘ما~˘˘k˘˘للاو ي˘˘k˘˘tÄÑ˘˘©ÄÑ˘˘˘لا
ي˘˘ÇÑ˘˘tلا لو˘˘Fو˘˘-ر˘˘g˘˘˘لا˘˘˘+

ق˘˘Dار˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘D ا˘˘˘م˘˘˘©˘˘˘6Ñل
لاEg)ا د§ÅÑ- يkلا ة©Hومåلا

Fg©ار .
ر˘˘˘©˘˘˘k˘˘˘tÉÑ˘˘˘لا را˘˘˘:)ا ي˘˘˘Dو
ىد6Ñأا فا©8ÑÜلا م6Ñومل
داد˘>)ا˘+ تا˘م˘©˘å˘õ˘- ي˘لاو˘˘لا
تÓ˘م˘t˘ل د˘˘Mد˘˘/ H˘˘rا˘˘Iر˘˘+
ر˘˘g˘˘> ا˘˘م˘˘©˘˘6Ñل ة˘˘Dا˘˘â˘˘°˘˘لا
ل˘ò+ ة˘©˘˘(ا˘˘م˘˘لا يرا˘˘q˘˘م˘˘لا
ق©Må اH لF نH ا§Dا°8Ñأا
ة˘˘+ر˘˘-أا ن˘˘H ها˘˘©˘˘م˘˘لا ق˘˘Dد˘˘-

0ÅÑ˘ا)Åو سI˘í˘اM˘تا H˘°˘~ة©ل
Fام Ig9 ىل)ا يلاولا هÑةرور
-˘˘˘°˘˘˘ï˘˘˘©˘˘˘لا فاو˘˘˘0 ة˘˘˘Ü˘˘قر
با˘˘ÅÑ>ألا ن˘˘H تا˘˘+ا˘˘è˘˘لاو
EÇÑ˘˘˘˘˘د -˘˘˘˘˘í˘˘˘˘يدا IÅÑ˘˘˘˘بو
تا˘0ا˘ÄÑم˘لا ي˘D ق˘˘(ار˘˘t˘˘لا
.ل©8Ñاtملاو ة©+اèلا

ح˘˘لا˘˘HÇÑ ي˘˘لاو˘˘لا  ا˘˘>دو
ى˘˘ل)ا ة˘˘©˘˘Iد˘˘م˘˘لا ة˘˘Mا˘˘م˘˘t˘˘لا

H˘˘˘˘˘8اوÑ˘˘˘˘˘õ˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘å˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
ر˘˘Ü˘˘1 ن˘˘H ي˘˘k˘˘tÄÑ˘˘©ÄÑ˘˘˘لا
ة˘˘˘©˘˘˘ل~˘˘˘°˘˘˘م˘˘˘لا pداو˘˘˘˘t˘˘˘˘لا

1ÇÑ8وÑداو0 اp 1لاk°قا
ا˘م˘F ،ة˘©˘ل~˘°˘م˘لا ق˘(ار˘t˘لاو
ةHرا˘8Ñ تا˘م˘©˘å˘õ˘- ى˘Ü˘>أا
+kkgتلا0 ع -ÄÑها©ملا بر

<g7 رÑgòلا تاk~وMءاملا+ د
ف~˘°˘ÄÑ˘k- ي˘k˘لاو بور˘ÅÑلا

يkلا ها©ملا نH ار©Fg ء~/
-ÉÑx لíلا ةد(اÄÑòنا Fام
ةå˘+ا˘H˘k ةرور˘9Ñ ى˘õ˘> ح˘لأا

ذ˘˘©˘˘í˘˘°˘˘- ةر˘˘©˘˘-و ع˘˘Mر˘˘ÄÑ-و
ة§+اqم˘ل ة˘©˘(لو˘لا ة˘w˘Ü˘لا
. ها©ملا ةردI ةHزأا

فيرشش نب قورأف

ديرب زكارم فلتخمب ةلويشسلا رفوت ةمزأا ببشسب ةلششنخ ةيلوب رئازجلا ديرب نئأبز ةأنأعم لشصاوتت
غلبمب نورفظي مهلعل ،ديربلا زكارم تارقم مأمأا رجفلا ةÓشص دعب نينطاوملا تأئم فطشصي نيأا ،ةيلولا

.ةيمويلا مهفيرأشصم ةيطغتل يلأم

-˘~M̆د H˘å˘اI˘ن©°:اوم˘لا ةا Dي
ع˘˘˘Dد˘˘˘لا تل%ا با˘˘˘©˘˘˘= ل˘˘˘˘;
راk̆q̆˘˘لا ىد˘˘ل ي˘˘Iور˘ò̆˘k̆للا

ةM̆داE˘kÇÑ̆لا تا6ÑÄÑ̆'و˘م˘˘لاو
ةراk̆q˘لا ةرازو تH˘°˘t يk̆˘لا

H̆د̆>و I˘§˘اM˘7 ةÑ˘§˘د رMÄÑمgر
اJر©Dوkل ل/ا ر1أاF ي9Ñاملا

ةدا˘˘6Ñ̆˘k̆˘íاو ا˘˘§˘˘+ ل˘˘م˘˘å̆˘˘˘لاو
نòل ا§-اH̆د1̆ ن˘H ن̆:او˘م˘لا

تل'واÄÑ- حرMÜ اJرDو- مد>
Fلا ن> ةر©ثÄÑgب.
يkلا ةر©ò˘gلا ة˘لو˘©˘ÄÑلا ةH̆زأا
-˘å˘رD˘§˘ا H˘ارF̆~ +̆رM˘لو دM̆ة

1˘°ÅÑ̆õ˘1 ة˘õ̆6ا فÑ̆k˘©ءا Fg©ار
ن˘Mذ˘لا ن̆©˘°˘˘:او˘˘م˘˘لا 6Ñ̆˘áو
<˘g˘6 ن˘> اورÑ̆w̆Ü§لا مòg©ر
ت8Ñõاو- يk̆˘لا ةH̆زألا هذ̆§˘ل
،ةلو̆§H˘q̆ با˘6Ñ̆gأل رو˘§˘ÅÑل

يد˘M̆زو˘˘+ ي˘˘õ˘˘> مد˘˘Eأا ث©˘˘0
ءا>د6Ñkا ىõ> ةÅÑõ°1 يلاو
داMq)ل ن©©°åملا ن©لو'وÄÑملا

0˘˘˘˘õ̆˘˘˘6 لوÑ˘˘˘رM̆˘˘å˘˘˘حر˘˘̆:و ة
دtلاو ة©tï©ïلا تلا7Ñò)لا

H̆˘ا˘˘; نJ̆˘لا ةر˘Ü̆ا ر˘©̆+اوH˘ما˘
H̆ارF̆~ لا˘g˘رM˘لاو د˘k˘ïõ©ل Hن
H̆å˘اI˘لا ،ن˘:او˘م˘لا ةا/˘kعام
<˘˘˘ï̆˘˘1 دÇÑ˘˘˘©ÇÑ̆˘6ارد˘˘ل اÑ̆˘ة
ة˘˘لو˘̆©˘ÄÑ̆لا سI˘˘˘ïÇ با˘˘˘6Ñ̆˘˘gأا

ة©̆°˘k˘ï˘لا تا0̆ور7Ñ̆ مM̆د˘ï˘-و
ءاردملا فر: نH ة©+اtÄÑلا
كلذ اورDÄÑ نMذلا ن©©°åملا
ة˘õ˘tÇÑ˘ل ع̆/ار بÄÑ̆˘gلا نا˘˘+
ك°gلا فر: نH ةwÇÑÇÑملا
ي˘õ̆˘ğ˘̆- ل ي˘˘k˘˘لا ي~˘F̆ر˘˘م˘˘لا
ن˘˘©˘˘°˘˘:او˘˘م˘˘لا تا˘˘/ا˘̆©˘k̆˘˘˘0ا
دMرgلا ~FارH ىõ> ن©لوادkملا
˘ماد˘I˘åا ل̆; ي˘D̆ ،ة˘˘Mلو˘˘لا˘˘+
H̆˘˘˘6'وÑÄÑ˘˘˘˘ا تاĔ˘˘˘kÇÑ̆˘˘˘داM̆˘˘ة
،ةلو©ÄÑلا رDو- ةMوE ةMراq-و
يk̆íÇÑ˘©̆õ̆˘لا س9رå̆˘لا دå̆˘˘+و
˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘ĔرأÓ˘˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Eد˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘Mر˘̆§˘ÅÑ̆لا تا˘˘©˘˘(ا˘˘0ÇÑ)لاو
تا˘©õ̆˘م˘å˘لا ن̆> ة˘̆©˘H̆و˘̆©˘˘لاو
ة©+اtÄÑلا رMراkïلاو ،ة~q°ملا
هIأا ةMلولا يلاو دFأا ةE©ïدلا
6Ñ˘˘©˘˘ï̆6ار˘م˘+ موÑ̆õ˘ة F˘ل H̆ن
تا>امqلاو ة̆©˘õ˘1اد˘لا ةرازو
ة©Iارمåلا ةk§©cلاو ة̆©˘t̆õ˘م˘لا

ت8ÑÓاوملاو دMرgلا ةرازوو
نH عDرõل ة©لاملا ةرازو اذFو
0ÇÑلولا ةMو ة-õg©لا ةÜõب
.دMرgلا ب-اHò ىõ> دMا~kملا
D˘˘و˘˘لا يEت I˘˘íÄÑ˘˘6 هÑ̆˘q̆õت
فرå- لو اHا- ا/ارIíا öو°gلا
ل1دk-و ا§°(ا+~ل ةلو©6Ñ ةHزأا
،دMرgلا ن(ا+ز بلاHÜ ة©kèÜل
جارĬí̆ا ن˘:او˘م˘لا رM˘˘°˘˘k˘˘â̆و
لHÄÑkåq ل0 ع9Ñوو ةHزألا
.ةلو©ÄÑلا سIïÇ عH م§-اIاåمل

ديفتشست ةجلولا ةيدلب
عيرأششملا ديدع نم

ةيومنتلا
ة˘q˘لو˘لا ة˘Mد˘õ˘+ تم˘>د˘-

ة˘E˘åاو˘لا ة˘ÅÑ˘˘õ°˘˘1 ة˘˘Mلو˘˘+
رHï نH ة©+و°q˘لا ة˘§˘q˘لا˘+

ى˘õ˘>و ة˘˘Mلو˘˘لا ة˘˘م˘˘8Ñا˘˘>
ةر˘˘˘˘˘˘ÄÑò+ ة˘˘˘˘˘˘Mلو دود˘˘˘˘˘˘˘0

ة˘Mد˘õ˘+ ر˘˘D˘˘ïأا ا˘˘Jرا˘˘k˘˘g˘˘>ا˘˘+
+˘˘w˘˘°ÅÑ˘˘õ˘˘و ةH˘˘°˘˘Ü˘ï˘ل˘; ة
ن˘˘H د˘˘Mد˘˘å˘˘لا˘˘+ ،زا˘˘©˘˘H˘˘kا˘˘+
كلذو ةMوم°k˘لا ع˘Mرا˘ÅÑم˘لا
D˘˘˘م˘˘˘©˘˘˘>د˘˘˘- را˘˘˘:)ا ي J˘˘˘هذ
را:)لا ن©tÄÑ-و ق˘:ا˘°˘م˘لا
ن˘Mا ،ا˘§˘Iا˘ÄÑòل ي˘å˘©ÅÑ˘م˘لا
6Ñ˘q˘õلا ت˘õ˘q˘°ملا ةwkÇÑة
ل; ق:ا°5H ءا0ÇÑ)ا ن>
عمkqلا ا§°H ةMدgõلا هذ§+
تMòر˘˘7Ñو˘˘g˘˘˘- ي˘˘˘Iا˘˘˘ÄÑòلا

ن˘˘˘Mرا˘˘˘+و تم˘˘˘M˘˘˘tو˘˘˘˘g˘˘˘˘-و
دا˘6Ñ˘k˘íا ن˘˘Mا ،ترور˘˘0ا˘˘-و
6ÑòاI§ا Hرلا ن+á +ها©ملا
اذ˘Fو بر˘õÅÑ˘˘ل ة˘˘t˘˘لا˘˘ÇÑلا

HÅÑ˘˘راM˘˘ر˘لا ع+˘á +˘ï˘°˘تاو
-ÇÑرMملا ها©ملا فÄÑkåمõة
ي˘˘˘˘˘˘˘ÇÑ˘˘˘˘˘˘˘tلا فر˘˘˘˘˘˘˘˘ÇÑلاو
ع˘Mرا˘˘HÅÑ ى˘˘ل)ا ة˘˘Dا˘˘9Ñ)لا˘˘+

با˘ÅÑ˘gلا عا˘˘ï˘˘Ü˘˘+ ة˘˘8Ñا˘˘1
زاIqا ل1Ó نH ة9ÑاMرلاو
HÓ<راو/ بMة HåÅÑ7وÑgة
عMراHÅÑ اذFو ا˘©˘>ا˘°˘8Ñ˘Üا
Dلا كå~ةل <õا رار= ىIqزا
H˘˘å˘˘g˘˘ر +˘˘ï˘رM˘ة -˘g˘وM˘t˘تم
اMgرï˘- لا˘7Ñ˘èلا ه˘+ ت§˘I˘kا
ر˘˘1%ا ر˘˘H˘˘å˘˘g ى˘˘ل)ا ة˘˘Dا˘˘˘9Ñ)ا
هذJ نا6Ñò .نMرا+ ةÜï°م+
ة˘q˘لو˘لا ة˘Mد˘g˘õ˘+ ق˘:ا˘°˘م˘لا
ل˘م˘å˘لا اذ˘˘J او˘˘°˘˘6Ñ˘˘k˘˘tÄÑا
ن˘˘˘H يد˘˘˘q˘˘˘لاو ع˘˘˘˘Mر˘˘˘˘ÄÑلا
ىõ˘> ن˘Mد˘F'و˘H تا˘ÄÑ˘õ˘Üلا
م˘˘˘˘˘§˘˘˘˘˘ل ب6Ñا˘˘˘˘˘Hò ا˘˘˘˘˘§˘˘˘˘˘Iا

رار6Ñkïلا ىõ> م§ÅÑqå-و
جارد)ا ا˘˘MÉÑا نور˘˘M˘˘˘°˘˘k˘˘âو
HÅÑ˘˘راM˘˘ىر˘˘1أا ع F˘˘k˘å˘g˘©˘د
نH ةدا6Ñ˘kíلاو ،تا˘Eر˘Ü˘لا

HÅÑ˘˘˘˘راM˘˘˘6'و˘˘˘م˘˘˘ل عÑÄÑ˘˘˘تا
فwkõمل ة©Hوم> تاراد)او
ي˘k˘لا ىر˘1لا تا˘>ا˘ï˘˘Ü˘˘لا
ةرادلا بMر˘ï˘- ي˘˘D ل˘˘1د˘˘-
Hن:اوملا ن                       

ةبأقرلا حلأشصم
لخدت006 لجشست

F˘˘ث˘˘íت HÇÑ˘˘ر˘˘لا ح˘˘لاE˘˘ة˘+ا
ة˘˘Mر˘˘Mد˘˘م˘˘+ سèÅ˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘Eو
نH ةÅÑõ°1 ةMلو+ ةراkqلا

د˘å˘+ ة˘©˘+ا˘Eر˘لا ا˘§˘-ا˘©˘õ˘˘م˘˘>
-ÄÑ˘˘q˘˘©˘˘زأا ن˘:او˘م˘˘لا لH˘ة
داو˘˘م˘˘لا سåÉ˘˘+ ءا˘˘˘k˘˘˘í˘˘˘1او

ة˘˘˘6Ñ˘˘˘åاو˘˘˘لا ة˘˘˘˘©˘˘˘˘(اذ˘˘˘˘è˘˘˘˘لا
،تM~˘˘˘لا˘˘˘6Ñ˘˘˘˘k˘˘˘˘§˘˘˘˘Óö Fلا

ب©˘˘˘˘˘õ˘˘˘˘˘0و د˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ÄÑلاو
قرíلا تمIâ نMأا س6ا©Fألا
ة©Iاد©˘H تا˘/ر˘1 ة˘©˘°˘å˘م˘لا
تõم7Ñ سktÄÑ©Äلاو ة+اEرõل
ن©MداEkÇÑلا ن©˘H˘õا˘k˘å˘م˘لا
را˘q˘- اذ˘˘Fو ن˘˘©˘˘7Ñ˘˘Üا˘˘°˘˘لا
ة˘©˘(اذ˘è˘لا داو˘م˘õ˘ل ة˘õ˘م˘q˘لا

اذ˘˘Jو ة˘˘(~˘˘k˘˘q˘˘˘لا را˘˘˘q˘˘˘-و
ةر˘Dو ى˘õ˘> ر˘ث˘Fأا فو˘Eو˘õ˘ل
ي˘˘D ة˘˘©˘˘˘6Ñا˘˘˘6Ñألا داو˘˘˘م˘˘˘لا
ة©HوM ة˘å˘+ا˘H˘k ع˘H قو˘ÄÑلا
تر6Ñíأا عMزوk˘لا ة˘ÄÑ˘õÄÑ˘õل
J˘لا هذ˘å˘م˘õ˘©˘ن˘> ة -ÄÑq©ل
نH ل˘1د˘-006 ن˘˘H د˘˘Mزا

1Óم- ا§ل -tرMأا رFرث Hن
04H˘˘tÉÑ˘˘6ر ارÑ˘˘ا˘©˘˘م
.ة>و°Hk تاíلاwمل

د˘˘Fأا قا˘˘©˘˘ÄÑلا تاذ ي˘˘Dو
ر˘˘˘Mد˘˘˘H يوا~˘˘˘م˘˘˘0 لا˘˘˘م˘˘˘/
ة˘ÅÑ˘õ°˘1 ة˘Mلو˘˘+ ةرا˘˘k˘˘q˘˘لا
+˘˘˘˘˘wÇÑ˘˘˘˘˘س8و I˘˘˘˘˘ز ةردMت
عا˘í˘-راو ار˘1'و˘˘H ةد˘˘(ا˘˘م˘˘لا
ا˘Jر˘6Ñ˘å نأا م˘=ر ا˘Jرا˘6Ñ˘åأا

HÄÑ˘˘˘ï˘˘˘ف <˘˘˘õ˘˘˘9 ىÑ˘˘˘ةرور
م˘˘˘Eر˘˘˘لا ى˘˘˘˘õ˘˘˘˘> لا˘˘˘˘ÇÑ-لا
هذJ ن> غÓ+)لاو ر1ÉÑألا
ة©IوIاE ر©èلا تا6Ñرا˘م˘م˘لا

ي˘t˘õ˘- ةرور˘9Ñ ى˘ل)ا ا˘˘>دو
مد>و ة©åïÓIلا+ ن˘:او˘م˘لا
ة˘8Ñر˘D ءا˘Ü˘>)او تDا˘§˘˘k˘˘لا

ل6ÑkèÓاو را˘k˘q˘لا ها˘7Ñ˘gأل
ي˘D ة˘+را˘ÉÑم˘õ˘ل ة˘8Ñر˘˘í˘˘لا
. را6Ñåألا

نأا˘˘˘م˘˘˘: يوا~˘˘˘˘م˘˘˘˘0
داوملا ةرDو+ ن©ÄÑk§õòملا
قو˘˘ÄÑلا ي˘˘˘D ة˘˘˘©˘˘˘6Ñا˘˘˘6Ñألا
تMز ة˘˘8Ñا˘˘1 ة˘˘©˘˘t˘˘˘õ˘˘˘م˘˘˘لا
د˘˘˘§˘˘˘IÅÑ ي˘˘˘k˘˘˘لا ةد˘˘˘(ا˘˘˘م˘˘˘لا

HÉÑ˘˘˘ة˘˘˘+را D˘˘˘6ألا يÑ˘˘˘å˘˘را
H˘˘و'F˘˘اد <˘˘õ˘˘دو˘/و مد˘˘> ى
Iةرد Dلا يIkلاو جاkومMن
HÄÑ˘˘˘k˘˘˘ر˘˘˘م +ÅÑò˘˘˘يدا˘˘˘> ل
ى˘˘˘ل)ا لو˘˘˘M˘˘˘ï م˘˘˘Jو˘˘˘>د˘˘˘˘Iو
ي˘˘å˘˘ï˘˘ÓI˘˘لا 6Ñ˘˘˘k˘˘˘§˘˘Óöلا
ي˘˘˘D ل˘˘˘õ˘˘˘1 يأا يدا˘˘˘k˘˘˘˘í˘˘˘˘ل
لاHq حDk مد˘>و ن˘Mو˘م˘k˘لا
ر©= را6Ñåألاو ة˘+را˘ÉÑم˘õ˘ل
7Ñ˘˘ة˘˘©˘˘>ر H˘˘و'F˘اد <˘õ˘نأا ى
J°اö +رIاHr رE6او ة+اÑåة

ح˘لا˘HÇÑ ع˘˘H ق˘˘©˘˘k˘˘°ÄÑ˘˘لا˘˘+
ي˘˘°˘˘:و˘˘لا öرد˘˘˘لاو ن˘˘˘Hألا

ف˘H˘w˘k˘õ ر˘©˘Dو˘˘- م˘˘6Ñ˘˘©˘˘kو
ة˘˘©˘˘6Ñ˘˘˘k˘˘˘§˘˘ÓFلا داو˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘§˘6Ñار ى˘˘õ˘˘> ة˘˘©˘˘6Ñا˘˘6Ñألا

ب©˘˘˘õ˘˘˘˘0 ،ةد˘˘˘˘(ا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تMز
لÓ˘1 د˘©˘م˘˘ÄÑلا ،س6ا˘˘©˘˘Fألا
7Ñ˘˘§˘˘ر رHÉÑ˘˘د˘/و˘˘- لو نا
J°اö زأاHوأا ة IïÇس.  

يدأعشس يون

يلأم غلبمب رفظلل ديربلا زكارمب ةيهأنتم ل ريباوط

ةلششنخب ةلشصاوتم رئازجلا ديرب نئابز ةاناعم

ميظنت نم
ينطولا نمألا
ةيوعوت ةلمح
لقنت ليهشستل

تاجايتحلا يوذو
ةشصاخلا

نمأÓل ةمأعلا ةيريدملا تقلطأا
ةلمح ،دحألا موي ،ينطولا

ةفأكو نيقئأشسلا ةيعوتل ةينطو
ةيمهأأب قيرطلا يلمعتشسم
رورملا نونأق دعاوق مارتحا

مدعب ةنشسحلا تأشسرأمملا ينبتو
نينطاوملا ريشسو لقنت ةلقرع
.ةشصأخلا تأجأيتحلا يوذ
هذه نأا ةيريدملل نأيب دأفأاو
مظنت ،أعوبشسأا مودت يتلا ةلمحلا

يف بنج ىلإا أبنج» رأعشش تحت
نأا ىلإا اريششم ،«مكتمدخ

ريكذتل ةشصرف» ربتعت ةبشسأنملا
قيرطلا يلمعتشسم نم نينطاوملا

ةنشسحلا تأشسرأمملأب قاوشسلاو
يوذ لقنت ةكرح لهشست يتلا
يدأفتب ،ةشصأخلا تأجأيتحلا
تأبكرملل يئاوششعلا فقوتلا

ةشصشصخملا تارمملاو نكأمألأب
نينطاوملا نم ةئفلا هذهل
ىلع مهتدعأشسم يف ةمهأشسملاو
لقنلا لئأشسوو تأطحم ىوتشسم
صصشصخي أم أبلأغ يتلا يمومعلا
.«مهل ةأأيهم نكأمأا ةئفلا هذهل

يتلا ةلمحلا هذه دعت أمك
ينطولا مويلل ءأيحإاو نمازتت
ةشصرف ،تأجأيتحلا يوذل
نكرك ةيبلشسلا تأكولشسلا يدأفتل»
ةفشصرألا ىلع تارأيشسلا

قئاوعلا بشصن مدعو تارمملاو
ةفشصرألاو تارمملا ىلع

نم ليلقتلل مهل ةشصشصخملا
أهل نوشضرعتي دق يتلا ثداوحلا

لقنتلا يف مهقح نم مهنيكمتلو
.«نأمأا يفو ةيرح لكب
تقل دقف ،ردشصملا تاذ بشسحو
أيبأجيإا ىدشص» ةردأبملا هذه
اودأششأا نيذلا نينطاوملا ىدل
يف ةطرششلا حلأشصم دوهجب
ىلع فوقولاو ةئفلا هذه ةقفارم
.«أهتيأمحو أهنمأا

م. ق
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فرشصلا تاونقو ةرأنإلا ريفوت ،تأقرطلا ةكبشش ديبعتب نوبلأطي
ةجوت ةيدلب رقم نوقلغي ةياجب ةعمجلا قوشس ىرق  ناكشس
نا˘كسس ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل مد˘قأا
.. بيزعلاو نومحر تيأا ىرق
ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا قو˘˘سسب
ةياجب ةيلو يف ةجوت ةيدلبل

كلذو ،ةيدلبلا رقم قلغ ىلع
ةيلحملا تاطلسسلا ةبلاطمل
ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب
ةلثمتملاو مهارق اهنم يناعت
،تاقرطلا ةكبسش ديبعت يف
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا ر˘ي˘˘فو˘˘ت
فر˘˘سصلا تاو˘˘ن˘˘˘ق زا˘˘˘ج˘˘˘نإاو
نولمأايو ،.. اهريغو يحسصلا
برقأا يف مهل بيجتسست نأا

جار˘خإا فد˘ه˘ب ن˘˘كم˘˘م تقو
سشيمهتلا ةرئاد نم مهتقطنم
با˘˘ب˘˘سسأا ق˘˘ل˘˘˘خ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
نودب مهاسست يتلا رارقتسسلا
م˘هرا˘طإا ن˘ي˘سسح˘˘ت ي˘˘ف كسش
  .يسشيعملا

نوبلأطي ةزمحوب نأكشس
ديربلا تلأكو حتفب

نا˘كسس ما˘يألا هذ˘ه ي˘كت˘˘سشي
رارمتسسا نم ةزمحوب ةيدلب

نيتديرب˘لا ن˘ي˘ت˘لا˘كو˘لا ق˘ل˘غ
وهو ،ةيدلبلاب نيتد˘جاو˘ت˘م˘لا
ى˘ل˘ع م˘هر˘ب˘ج˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مألا
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ولامأا وأا وبقأا اهنم ةرواجملا
ة˘ي˘لا˘م تÓ˘ما˘ع˘م˘ب ما˘ي˘ق˘˘ل˘˘ل

ر˘ي˘˘تاو˘˘ف ع˘˘فد وأا بح˘˘سسلا˘˘ك
ا˘˘م˘˘م ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةريبك ةاناعم يف مهل ببسست

ن˘˘˘˘سسلا را˘˘˘˘ب˘˘˘˘كل ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
نإاف ةراسشإÓلو .. ىسضرملاو
د˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا ىد˘˘˘حإا
ةيسضاملا مايألا يف تسضرعت
،ةقرسسو و˘ط˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا

ةرادإا ن˘˘˘˘م رد˘˘˘˘سصم بسسحو
ن˘ي˘تا˘˘ه ةدو˘˘ع نإا˘˘ف د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسل ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا

ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘سس ا˘˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘سشن
 .ةمداقلا ةليلقلا مايألا

يدوي رورم ثدأح
يÓفلأب نيبأشش  ةأيحب
جربلا ةيلو نم ناباسش يفوت
50 ةعاسسلا ىلع سسمأا موي
ىلإا ا˘م˘ه˘سضر˘ع˘ت ر˘ثا د52و
ى˘ل˘ع تي˘˘م˘˘م رور˘˘م ثدا˘˘ح
62 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ع˘˘م رز˘˘غا ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
يÓ˘ف˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
،سشي˘˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سس ةر˘˘˘˘˘˘ئاد
امهترايسس تمدطسصا امدعب
ةنحا˘سشب ياد˘نو˘ي˘ه عو˘ن ن˘م
لوألا ثي˘ح ،ةرو˘ط˘˘ق˘˘م تاذ
امأا ناكم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ي˘فو˘ت
دعب ةايحلا قراف دقف يناثلا

ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا ه˘˘لو˘˘˘سصو
تح˘ت˘ف د˘قو ،سشي˘ع يد˘˘ي˘˘سس
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم
ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ي˘ناد˘ي˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت

،ثداح˘لا فور˘ظو تا˘ي˘ث˘ي˘ح
تلج˘سس قا˘ي˘سسلا سسف˘ن ي˘فو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
رورم ثدا˘ح ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘ل
ينطولا قيرطلا ىلع تيمم
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع62 م˘˘˘˘˘قر
ةياج˘ب ن˘ي˘ب ة˘ل˘ي˘مر ة˘ق˘ط˘ن˘م
سضرعت ثيح سشيع يديسسو
84 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘˘سش
لبق نم سسهد ةيلمعل ةنسس
ةيح˘سضلا ،ة˘لو˘ه˘ج˘م ةرا˘ي˘سس
دقو ،ةيانف ةيدلب نم ردحني
ناو˘عأا فر˘ط ن˘م ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

ةدايعب ثثجلا ظفح ةحلسصم
ةيمومعلا ةيحسصلا تامدخلا
ة˘ط˘ي˘ح˘لا ر˘سصق˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
 .ةقايسسلا ءانثأا رذحلا

ت . ميرك

 تشسيرغأت دشس نم أقÓطنا
بورششلا ءاملاب ةلششنخب ةيلحم تاعامج ثÓث ميعدت

فلتخم ىوتشسم ىلع صسوشسحم لكششب تاوارشضخلا رأعشسأا ديدج نم تعفترا  نأشضمر رهشش نم ةليلق مأيأا دعب ىلع
يف أهنمث رارقتشسأب ةمئأقلا ردشصتت أطأطبلا ةدأم ىقبتو نأشسملت ةيلوب ةرششتنملا ةيبعششلاو ةيراوجلا قاوشسألا

دعت ةدأملا هذهو أميشسل نأكشسلا صضأعتما يقل أم رأعشسألا صضيفخت تلوأحم لك تلششف أمدعب جد07 ـلا دودح
.أهنع ءأنغتشسإلا نكمي ل يتلا تأيرورشضلا نم مهل ةبشسنلأب

تسسم د˘ق˘˘ف كلذ بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ن˘˘م ىر˘˘خأا ا˘˘عاو˘˘نأا ةدا˘˘يز˘˘˘لا
رز˘ج˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘˘سضخ˘˘لا
جد07 ـب سضر˘˘˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘˘˘لا

ـب لوفلاو جد001 ـب سسخلاو
جد041 ـب نابلجلاو جد07
بولطملا رسضخألا لسصبلاو
05 ـلا نيب هرعسس حوارت ةوقب
م˘طا˘م˘ط˘˘لاو جد06 ى˘˘˘˘˘لا

سسفن وهو جد08ـب تسضرع
كردا نوميللاو نونرقلا رعسس
ن˘ي˘ح ي˘ف غ˘ل˘˘كل˘˘ل جد002
سسأار ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ث˘˘لا ى˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي
ا˘ن˘م˘ث ى˘ل˘غألا تاوار˘سضخ˘˘لا
لسصو يذلا عفترملا هرعسسب

.دحاولا غلكلل جد007 ةبتع
ل˘˘ج˘˘سس د˘˘ق˘˘ف ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لا ا˘˘مأا
نوسسماطلا عون نم لاقتربلا

حوارت يذلا هنمث يف ةدايز
.جد061 ى˘˘˘لا021 ن˘ي˘˘ب
سصق˘ن نإا˘ف را˘˘ج˘˘ت˘˘لا بسسحو
ةلمج˘لا قو˘سس ي˘ف ن˘يو˘م˘ت˘لا

نأا اودكأاو عافترلا اذه ءارو
مدع نع مجان ليلقلا سضرعلا

ن˘˘م ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘ج
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م تاوار˘˘سضخ˘˘˘لا
بسسح رظتني ي˘ت˘لا ا˘طا˘ط˘ب˘لا
مت˘ي نا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

هذه نم راطنق فلأا06 ينج
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘سسو˘˘م˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
راعسسألا ريسسكت نأا اهناكمإاب
ثي˘ح قو˘سسلا˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيلم˘ع ل˘م˘كت˘سست نا ع˘قو˘ت˘ي
.مداقلا عوبسسألا لÓخ ينجلا

د˘˘ق˘˘ف مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا بنا˘˘ج ن˘˘مو
د˘ن˘ع جا˘جد˘لا ر˘ع˘سس ر˘ق˘˘ت˘˘سسا

غ˘ل˘كل˘˘ل جد053ـلا ة˘ب˘ت˘˘ع
دود˘ح ي˘ف ي˘مور˘˘لا كيد˘˘لاو
لسصو جاجدلا دبكو جد083
.غلكلل جد009 هنمث
تر˘˘ب˘˘ع ،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف
كلهت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج
اهقلق نع ةيدودحلا ةيلولاب
هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا عا˘ف˘˘ترلا ءازإا
ي˘˘ف تاوار˘˘˘سضخ˘˘˘لا قاو˘˘˘سسأا
تنمازت يتلاو ةريخألا ةرتفلا

داوم˘لا ي˘ف ن˘م˘ث˘لا ةدا˘يز ع˘م
رارغ ىلع ىرخألا  ةيئاذغلا
ةروراق رعسس غلب يذلا تيزلا
جد006رتل5 ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس تاذ
.اهعاونأا فلتخمب نئا˘ج˘ع˘لاو
ةيئارسشلا ةردقلا نأا تراسشأاو
ترثأات تÓئاعلا نم ديدعلل
ي˘˘ف عا˘˘ف˘˘ترلا اذ˘˘˘ه بب˘˘˘سسب
داوملاو تاوارسضخلا راعسسأا
تاهجلا نم ةبلاطم .ةيئاذغلا
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةرور˘سضب ة˘ي˘˘سصو˘˘لا
قاو˘˘˘سسألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا

كاذو اذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘بو .را˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ط˘ي˘سسب˘لا ن˘طاو˘م˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
دغ يف ربسصلا غرافب رظتني
.ةديدج رئازجب لسضفأا

يمومعلا فحتملاو ..
يوذ عم لفتحي

ةشصأخلا تأجأيتحلا
ىلع نومئا˘ق˘لا تو˘ف˘ي م˘ل

ن˘ف˘ل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ح˘ت˘م˘˘لا
ةسصرفلا ناسسملت˘ب خ˘يرا˘ت˘لاو
ة˘سصا˘خ ة˘ل˘ف˘ح تم˘ي˘قأا ثي˘ح
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘بو
نيباسصم˘لا جا˘مدإل ة˘ي˘ئلو˘لا
موي ناسسمل˘ت˘ل ا˘ي˘موز˘ير˘ت˘لا˘ب
1202 سسرا˘˘˘م41 د˘˘˘حألا
ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ةسصاخلا تاجاي˘ت˘حلا يوذ˘ل
:ذاتسسألا ميدقت نم ةرسضاحم
رود» ناونعب ءايركز بهسشل
ي˘ف ي˘نا˘سسف˘ن˘لا ي˘˘ئا˘˘سصخألا
ايموزيرتلاب نيباسصملا جامدإا
مويلا اذه فدهيو «ةايحلا يف
ةدايز ىلإا هتلخادم لÓخ نم
نم ةحيرسشلا هذه اياسضق مهف
نا˘م˘سض ل˘جأا ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو ،م˘ه˘قو˘ق˘˘ح
،لقتسسم و˘ح˘ن ى˘ل˘ع سشي˘ع˘لا
مهت˘ق˘ث ز˘يز˘ع˘تو ز˘ي˘ي˘م˘ت نود
لÓخ نم مهتاردقو مهسسفنأاب
ة˘ط˘سشنألا ي˘ف م˘ه˘تا˘كرا˘˘سشم
تابقع˘لا ة˘لازإاو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

نود لوحت ي˘ت˘لا ز˘جاو˘ح˘لاو
نم م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو م˘ه˘تا˘نا˘كمإا

ةعورسشملا م˘ه˘قو˘ق˘ح ل˘ما˘ك
ديسسجت ةئ˘ف˘لا هذ˘ه رود˘ق˘م˘ب
ءاوسس نفلا لÓخ نم لامعأا
مسسرلا وأا نيولتلا وأا سصقلا
تاموسسرلا بيترت ةقيرط وأا
ملع˘تو ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا
فور˘ح˘لاو ناو˘لألاو ما˘قرألا

ه˘ت˘بر˘˘ج˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ىر˘˘يو
يوذل اريبك اقو˘ف˘ت ل˘م˘ع˘لا˘ب
نأل ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حلا
رارسصإلا مهيف تدلو ةجاحلا

حا˘ج˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘يز˘˘ع˘˘لاو
ي˘˘˘ف ة˘˘˘قد˘˘˘˘لاو سصر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
ةينفلا تاماخلا عم لماعتلا

فاد˘هأا ةد˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل كلذو
اهسسأار ىلع تقولا سسفن يف
هذه لامعأاب عمتجملا فيرعت
جاتنإلا ىلع اهتردقو ةئفلا

رود زاربإل كلذكو عادبإلاو
م˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

م˘˘ه˘˘ب˘˘˘هاو˘˘˘م فا˘˘˘سشكت˘˘˘سساو
ىرخأا ةهج نمو اهعيجسشتو
ن˘ي˘قا˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ث ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ىلإا اتفل مهتاردقو مهسسفنأاب
سصر˘ح˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ةرادإا نأا

مهسسفنأاب مهتقث ةلأاسسم ىلع
مهميلعتو مهتايون˘ع˘م ع˘فرو

عم رسشابملا لسصاوتلا ةيفيك
21 مهدد˘ع غ˘ل˘ب˘يو ن˘ير˘خآلا

حا˘˘ج˘˘نإا نا˘˘م˘˘سضلو ة˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط
ة˘˘قا˘˘عإلا ة˘˘ي˘˘سضق ة˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘سسي ا˘˘ندÓ˘˘ب˘˘˘ب
ريوطت ةيمومعلا تا˘ط˘ل˘سسلا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآاو لا˘˘˘كسشأا

تاسساي˘سس ل˘ي˘ع˘ف˘تو ع˘سضوو
سصا˘˘خ˘˘سشألا ى˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م
يوذ ن˘˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘لاو
ملعلل .ةسصاخلا تاجا˘ي˘ت˘حلا
قطانملا ديدع تدهسش دقف
تلافتحا ةيدودحلا ةيلولاب
.مويلا اذهل ةدلخم

ةيعوطت ةلمح
ةربقم فيظنتل

 ءادهششلا
ةظفاحم˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع را˘طإا ي˘ف
تماق ،طيحملا ةفاظن ىلع
رحب ةيانح˘لا ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم
نواعت˘لا˘ب يرا˘ج˘لا عو˘ب˘سسألا

،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘˘م ع˘˘˘م
طاسشنلل ةي˘عر˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةعماجلا˘ب ي˘م˘ل˘ع˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا

اذكو ءادهسشلا ءان˘بأا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسإلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سشكلا
،ناسسمل˘ت ة˘يلو˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ظ˘ن ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
ى˘ل˘ع اذ˘هو قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘سساو
ءاد˘ه˘سشلا ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
هذهب دينجت مت ثيح ،ةيانحلاب
ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘˘ك ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
لجأا ن˘م ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا
سشار˘˘˘حألاو لا˘˘˘˘حوألا ة˘˘˘˘لازإا
هذه ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا
نم دعت اهنأا ةسصاخ ةربقملا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘كا˘˘˘مألا
يف ل˘ب˘ق˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ن˘م ار˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ادد˘˘ع بلا˘˘غ˘˘لا
نودفاوتي نيذلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
مهبراقأا ىل˘ع م˘حر˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘لإا
ي˘ف او˘ح˘سض ن˘يذ˘لا ءاد˘ه˘سشلا
ن˘م ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت ل˘ي˘˘ب˘˘سس
يسسنر˘ف˘لا ر˘مد˘ت˘سسم˘لا ةأا˘طو
.مسشاغلا

تي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ةردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
فرط نم اري˘ب˘ك ا˘نا˘سسح˘ت˘سسا
فر˘ع˘ي ا˘م د˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
عي˘بر˘لا م˘سسو˘م ءا˘ن˘ثأاو ة˘ياد˘ب

تاتابنلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا رو˘ه˘ظ
رظنم هوسشت يتلا سشارحألاو

تدهسش امك اذه .ةربقملا هذه
ةلمح ةيدودحلا ةينغم ةيدلب
.طيحملل ةفاظن

صشأتيلتوب ع

ةدودعم مأيأأب ليشضفلا رهششلا ليبق

ناشسملتب موحللاو تاورشضخلا راعشسأا يف ينونج عافترا

ررقم مأمأا اوعمجت
اوبلأطو ةرئادلا
أهيف رظنلا ةدأعإأب
جرخت نكشسلا ةمئاق

ىلإا نينطاوملا
نازيلغب عراششلا

نم تارششعلا صسمأا لوأا رهمجت
نم نييشصقملا نينطاوملا

ةينكشس ةدحو6101 ةشصح
يداو ةيدلبب ةيمومع ةيرأجيإا
رقم مأمأا نازيلغب ويهرا
ةدأعإأب ةبلأطملل ةرئادلا
ةيمشسلا ةمئأقلا يف رظنلا
ةنجل دأفيإاو نيديفتشسملل
أهنوك قئأقحلا يشصقتل ةيرازو
صصأخششأل ءأمشسأا تنمشضت

طورشش  مهيف رفوتت  ل
ةيلولا يلاو نأكو. ةدأفتشسلا

يتلا ةيفحشصلا ةودنلا يف
نازيلغ ةيلو يلاو أهطششن
دكأا دق يرأجلا مأعلا علطم
يف ةريطخ تازوأجت دوجو
ةيمشسلا مئاوقلا دادعإا

متو تأيدلبلا نم ديدعلأب
مئاوقلا نع نÓعإلا ديمجت
مئاوقلا نييحت ةدأعإاو
نم ديدعلا هدكأا أمبشسحو
مهتأحيرشصت يف نييشصقملا
لخاد تلغلغت يتلا ةديرجلل
نأا نيدكؤوم جأجتحلا

،نيجتحملا يأا ،مهتيبلأغ
ةيعأمتجا أعأشضوأا نوششيعي
صضعب صسكع ىلع ةيرزم
صسفن يفو نيديفتشسملا
ةرئادلا حلأشصم تلكشش قأيشسلا

لأبقتشسل ةنجل ويهرا يداو
ىلإا عأمتشسلاو نوعطلا
دششأن مهتهج نمو.مهتلأغششنا
ل نينطاوملا نم تارششعلا
ءأيحألأب نينطأقلا أميشس
ةيروهمجلا صسيئر ةيوشضوفلا
نم مهلأششتنل Óجأع لخدتلا
ةبعشصلا ةيششيعملا ةيعشضولا
ةدع ذنم أهيف نوطبختي يتلا
ةيبلشس ارأثأا أهل تنأكو تاونشس

مهئأنبأا ةأيحو مهتأيح ىلع
تأنكشس نونطقي مهنأاو ةشصأخ
ىندأل رقتفت ةششه ةيوشضوف
ةأيحلا تأيرورشضو طورشش
مهنم ديدعلا بشسحو .ةميركلا

مهليحرتل ادوعو اوقلت مهنإأف
  .عقاولا صضرأأب دشسجت مل نكل

بويا  صس

«بير˘ق ا˘˘م˘˘ع» د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
ع˘ق˘ت تا˘يد˘ل˘˘ب ثÓ˘˘ث نا˘˘كسس
ة˘يلو˘ل ة˘ي˘لا˘م˘سشلا ة˘ه˘ج˘˘لا˘˘ب

ءا˘م˘لا˘ب د˘يوز˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
د˘سس ن˘م ا˘قÓ˘˘ط˘˘نا بور˘˘سشلا
ةيدلب ميلقإاب عقاولا تسسيرغات
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا بسسح ،سسو˘˘با˘˘ي
.ةيئاملا دراوملل ةيلحملا

ة˘ح˘ل˘سصم سسي˘˘ئر ف˘˘سشكو
ةيريدمب ةيئاملا دراوملا دسشح
نوركب ريدن ،ةيئاملا دراوملا
مي˘عد˘ت˘لا عور˘سشم لا˘غ˘سشأا نأا
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘˘ب
ة˘ما˘م˘حو˘ب تا˘يد˘ل˘ب ز˘كار˘م˘˘ل
اقÓط˘نا ةرا˘سصم˘لو ة˘ي˘ل˘ي˘سشو
سسوبا˘ي˘ب تسسير˘غا˘ت د˘سس ن˘م
نأا ىلع اهتياهن ىلع كسشوت
ةمدخلا زيح عورسشملا لخدي
ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘˘خ»
ىسصقأا ىلع ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا
د˘˘ي˘˘سسلا فا˘˘سضأاو .«ر˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ي˘لا˘م˘لا فÓ˘˘غ˘˘لا نأا نور˘˘كب
عورسشم زاج˘نإل سصسصخ˘م˘لا
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب م˘ي˘عد˘ت˘لا
تا˘يد˘ل˘ب ز˘˘كار˘˘م˘˘ل بر˘˘سشل˘˘ل
ةيلي˘سشو ة˘ما˘م˘حو˘بو سسو˘با˘ي
د˘سس ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ةرا˘سصم˘لو
رايلم3 ـب رد˘˘ق˘˘ي تسسير˘˘غا˘˘˘ت
.جد نويلم003و
عور˘سشم لا˘غ˘سشأا نأا˘˘ب فدرأاو

ثÓ˘ث˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
ةلسشنخ ةيلو لامسش ةعقاولا
زاجنإا لمسشت بورسشلا ءاملاب
خ˘سض تا˘ط˘˘ح˘˘م (4) ع˘˘˘برأا

89 دمو تانازخ (7) عبسسو
تاونقلا نم يلوط رتم فلأا
ا˘ه˘ب لا˘غ˘سشألا ة˘ب˘˘سسن تبرا˘˘ق
.ةئاملاب59ـلا

دسشح ةحلسصم سسيئر ركذو
ها˘˘ي˘˘م نأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
نا˘كسس ل˘سصت تأاد˘ب بر˘˘سشلا

علطم ذنم سسوباي ةيدلب زكرم
تاذ ن˘˘م˘˘سض0202 ة˘˘ن˘˘سس
دسس ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ،عور˘سشم˘لا
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،تسسير˘˘غا˘˘ت
ةيلحملا ةعامجلا هذه ناكسس
006 ن˘م ا˘ي˘لا˘ح نود˘ي˘ف˘ت˘سسي
ءا˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م بع˘˘˘كم ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
.ايموي بورسشلا

ى˘لإا نور˘كب د˘ي˘˘سسلا سصل˘˘خو
ز˘ي˘ح لو˘خد ى˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
م˘ي˘عد˘ت˘لا عور˘سشم˘ل ة˘مد˘خ˘لا
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘˘ب
ة˘ما˘م˘حو˘ب تا˘يد˘ل˘ب ز˘كار˘م˘˘ل
هنأاسش نم ةراسصملو ةيليسشو
ىلع ةيئاهن ةفسصب ءاسضقلا»
زكارم ناكسس ديوزت لكسشم
بورسشلا ءاملاب تايدلبلا هذه
. «فيسصلا لسصف يف ةسصاخ
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تقؤوم حنم نع نÓعإا ليدعت
قيرط رشصنلا يحب نئاكلا ةنتاب ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد حلاشصم نلعت ،ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا تاقفشصلا ميظنت نمشضتي ،61/90/5102 يف خرؤوملا742 -51 مقر يشسائرلا موشسرملا تاءارجإل اقبط
تقؤوملا حنملا ليدعت متي يلاوتلا ىلع ،03/90/0202و92 خيراتب مÓشسلاوSUSERC يتيمويب جئاتنلا رودشص دعبو0202/ع م/30 مقر ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع نÓعإلا جئاتن نع ةنتاب ةديششك
:يلي امك روكذملا يلاملا ضضرعلا غلبم ضصخي اميف ةقفشصلل

ةيمشسرلا ةرششنلا يف نÓعإلا اذه رودشص خيرات نم ءادتبا مايأا ةثÓث هاشصقأا لجأا يف ةنتاب ةديششك قيرط ،رشصنلا يحب نئاكلا ةنتاب ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد حلاشصم نم برقتلل نووعدم نيدهعتملا يقاب
.ةيلاملاو ةينقتلا مهشضورعل ةلشصفملا جئاتنلا ىلع فرعتلل ةينطولا فحشصلا ىدحإاب وأا يمومعلا لماعتملل

يمومعلا لماعتملل ةيمشسرلا ةرششنلا يف نÓعإلا اذهل رودشص لوأا نم ءادتبا مايأا01 ىدعتي ل لجأا يف ةنتاب ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد ىلإا مهنوعطب اومدقتي نأا رايتخلا اذه ىلع نيجتحملا نيدهعتملل نكمي امك
.ةينطولا فحشصلا ىدحإاب وأا

مقر

40

عورششملا

يراجيإا نكشسم06/016/0415/0056
يشسامخلا جمانربلا ةنيزوبب يمومع

1102 يناثلا رطششلا0102-4102

ةشصحلا

ةحلاشصلا هايملا + قرطلا :(DRV) ةشصح
+ يحشصلا فرشصلا + قئارحلاو برششلل

+ ةيجراخلا ةئيهتلا + ةيجراخلا ةرانإلا
يئابرهكلا لوحملل ةيندملا ةشسدنهلا زاجنإا

اتقؤوم ةقفشصلا ىلع لشصحتملا دهعتملا

ANIMA TE RIMA ARANEB LRAS
304545220506100

ةيلامجإلا ةطقنلا
اهيلع لشصحتملا

00.65

لبق يلاملا ضضرعلا غلبم
(موشسرلا لكب) حيحشصتلا

00.09869202

دعب يلاملا ضضرعلا غلبم
(موشسرلا لكب) حيحشصتلا

00.04543902

زاجنإلا ةدم
(رهششأا) ةحرتقملا

50

ريياعم
مييقتلا

ضضرع لقألا

10



 ودلانور ئنهي هيليب
يشسايقلا همقر ميطحتب

،هيليب يليزاربلا مدقلا ةرك ةروطسسأا هجو
م˘ج˘ن ود˘لا˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘كل ة˘˘ئ˘˘ن˘˘ه˘˘ت˘˘لا

همقر يلاغترب˘لا ر˘سسك نأا د˘ع˘ب ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
.فادهألا ددع يف يسسايقلا

لÓخ (كيرتاه) فادهأا3 ودلانور لجسسو
تايرابم نمسض يرايلاكو سسوتنفوج ةارابم
هيليب بتكو ،يلاطيإلا يرودلل72 ةلوجلا

،ونايتسسيرك» :«مارغتسسنإا» ىلع هباسسح ربع
هتلحرب موقي دحاو لك ،اهدرفمب ةلحر ةايحلا
ة˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ل˘˘حر ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل ا˘˘يو ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
.«!اهسضوخت
انأا» :اًماع08ـلا بحاسص هيليب فاسضأاو
تنأاو كتدهاسشم بحأا ،اًريثك كب بجعم
:عباتو ، «دحأا ىلع اًرسس سسيل اذهو بعلت
يسسايقلا م˘قر˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ن˘ي˘نا˘ه˘ت»

يفسسأا ،ةيمسسرلا تايرابملا يف يفادهأل
كناسضتحا ىلع يتردق مدع وه ديحولا
ةروسصلا هذه كرتأا يننكل» :متخو ،«مويلا

ز˘مر˘ك ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ف˘طا˘ع˘بو ،كفر˘سش ى˘˘ل˘˘ع
ذ˘ن˘˘م ةدو˘˘جو˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قاد˘˘سصل˘˘ل
.«ةديدع تاونسس
حمشسي ⁄ ونيروت :Îنإا بردم

Òثكلا لعفب انل
بردم دعاسسم ،ينيليتسس نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ى˘ن˘ثأا
ىلع1‐2 نيمثلا هقيرف زوف ىلع ،رتنإا قيرف
ةلحرملا يف ،دحألا مويلا ونيروت هفيسضم
ىلع اددسشم ،ةقباسسملل نيرسشعلاو ةعباسسلا
ةيمهأا هل تاءاقللا هذه لثم يف زوفلا نأا
.ةغلاب
يتلا ،ةلوطبلا ةرادسص يف هعقوم رتنإا ززعو
،اماع11 ماد بايغ دعب اهبقل ةداعتسساب ملحي
Óسصاوم ،ةطقن56 ىلإا هديسصر عفر امدعب
هراسصتنا قيقحتب ةقباسسم˘لا ي˘ف ه˘ت˘سضا˘ف˘ت˘نا
يذلا ،ينيليتسس لاقو ،يلاوتلا ىلع نماثلا
برد˘م˘لا فا˘ق˘يإا ل˘ظ ي˘ف ،مو˘ي˘˘لا ر˘˘ت˘˘نإا دا˘˘ق
نم ةارابملا دهاسش يذلا ،يتنوك وينوطنأا
ةميق اهل تاراسصتنلا هذه لثم» :تاجردملا

.«ةريبك
تسسيل تايرابملا سضعب» :ينيليتسس حسضوأاو
ةمهم تناك طاقنلا .قÓطإلا ىلع ةلهسس
مل ونيروت» :متخو ،«اسضيأا سسفانملا قيرفلل
يف ءايكذأا انك اننكل ،ريثكلا لعفب انل حمسسي
˘ما˘ق ا˘م˘ك ،ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘كر ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا
عنسص امنيح عئار لمعب زيسشناسس سسيسسكيلأا

.«وراتول هزرحأا يذلا زوفلا فده
ينم اوبلط :نامÒج ناشس م‚

ادد‹ يشسيم نع ثيد◊ا مدع
،سسيد˘يرا˘ب وردا˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا سضفر
ثيدحلا ،نامريج ناسس سسيراب طسسو بعل
،ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ه˘ن˘طاو˘م ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم ن˘˘ع
.ةنولسشرب ةروطسسأا

ناسس ىلإا لاقتنلاب يسسيم مسسا طبتراو
مسسوملا ءاهتناب هدقع ةياهن عم ،نامريج
سسيد˘˘يرا˘˘ب ه˘˘˘م˘˘˘عد ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ه˘يدا˘ن تا˘سضوا˘ف˘م د˘كؤو˘ت تا˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ب
لا˘˘قو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا ثو˘˘˘غر˘˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘م
ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت يف سسيديراب
ن˘ع ل˘ئ˘ُسس ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا «ا˘كرا˘˘م»
:نامري˘ج نا˘سسل ي˘سسي˘م لا˘ق˘ت˘نا ة˘ي˘نا˘كمإا
كلذ نع ثيدحلا مدع ينم اوبلط دقل»
.«نآلا دعب
ام نأاسشب يفقومب سسانلا بجعُي مل» :فاسضأاو
،مرتحم ريغ هنأا سضعبلا ىأارو ،هلوقأا تنك
.«يل ةبسسنلاب لاحلا وه اذه نكي مل
رر˘ق˘ي˘ل ي˘سسي˘م˘ل كور˘ت˘م ر˘˘مألا» :ع˘˘با˘˘تو
نأاسشب هديري ام مسسوملا ةياهن يف ءودهب
نامريج ناسس سسيراب نلعأاو ،«هلبقتسسم
يني˘ت˘ن˘جرألا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ،ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق
سضعبلا هربتعي ام وهو ،ايرام يد ليخنأا
ءوسض يف ،يسسيم ءاسضرإل ةلواحم رخآا

.ةديطولا امهتقÓع

ابشضغ رجفني سسومار
سسبÓم ةفرغ يف

ديردم لاير

ينابسسإا يفح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
ل˘خاد ن˘م سسي˘لاو˘كلا د˘˘حأا ن˘˘ع
بقع ديردم لاير سسبÓم ةفرغ
،1‐2 ةجيتنب يسشتلإا ىلع زوفلا
.اغيللا نم72 ةلوجلا يف
ه˘نأا سسو˘مار و˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘سس م˘˘عزو
نا˘ف˘يإا ل˘ب˘ق ن˘م أا˘ط˘خ˘ل سضر˘ع˘ت
ي˘ف ،ي˘سشت˘لإا بعل ،ي˘نو˘كرا˘˘م
،ةارا˘ب˘م˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا
ةل˘كر ه˘ح˘ن˘م˘ي م˘ل م˘كح˘لا ن˘كل

اسسنف˘يد» ة˘كب˘سشل ا˘ًق˘فوو ،ءاز˘ج
نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا «لار˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سس
ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا حر˘˘سش دا˘˘عأا سسو˘˘˘مار
بقع ناديز نيدلا نيز هبردمل
.ةارابملا

رجفنا سسومار نأا ىلإا تراسشأاو
سسبÓملا ةفرغ يف بسضغلا نم
يف هت˘ي˘ق˘حأا ن˘ع ثيد˘ح˘لا ءا˘ن˘ثأا
لاقو ،ءازج ةلكر ىلع لوسصحلا

نأا هجعزأا ام رثكأا نإا سسومار
ىلإا باهذلا يف بغري مل مكحلا
ةبعللا ةدهاسشمل ويديفلا ةينقت
كلذ بلط هنأا مغر ،ىرخأا ةرم
ءانب ،أاطخ كانه نأا دكأاتي يك
.ديردم لاير دئاق معازم ىلع

979211ددعلا ^2441 نأبعشش3ـل قفاوملا1202 صسرأم61ءأثÓثلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

ونيروم ىلع قوفت نأا دعب

غنايمابوأا داعبتشسا ببشس نع حشصفأا نل :اتيترأا

ل˘ي˘كي˘˘م لا˘˘ن˘˘سسرآا برد˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
،هقيرف ءادأاب هتداعسس نع ،اتيترأا
هرا˘جو ه˘ف˘ي˘سض ى˘ل˘ع زو˘ف˘˘لا ي˘˘ف
نمسض1‐2 ما˘ه˘ن˘تو˘ت ي˘ند˘ن˘ل˘لا
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘˘م82 ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
.يزيلجنإلا

هزرحأا عئار فدهب لانسسرآا رخأاتو
ه˘ل˘ع˘ف ةدر ن˘˘كل ،Ó˘˘ي˘˘مل كير˘˘يإا

ىهنأا نيفده زرحأاف ،ةديج تناك
ن˘ع ،ه˘ح˘لا˘سص ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لا ا˘م˘˘ه˘˘ب

درا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يدوأا ن˘˘˘˘ترا˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط
ةل˘كر ن˘م) تيزا˘كل رد˘ن˘سسكلأاو
.(ءازج

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ا˘ت˘ي˘ترأا لا˘˘قو
:«سسترو˘˘ب˘˘سس يا˘˘كسس» ة˘˘كب˘˘˘سشل
اهيف انزجنأا يتلا ةقيرطلاب ديسشأا»
انتدوع نم نيموي دعب مويلا رمألا

ار˘مأا نا˘ك ،(نا˘نو˘ي˘لا) ا˘بوروأا ن˘˘م
ناك0‐1 ر˘خأا˘ت˘لا د˘ن˘ع ،Ó˘هذ˘˘م
ةباثمب ناك ،ةبيخم انبعل ةقيرط
لثم قيرف مامأا أاوسسألا ويرانيسسلا
بعللا ان˘ل˘سصاو ا˘ن˘ن˘كل ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت
.«زوفلا انيقحسساو
ريسسن مل قئاقد01 رخآا» :فاسضأاو
،ةب˘سسا˘ن˘م˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب ةارا˘ب˘م˘لا

هذه يف قيرفك نسسحتن نأا بجيو
،ظح˘لا ى˘ل˘ع ا˘ند˘م˘ت˘عا ،ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ناك اه˘ب ا˘ن˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب

ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي
ةارا˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘سضح˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا˘˘ب
انمدق ،قطان˘م˘لا ف˘سشك لوا˘ح˘نو
كنكمي ،مويلا ا˘ق˘ح ا˘يو˘ق ا˘سضر˘ع
.«اهب انبعل يتلا ةقاطلا ةيؤور

در ةيفيكب قلعتي رمألا» :عباتو
ةدر كل˘م˘ي ق˘ير˘ف˘لا اذ˘˘ه ،كل˘˘ع˘˘ف
،مÓ˘سست˘سسلا ن˘م ه˘ع˘ن˘م˘ت كل˘ع˘ف
سصر˘ف˘لا ق˘ل˘خو بع˘ل˘لا ا˘ن˘ل˘˘سصاو

انبعل ،ا˘ن˘تأا˘فا˘كم ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘سصحو
تا˘˘ي˘˘برد˘˘لا ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘كسشب
ل ،ةياغلل نولاعف مهنكل ،ةقباسسلا
سصر˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘ك نو˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
نم كلذ ةيؤور كنكمي ،ليجسستلل

فده ،مو˘ي˘لا Ó˘ي˘مل فد˘ه لÓ˘خ
.«ةعئار ةدوجب
كير˘ي˘˘م˘˘يإا ر˘˘ي˘˘ي˘˘ب سسÓ˘˘جإا ن˘˘عو
ءلدب˘لا د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا

:اتيترأا لاق ،ةي˘طا˘ب˘سضنا با˘ب˘سسأل
مهأا نم دحاوو لهذم باسش هنإا»

لثمو اندئاق ه˘نإا ،ا˘ن˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘عل
ريثكلا كانه ،ثدحت رومألا هذه
ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘مألا ن˘˘م
عم سشياعتلا سسانلا دجيو ،انتايح
ادبأا لوقأا نل ،ابعسص ارمأا ريبادتلا
ة˘فر˘غ ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘˘م˘˘ع ا˘˘ئ˘˘ي˘˘سش
.«سسبÓملا

ر .ق ^

،ر˘يا˘كسسلو˘سس را˘نو˘ج ي˘لوأا ق˘˘ل˘˘ع
ىلع ،دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م
ه˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا قا˘˘سشلا را˘˘سصت˘˘نلا
‐1 ماه تسسو هفيسض ىلع هقيرف
نم82 ةلوجلا نمسض دحألا ،0
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

تاحيرسصت يف رياكسسلوسس لاقو
يا˘كسس ة˘كب˘سشل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا بق˘˘ع
،ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘ك» :سسترو˘˘ب˘˘سس
رومألا ماه تسسو بعسصي ام امئاد
ر˘˘ع˘˘سشن نأا ن˘˘كم˘˘ي نا˘˘ك ،كي˘˘˘ل˘˘˘ع
ةياهنلا برُق ةحار˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا˘ب
ةدي˘ج˘لا سصر˘ف˘لا سضع˘ب ر˘فو˘ت ع˘م
كلذ نم لدب اننكل ،ءاقللا ءاهنإل

.«انسسفنأا ىلع رومألا انبعسص
51ـلا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا ي˘˘˘ف» :فا˘˘˘سضأاو
ا˘م˘ل˘ك ةر˘كلا د˘ق˘ف˘ن ا˘ن˘˘ك ي˘˘لوألا

ةركب ا˘ن˘ي˘ظ˘ح م˘ث ن˘مو ،ا˘ن˘م˘جا˘ه
،«فده˘لا ا˘ن˘ل˘ج˘سسو ةد˘ي˘ج ة˘ت˘با˘ث
انيلع بجوتي ناك اهدعب» :عباتو
ا˘ن˘نأا ة˘سصا˘خ ا˘˘ن˘˘طو˘˘ط˘˘خ قÓ˘˘غإا
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خ ىد˘˘م فر˘˘ع˘˘ن
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ةد˘تر˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘˘لا

:حسضوأاو ،«انميظنت ىلع انظفاح
ن˘كل ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه ا˘˘سصر˘˘ف ا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘خ»
مل ةريخألا ةديدسستلا وأا ةريرمتلا
نكمي ناك ،يفكي امب ةديج نكت
3 وأا ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا

يهتني نأا نكمي ناكو ،ةلوهسسب
ي˘ف م˘ه˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ب ا˘˘سضيأا ر˘˘مألا
نأا فر˘˘ع˘˘ن» :ل˘˘م˘˘كأاو.«انكابسش
نا˘كم ز˘ج˘ح˘ل سسفا˘ن˘˘ي ما˘˘ه تسسو
يلاتلابو ،ةمدقملا يعابر نمسض
انل ةبسسنلاب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘ن تنا˘ك
ةفاظن ىل˘ع ا˘ن˘ظ˘فا˘ح ا˘ن˘نأا ة˘سصا˘خ
:Óئاق متأاو ،«ىرخأا ةرم انكابسش
.ة˘ق˘ث˘˘لاو ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا بسست˘˘كن˘˘سس»
ثي˘ح ر˘ي˘ب˘ك عو˘˘ب˘˘سسأل ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ن
يبوروألا يرود˘لا ي˘ف بع˘ل˘ن˘سس
امك .يزيلج˘نإلا دا˘ح˘تلا سسأا˘كو
سضع˘˘˘ب ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘ف ل˘˘˘مأا˘˘˘ن
.«ديج ىوتسسم ميدقتو نيبعÓلا

انشسفنأا ىلع رومألا انبعشص :رياكشسلوشس

ريدملا ،ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت بر˘عأا
ه˘ت˘ق˘ث ن˘ع ،ي˘سسل˘ي˘سشت˘ل ي˘ن˘˘ف˘˘لا
يا˘ك ق˘ير˘˘ف˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م ةرد˘˘ق˘˘ب
ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ى˘ل˘ع ز˘˘تر˘˘ي˘˘فا˘˘ه
بع˘سصلا يد˘ح˘ت˘لا ي˘ف حا˘ج˘ن˘ل˘ل
.ابوروأا لاطبأا يرودب
فو˘ف˘سص ى˘لإا ز˘تر˘ي˘فا˘ه ل˘ق˘ت˘ناو
ط˘سسو ط˘خ بعÓ˘ك ي˘سسل˘ي˘سشت
نزوكرفيل رياب نم امداق ،مجاهم
لو˘ل˘يأا/ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ي˘ف ي˘نا˘م˘لألا
كنار˘ف نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

.يسسليسشتل اينف اريدم درابمل
6 ىر˘˘جأا يذ˘˘لا ،ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت ن˘˘كل
هقيرف ةليكسشت ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت
اهي˘ف لدا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
دتيانوي زديل هفيسضم عم ايبلسس
سسمأا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا˘˘˘ب
زتريفا˘ه بعÓ˘لا˘ب ع˘فد ،تب˘سسلا
ام˘ي˘ف ،مو˘ج˘ه˘لا بل˘ق ز˘كر˘م ي˘ف
ه˘ي˘ف˘ي˘لوأاو ر˘نر˘ي˘ف و˘م˘ي˘˘ت سسل˘˘ج
باغو ءلدبلا دعاقم ىلع وريج
ماهاربأا يمات يدنلنفلا مجاهملا
.ةباسصإÓل
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ل˘ي˘خو˘ت لا˘قو
ءا˘˘˘ب˘˘˘˘نألا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘سشن

ناك» :دحألا موي˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
هبعل يذلا رودلاب ةياغلل اهيبسش
ىريو ،«نوترفيإا مامأا (زتريفاه)
ديدعلا عنسص هقيرف نأا ليخوت
ةيفاك تناك يتلا ،سصرفلا نم
ثÓثلاب ةارا˘ب˘م˘لا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل
يا˘ك نأا د˘ق˘ت˘عأا» :ع˘با˘تو ،طا˘ق˘ن
يف مات حايتراب رعسشي (زتريفاه)
.«موجهلا طخب بعللا

بعÓلا نأا ىلإا ليخوت راسشأاو
،ةياغ˘ل˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘كسشب ل˘سصي
سسفا˘ن˘م˘لا ءاز˘˘ج ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا

ناكو ،قير˘ف˘لا تا˘م˘ج˘ه ءا˘ه˘نإل
ى˘مر˘م سسرا˘ح ر˘يÓ˘سسي˘م نÓ˘يإا
ةريط˘خ ة˘سصر˘ف˘ل ىد˘سصت ،زد˘ي˘ل
يف زتريفاه يناملألا يلودلا نم
هدناع امك ،يناثلا طوسشلا علطم
نكل ،ىرخأا سصرف3 يف ظحلا
يهني بعÓلا نأا حسضوأا ليخوت
هنكميو ديج لكسشب تامجهلا
ل˘˘كسشب ة˘˘بر˘˘ح سسأار˘˘ك بع˘˘ل˘˘˘لا

بع˘ل˘لا ه˘ن˘كم˘ي ا˘م˘ك ،ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ز˘كر˘م ي˘ف وأا ر˘خأا˘ت˘م م˘جا˘ه˘م˘ك
.حانجلا

ديدجلا هزكرمب ديعشس زتريفاه :ليخوت
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جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا برد˘˘م ن˘˘م˘˘ث
يتلا لداعتلا ةجيتن ةعيبسصوب

يعيبسس دئاقلا ءاقفر اهب داع
ار˘ظ˘ن نار˘˘هو ة˘˘ي˘˘ها˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
اهب بعل يتلا ةريبكلا ةدارإÓل
تح˘م˘سس ي˘ت˘˘لاو نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ةعومجملا ىلإا حورلا ةدوعب
لمعيسس هنا ينقتلا دكأاو اذه
ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإا ى˘˘ل˘˘ع
راسسم ح˘ي˘ح˘سصت ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا
ةعومجملا نأاو ةسصاخ قيرفلا
ىلع داهتجلاو ل˘م˘ع˘لا د˘ير˘ت
مداق يف ربكا طاقن ليسصحت
رثكأا مدقتلا دسصق تايدحتلا
داعتبلاو بي˘تر˘ت˘لا م˘ل˘سس ي˘ف
. بيترتلا ليذ نع

 هقرؤوت تأبأيغلا
يشس صسأا يشسلا مأمأا

عر˘˘˘سش ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ثحب يف ةعيبسصوب بردملا
تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب ءار˘˘جإا
نأاو ة˘سصا˘˘خ ة˘˘يرار˘˘ط˘˘سضلا
د˘˘يد˘˘ع فر˘˘ع˘˘ي˘˘سس ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
ءا˘ق˘ل˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م تا˘با˘ي˘غ˘˘لا

لك نوكيسس ثيح يسضاملا
جرا˘خ ي˘جاودو ع˘˘ق˘˘ع˘˘ق ن˘˘م
سضر˘ع˘ت˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا
جاجتحلا ةبوقع ىلإا يئانثلا

ةد˘˘ئاز˘˘لا ةز˘˘فر˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن
اذه ءاقلل ريبكلا سسمحتلاو
فوقو ي˘ف سشتو˘كلا ل˘مأا˘يو
ءاقل يف هبناج ىلإا عيمجلا

يسس سسأا يسسلا مامأا ءاعبرألا
نوكي˘سس ءا˘ق˘ل˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
ةسسفانملا ةدوعل ارظن ابعسص
. ةهجاولا ىلإا

صشأمر مأششه

دوهجلا رفاظتب بلاطيو لداعتلا ةجيتن نمث ةعيبشصوب
جربلا يلهأا

ةمسصاعلا ىلإا مويلا ةحيبسص ةركسسب داحتا ةليكسشت هجوتت
ةه˘جاو˘م˘ل اذ˘هو سسير˘سشنو˘لا ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ث ن˘مو
ام كرادتل ىعسست ةبيتكلا نأاو ةسصاخ فلسشلا ةيعمج قيرف
نأاو ة˘سصا˘خ را˘يد˘لا جرا˘خ ا˘ه˘تو˘ق ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘تا˘˘ف
نم مغرلاب ءاطخألا ح˘ي˘ح˘سصت˘ل ى˘ع˘سس يدو˘ج تيا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
قيرفلا اهي˘ف مز˘ه˘نا ي˘ت˘لا «ما˘سصل» ة˘م˘ق ن˘ي˘ب ةد˘م˘لا ر˘سصق
ديكأا˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا لوا˘ح د˘قو اذ˘ه ة˘يدر˘ف˘لا ءا˘ط˘خألا بب˘سسب

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘سصح˘ت ل˘جا ن˘م ر˘ث˘كأا دا˘ه˘ت˘جلا ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع
. ءاعبرألا اذه ةيباجيإا

ينفو يرادإا لوؤوشسم ةبترب يدوج تيآا
ءارجإا يف بغرت ةيئلولا تاطلسسلا نأا ودبي هتاذ قايسسلا يف
بسسحو ثي˘ح ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب
يدوج تيا نيدلا زع بردملاف اهان˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ىلا يرييسستلا بناجلاب ةسصاخلا تايحÓسصلا سضعب هل تحسضأا

باهذلا ةلحرم ةياهن دعب ةرسشابم تيبلا قاروأا بيترت ةداعإا نيح
ىلع ةيلحملا تاطلسسلا ىوتسسم ىلع نومئاقلا ركفي ثيح
تاراطإلا سضعبل ةسصرفلا حنم لÓخ نم تارييغتلا ديدع ءارجإا
. Óبقتسسم قيرفلا رييسستل

صشأمر مأششه

ةركشسب دأحتا
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نب يلها دعومل هتاريسضحت فيطسس قافو قيرف لسصاوي
ةلوجلا رثعت سضيوعت ةيفيك نع ثحبي ثيح ادغ يزاغ
لمأاي ثيح يقيرفإا بونجلا سستاريب ودنلروا مامأا ىلوألا
لجا نم ءاقللا تايطعم عم ديجلا سضوافتلا يف ةيفياطسسلا
مهرظتني ام طينحج ءاقفر كرديو اذه Óماك دازلا ليسصحت
ىقبي يسسيئرلاو لوألا فدهلا ناو ةسصاخ تابوعسص نم
نم سسفاني قيرفلا نا امب ةهجاولا يف ءاقبلل ةراسسخلا بنجت
. ةريسشأاتلا بسسك لجا

 ةروشصلا يف هيبعل عشضو يكوكلا
ةلبأقملا طأقنب بلأطو

نم هيبعل ريذحت يكوكلا يسسنوتلا بردملا لواحو اذه
ناديملا يف لمعلا نود طقفو ناديملا ىلع زيكرتلا لÓخ
ةسصاخ قاروز لدا˘ع ي˘بر˘غ˘م˘لا م˘كح˘لا ع˘م ثد˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ل˘جا ن˘م ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف د˘ي˘ج˘لا فو˘قو˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي م˘˘هألا ناو
نم عفرلا سشتو˘كلا لوا˘ح د˘قو ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘سصح˘ت
ىلع دامتعلا ةيناكمإا ناو ةسصاخ يروت بعÓلا تايونعم
هريجان˘م تاد˘يد˘ه˘ت م˘غر ةدراو ى˘ق˘ب˘ت ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ه˘تا˘مد˘خ
. افيفلا ىلا ءوجللاب

صشأمر مأششه

ةدكيكسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م بلا˘ط
ة˘م˘ه˘م ل˘ي˘ه˘سست ةرور˘سضب ه˘ق˘ير˘˘ف ةرادإا

ةسصاخ ر˘خآا ق˘ير˘ف ن˘ع ثح˘ب˘لاو ه˘ل˘ي˘حر
ةدئاسسلا فورظلل هجاعزنا نع ربع هنأاو
ةيرييسستلا ةيحانلا نم ةسصاخ قيرفلا يف
اهانيقتسسا يتلا تامولعملا بسسحو ثيح
ن˘ي˘ح ى˘لإا ثير˘ت˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط ةرادإلا˘˘ف
ينعملا رارسصإا نكلو ةيعسضولا نيسسحت
قيرفلا لعجي دق ليحرلا رارقل هذاختاو
دقتفيسس هناو ةسصاخ ةجرح ةيعسضو يف
يف ةدوجوملا رسصانعلا مهأا نم دحاول
. قيرفلل فاده هناو اميسسل دادعتلا

ديدشستل وعدت فارطأا
ليحرلا نم هعنمو هتأقحتشسم

نع قيرفلا بايغ بعÓلا لغتسساو اذه
غÓبإا لجأا نم عوبسسألا اذه ةسسفانملا
سضعب ىقلت هناو ةسصاخ هرارقب ةرادإلا
يسسلا ةروسص يف ةيمسسرلا سضورعلا
نيسضرعلا امهو ةيدولوملاو يسس سسأا
ةطرو ي˘ف ةرادإلا نÓ˘ع˘ج˘ي˘سس ن˘يذ˘ل˘لا

تبلاط فارطألا سضعب نأا ركذي ةيقيقح
ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج د˘˘˘يد˘˘˘سست ةرور˘˘˘سضب ةرادإلا

ةيلمع فيقوت دسصق ةيلاملا هتاقحتسسم
تاعزانملا ةنجلل اهمدق يتلا هاوكسش
ة˘˘قرو ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا د˘˘˘سصق كلذو

خسسف ديري ينعملا نأا ركذي هحيرسست
. يسضارتلاب دقعلا

صشأمر مأششه

رسصانعلا سضعب ةداعتسسا يف سشرطل ميركلا دبع ةرقم مجن بردم لمأاي
ةجاح يف ىقبي قيرفلا نأاو ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ اهتايوتسسمل
فدهلا نأاو ةسصاخ قيرفلا عسضومت حيحسصت لجأا نم هرسصانع لكل ةسسام
ةددهملا ةيدنألا نم بورهلاو بيترتلا فسصتنم ىلإا لوسصولا ىقبي لوألا
يوادهم امهو نيبعل حير˘سست ا˘ي˘م˘سسر رر˘ق ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،طو˘ق˘سسلا˘ب
. ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ نيرخآا نيبعل وأا بعل حيرسست راظتنا يف لابردو

رورحشش بادتنا يف بغري رشصأن نب
ىلع تاميعد˘ت˘لا سضع˘ب˘ب ما˘ي˘ق˘لا ي˘ف ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف سسي˘ئر بغر˘ي
سسيئرلاف اهانيقتسسا يتلا تامولعملا بسسحو ثيح ةليكسشتلا ىوتسسم
لÓخ هتقرو نامسض دسصق رورحسش فلسشلا ةيعمج عفادم عم لسصاوت
قلتي مل هنا امب ليحرلا يف بغري ينعملا نأاو ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا

راسسملا حيحسصت يف ريسسملا مقاطلا لمأايو اذه ةيلاملا هتاقحتسسم
حنم ىلع ارداق نوكي يرسصع نميأا ريهظل دقتفي قيرفلا نأاو ةسصاخ
. ةيمامألا ةرطاقلل ةوجرملا ةفاسضإلا

صشأمر مأششه

ةدكيكشس ةبيبشش

«سسامشساي÷ا» نع هليحر ةمهم ليهشست بلطي يقوزرم

ةرڤم مجن

نيبعÓلا سضعب ةقافتشسا رظتنيو لابردو يوادهم حرشس سشرطل

كرادت ىلع نورشصي نابيزلا ءانبأا
«ةوافلششلا» مامأا مهتاف ام

نارهو ةيهابلا ىلإا لقنتلل ةليلم نيع ةيعمج قيرف دعتسسي
ءا˘ق˘فر ه˘ي˘ف ثح˘ب˘ي ءا˘ق˘ل ي˘ف ةوار˘م˘ح˘لا ة˘ه˘جاو˘م ل˘جأا ن˘˘م
قيرف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ي˘سسح˘ت ة˘ل˘سصاو˘م ن˘ع فو˘سصو˘ب سسرا˘ح˘لا

قيرفلل تحمسس ارخؤو˘م ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘سشا˘ع˘ت˘نلا نأاو ة˘سصا˘خ
سشيعي بردملا ثحبيو اذه بيترتلا ةدايرل رثكأا برقتلاب

بعلي قيرفلا لعجت ىرخأا ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ةيفيك نع
ةيلاملا عاسضوألا لظ يف ةسصاخ ةيحيرأاب ةدوعلا ةلحرم
. نيبعÓلا تايونعم يف ترثأا يتلاو ةدئاسسلا

صشيعي حيرت كأكحوبو ةبيأيط ةدوع
كاكحوبو ةبيايط يئانثلا ةدوع نم قيرفلا ديفتسسيسسو اذه
ةباسصإلا نم ايفاعت نا دعب كلذو ةوارمحلا ةمقل ابسسحت
لهسسيسس ام وهو يسضاملا عوبسسألا يف اهنم ايكتسشا يتلا

ةلسصاوم ىلع ةرداقلا ةفيلوتلا طبسض يف سشتوكلا ةمهم
نل طوبعج بعÓلا نأا ركذي ،طاقنلا نم ديزملا نامسض
اسضيأا مداقلا دحألا ةهجاوم يف ةكراسشملا هناكمإاب نوكي
باهذلا ةلحرم ةياهن ينعي ام وهو ةرواسسلا ةبيبسش مامأا
ةسصاخ هليحر مدع يف راسصنألا لمأاي يذلا ينعملل ةبسسنلاب
. سضورعلا سضعب ىقلت نأا دعب

صشأمر مأششه

ةليلم نيع ةيعمج

 «ةوارمحلا» ةمقل دعتشست «ماشصل»
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت فدهلاو

فيطشس قأفو

 هتاريشضحت لشصاوي قافولا
يزاغ نب يلهأا ةعقومل
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صصبرتلأب ةينعملا ةمئأقلا دعب ددحي مل يشضأملب
«رشضخلا» ةهجاومل اريشضحت هشصبرت أادبي يبمازلا بختنملا
يف يب˘ماز˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘خد
كلذو ير˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت سصبر˘˘˘ت
ةلبقملا ةهجاوم˘ل˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا
بختن˘م˘لا˘ب ه˘ع˘م˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا
با˘˘سسح˘˘ل كلذ و ، ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘˘˘م ة˘˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
«ناك»ـل ةلهؤوملا تاي˘ف˘سصت˘لا

.نوريماكلاب ررقملا2202
بخ˘ت˘ن˘م برد˘م ى˘عد˘ت˘˘سساو
،اي˘ل˘ح˘م ا˘ب˘عل32 ا˘ي˘˘ب˘˘ماز
نأا ى˘˘ل˘˘ع سصبر˘˘ت˘˘لا لو˘˘خد˘˘ل
اذهب نييلودلا هوبعل قحتلي
،ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسألا سصبر˘ت˘لا

دعب فسشكي مل ،لباقملا يفو
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا

ةمئاق نع نلا دحل يسضاملب
سصبرتلاب نيينعملا نيبعÓلا
«ر˘سضخ˘لا» ه˘ير˘˘ج˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا
يتلا و ةهجاوملا هذهل ابسسحت
يبراحم »ـل ةمهم ريغ يقبت
م˘ه˘نا˘م˘سض د˘˘ع˘˘ب «ءار˘˘ح˘˘سصلا
.  اركبم لهأاتلا ةريسشأانت
بختنملا نأا ةراسشلاب ريدجلا
هر˘ي˘ظ˘ن ه˘جاو˘˘ي˘˘سس ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اكاسسول ةمسصا˘ع˘لا˘ب ي˘ب˘ماز˘لا
لبق ،لبقملا سسرام52 موي
اناوسستوب لابقتسسا و و ةدوعلا
ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.رئازجلا

طيمز.ع

 ةرهأقلأب رأمشضملا ىلع تأجاردلل أيقيرفإا ةلوطب مأتتخا
تايبهذ9 اهنم ةيلاديم91 ـب ةثلاثلا ةبترملا يف ةشسفانملا يهنت رئازجلا

ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ه˘˘نأا
ةلوطبلا تاسسفانم تاجاردلل
را˘م˘سضم˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا

ني˘مو˘ي ل˘ب˘ق تم˘ت˘ت˘خأا ي˘ت˘لاو
،ةرهاقلا ةيرسصملا ةمسصا˘ع˘لا˘ب

ةينطولا ةب˘خ˘ن˘لا تق˘لأا˘ت ثي˘ح
ة˘˘يرا˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
زكر˘م˘لا كا˘كت˘فإا تعا˘ط˘ت˘سسأاو
يئاه˘ن˘لا بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف ثلا˘ث˘لا
.ةلوطبلل
دق ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نا˘كو
،تايبهذ9 : ةيلاديم91 دسصح
تايزنورب7و تا˘˘ي˘˘سضف6
لسضف˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘ه دو˘ع˘تو
نيرسسن ةبا˘سشلا ة˘جارد˘لا ق˘لأا˘ت

ددع ربكأا تققح يتلاو يليوح
ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف با˘˘ق˘˘لألا ن˘˘م
ن˘م تن˘كم˘ت ا˘مد˘ع˘ب ة˘ع˘با˘سسلا

اهدرفمب تا˘ي˘ب˘هذ تسس د˘سصح
لك يف تايطسسولا فنسص يف
رتم005 سصا˘˘˘سصت˘˘˘خا ن˘˘˘م
يدرفلا قابسسلاو «سشاركسس»و
قا˘˘˘ب˘˘˘سسلا اذ˘˘˘كو ن˘˘˘ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو
.طاقنلا دسصحل يئاسصقإلا

ي˘ه تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘تو
خيرات يف اهعون نم ىلوألا
بسسح ،ة˘ي˘ق˘ير˘فلا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
يتأات اهنأا ىلا ةفاسضإا نيينقتلا

بب˘سسب لو˘˘ط˘˘م ف˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
ام˘ك ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت
تايلادي˘م تسس ر˘ئاز˘ج˘لا تلا˘ن
نيدلا حÓسص لسضفب ،ةيسضف
دنع يليوح نيرسسنو يكرسش
زا˘ب˘ما˘سش ي˘˘ف˘˘ط˘˘لو ط˘˘سساولا
ي˘˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسي
ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضا ن˘˘ي˘˘سصا˘˘سصت˘˘خا
ىد˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تايلاد˘ي˘م˘لا ق˘ق˘حو.رباكلا
حÓ˘سص ن˘م ل˘˘ك ة˘˘يز˘˘نور˘˘ب˘˘لا
يدر˘ف ع˘با˘ت˘ت ي˘كر˘˘سش ن˘˘يد˘˘لا

‐تايطسسو‐يئا˘سصقإا قا˘ب˘سسو
قا˘˘ب˘˘سسلا زوز˘˘ع ن˘˘˘ب ةر˘˘˘ه˘˘˘سش
نيسساي تا˘ي˘ط˘سسو ي˘ئا˘سصقإلا

سصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خا ي˘˘˘˘˘ف ةز˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
ينطولا قيرف˘لاو ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘كلا
قرف˘لا بسسح ة˘عر˘سسلا قا˘ب˘سس
لولا زكرملا داعو.رباكألا يف
بختنم˘ل ،ما˘ع˘لا بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف
رسصم يتأات مث ،ايقيرفا بونج
ف˘سصلا ي˘ف ‐م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘ل˘ب˘لا‐
ليدع بردملا ةدايقبو ،يناثلا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا كرا˘˘سش يرا˘˘بر˘˘˘ب
61 ه˘ماو˘ق داد˘ع˘ت˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيقيرفلا ةلوطبلا يف ،اجارد
.ةرهاقلاب رامسضملا ىلع
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نيتلوج رخآا يف رثعتلا دعب

«ةيرشصنلا» مامأا زوفلا قيقحت ةيمتح مامأا «نيينايزلا»
نا˘سسم˘ل˘ت دادو ق˘ير˘ف ة˘ي˘ع˘سضو دادز˘˘ت
ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
ه˘ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ،ى˘لوألا ة˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ى˘ف˘ت˘كا ا˘مد˘ن˘ع ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ير˘ّث˘ع˘˘ت
ةرقم مجن مامأا هبعلم ىلع لداعتلاب
ة˘ب˘ي˘ب˘سش د˘ي ى˘ل˘ع ةرا˘سسخ˘لا هد˘ب˘˘كتو
«نو˘ي˘نا˘يز˘لا» ى˘˘ح˘˘سضأاو.ةرواسسلا

ع˘˘م د˘˘ه˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م
دغ موي ءاقل نم ةيادب تاراسصتنلا
يذلا ياد نيسسح رسصن  مامأا ءاعبرألا
نأاو اسصوسصخ ،ارسشابم اسسفانم ىقبي
دادولا برقتسس زوفلا ريغ ةجيتن يأا
دعي مل يتلا رطخلا ةقطنم نم رثكأا
.طقف طاقن3 ىوسس اهنع هلسصفي

ةدايقب ينفلا مقاطلا نأا نم مغرلابو

نوكي نل ،يلذاسش نب لامج بردملا
ديجلا ري˘سضح˘ت˘ل˘ل ي˘فا˘كلا تقو˘لا ه˘ل
يف ىعسسيسس هنأا لإا ،ةارابملا هذه لبق
اذهب ةسصا˘خ˘لا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا سصسصح˘لا
تا˘يرا˘ط˘ب ن˘ح˘˘سش ةدا˘˘عإل عو˘˘ب˘˘سسألا
ىلع مهنم عاسض ام كرادتو نيبعÓلا

نوبعÓلا هنسش يذلا بارسضإلا ةيفلخ
روهظلا لجأا نم ،مرسصنملا عوبسسألا
ءاقبإل لسضفألا ميدقتو هجو نسسحأاب
.يفطل ديقعلا بعلم يف طاقنلا

ي˘ن˘م˘ي ي˘لذا˘سش ن˘ب برد˘م˘لا ى˘ق˘ب˘˘يو
يتلا زئاكرلا سضعب عاجرتسساب سسفنلا

ىلع ةريخألا تا˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘ع تبا˘غ
نب نيدلا ري˘خ ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا رار˘غ
ن˘ب ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو˘ت˘م اذ˘كو نار˘م˘˘ع

اسسفن هقيرف احنمي ىتح ،نيمأا ديعلب
ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ةدو˘˘ع ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘تو ،اد˘˘˘يد˘˘˘ج
ر˘ي˘غ ي˘كرا˘ب˘م نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس يرو˘˘ح˘˘م˘˘لا

نم ءافسشلل هلثامت  مدع دعب ةنكمم
بابسش ءاقل يف اهاقلت يتلا ةباسصإلا
ةكراسشملا نم ه˘ت˘مر˘حو جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا
.ةيسضاملا ةثÓثلا تلوجلا يف
فانئتسسلا ةسصح نأا ةراسشإلاب ريدجلا

بعلمب سسمأا ة˘ي˘سشع ة˘ج˘مّر˘ب˘م تنا˘ك
بردملا حنم نأا دعب ،يفطل ديقعلا
بب˘سسب ة˘˘حار ه˘˘لا˘˘ب˘˘سشأا ،ي˘˘لذا˘˘سش ن˘˘ب
ةيرفسس بقع مهنم لان يذلا قاهرإلا
يف ةلوذبملا دوهجلا دعب ىتحو راسشب
.ةرواسسلا ةارابم
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نأشسملت دادو

سسرام81 ىلإا51  نم ريبكلا بونجلاب مدقلا ةرك سسرادمل ىلوألا ةلوطبلا ميظنت
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
سسمأا لوأا «كارطانوسس» تاقورحملل
ة˘لو˘ط˘ب˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك سسراد˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘لوألا
كنفلا» مسسا تحت ر˘ي˘ب˘كلا بو˘ن˘ج˘لا˘ب
نم ةدتمم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ «ر˘ي˘غ˘سصلا

يرا˘˘ج˘˘لا سسرا˘˘م81 ى˘˘˘˘˘˘لإا51
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘تلا ع˘˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب كلذو
د˘˘سصق ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لا تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا فا˘˘˘سشت˘˘˘˘كا
عيجسشتو ةينطولا ةبخنلل مامسضنÓل
.ماع لكسشب ةسضايرلا

كارطانوسس نأا عمجملا نايب حسضوأاو
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تإلاو
امهدوهج ديحوت ىلع مزعلا ناتدقاع
عفرلا و ةينطولا مدقلا ةرك ريوطتل
بو˘ن˘ج˘لا˘ب ا˘م˘ي˘˘سسل ،ا˘˘هاو˘˘ت˘˘سسم ن˘˘م
ه˘جو ى˘ل˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘بو ر˘ي˘ب˘˘كلا
هذه نأا نايبلا فاسضأا و ،«سصوسصخلا

سسراد˘م ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ى˘˘لوألا ةرود˘˘لا
مظنتسس ريبكلا بونجلاب مدقلا ةرك
و ةيعيبرلا ةيسسردم˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا لÓ˘خ
ةدع نم نا˘ي˘ت˘ف˘لا ن˘م ا˘قر˘ف ع˘م˘ج˘ت˘سس
«ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا بو˘ن˘˘ج˘˘لا ن˘˘م تا˘˘يلو
بهاوم زورب امتح دهسشتسس ةقباسسم
.«ةدعاو
يتلا ةلوطبلا هذه نا عمجملا فاسضأاو
ةرارإا بكرم ىوت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ظ˘ن˘ت˘سس
،دو˘˘ع˘˘سسم ي˘˘سسا˘˘˘ح˘˘˘ب كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سسل
ةعبراو نايتفلا نم اقيرف21 عمجتسس
ام مهرامعا حوارتت ،تايتفلا نم قرف
802 عومجمب يا ةنسس31 و21 نيب
ةمداقلا ةريغسصلا معاربلا نم اسسفانتم
.ريبكلا بونجلا نم
ةرهاظتلا هذه نا ىلا نايبلا راسشأا و
نونوكيسس نيذلا نيي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘كم˘ت˘سس
«ن˘˘م نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘سضا˘˘˘ح
تاءا˘ف˘كلا فا˘سشت˘كا و ءادألا م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت

ةبخنل مامسضنÓل ةلهؤوملا و ةدعاولا
.» ةينطولا مدقلا ةرك
ددسصلا اذه يف كارطانوسس تدكا و
فدهي ،ةرهاظتلا هذه لثم ميظنت نأا
ز˘يز˘˘ع˘˘ت و ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت ى˘˘لا سسا˘˘سسألا˘˘ب
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك و ما˘ع ل˘كسشب ة˘سضا˘ير˘˘لا
تائفلا ىدل اميسس ل ،سصاخ لكسشب
يتلا ىرغسصلا فانسصلا و ةينابسشلا
.» ةينطولا ةسضايرلا لبقتسسم لثمت
ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه نا˘ب ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا دا˘˘فا و
Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ىر˘خا تلو˘ط˘ب˘ب ع˘ب˘ت˘ت˘سس
دو˘ه˘ج˘لا ة˘ل˘سصاو˘م» ى˘˘ن˘˘سست˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح
ةسضايرلا ةسسرامم ريوطت˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا
ي˘لا˘ت˘لا˘ب و ن˘طو˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
ل˘سضفا و ن˘سسحا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا و م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت
نو˘ع˘فر˘ي˘سس ن˘يذ˘لا د˘˘غ˘˘لا ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير
لفاحملا يف ا˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ناو˘لألا
.» ةيملاعلا  ةيسضايرلا

ب.م.يرشسيا

سسيئر يطاورز دمحم ثعب
ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘˘ف
ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ـل ة˘˘˘لا˘˘˘سسر˘˘˘ب
ة˘يدا˘ح˘تلا سسي˘˘ئر ي˘˘سشطز
اذهو ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا
ةرظت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘ب˘ق
«رو˘سسن˘لا »ـل ءا˘ع˘برلا اد˘غ
باسسحل وداراب كيتلتأا مامأا
ة˘لو˘ط˘ب ن˘م81 ة˘لو˘ج˘˘لا
.لولا فرتحملا

سسيئر نم يطاورز بلطو
نييع˘تو ل˘خد˘ت˘لا  «فا˘ف˘لا»
لجأا نم ىوتسسملا يف مكح
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ةرادإا
ودارا˘ب كي˘ت˘ل˘تأا ف˘ي˘˘سضم˘˘لا
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع اد˘غ رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
هذه يتأاتو ،ءاسضيبلا رادلا
ي˘˘˘طاورز ن˘˘˘م ة˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘˘لا
سسجا˘ه ن˘م ه˘فو˘خ˘ت بب˘سسب
جراخ اسصو˘سصخ م˘ي˘كح˘ت˘لا
ثع˘ب˘ل ه˘ع˘فد ا˘˘م د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا

سسي˘ئر˘ل˘ل ةر˘سشا˘ب˘م ة˘˘لا˘˘سسر
ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
وأا تا˘ب˘˘عÓ˘˘ت يأا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
مكح عسضوو تاهويرانيسس
يأل زاحني لو اهيزن نوكي

نأا ةراسشإلاب ريدجلا.فرط
ميكحتلل ةيزكرملا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

يرئازجلا داحتإÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةطبارلل عباتلا مدقلا ةركل
ىفطسصم مكحلا تنيع دق
وداراب ةارابم ةرادإل لابرغ
،ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش ما˘˘˘مأا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ر˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ته˘˘˘جاو ي˘˘˘ت˘˘˘لا يداو˘˘˘ن˘˘˘˘لا
نم تكتسشإا وداراب كيتلتأا
ه˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا
ا˘م و˘هو ق˘ير˘ف˘ل˘ل زا˘ي˘ح˘نإلا

موقي يطاورز دمحم لعج
يأا بن˘ج˘ت˘ل ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه˘ب
ن˘م ثد˘ح˘ت د˘ق تازوا˘˘ج˘˘ت
ة˘˘لذ˘˘ب˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.ءاقللا يف ءادوسسلا

طيمز.ع

وداراب ةهجاوم يف هيزن مكح نييعت يششطز نم بلطي يطاورز

ةشضأيرلا عيجششتو بهاوملا عيجششت صضرغب

نيلربب ةيبملوألا بأعلألا ىلإا ةلهؤوملا ةرودلا
رظتنم ءاشصقإاو ةبيخم ةكراششم
ديلا ةركل يرئازجلا بختنملل

عدو ا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘لا
با˘˘ع˘˘لألا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لا
،ويكوطب ةمداقلا ةيبملوألا

ثÓ˘ث˘ل هد˘ب˘˘كت د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو
نم ىسصقيل ةيلاتتم مئازه
ملح هعم رخبتيو ةسسفانملا
ي˘لود˘لا ل˘ف˘ح˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘˘لا

راعسشإا ىتح ملحلا لجأاتيو
«ر˘سضخ˘لا» د˘ب˘كتو.رخآا
˘˘ما˘˘مأا ثلا˘˘ث˘˘لا م˘˘ه˘˘ماز˘˘ه˘˘˘نإا

بختنم ةرودلا فيسضتسسم
،43/62 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ا˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا
قلأاتملا ءاقفر ىقلت امدعب
لك مامأا نيتميزه سسوكرب
ا˘ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘سس ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م ن˘˘م
63/82 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب د˘يو˘سسلاو
،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع63/52و
،ثÓثلا مئازهلا ىلع ءانبو
يرئازجلا بختنملا يسصقأا

ناك املثم ،تايفسصتلا نم

ع˘سضاو˘ت بب˘سسب ،ار˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةر˘ت˘ف لو˘طو تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
ن˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت
نم هتدوع دعب ،تابيردتلا
لا˘يد˘نو˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا

.رسصم
لوأا كلذب «رسضخلا» ىدهيل
ى˘˘لإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب
ايناملأا بختنمل داي˘ب˘م˘لوألا
طسسو ،همامأا مهمازهنا دعب

ةر˘˘˘˘˘˘كلا قا˘˘˘˘˘˘سشع ةر˘˘˘˘˘˘˘سسح
او˘نا˘ك ءلؤو˘هو ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كت نو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
سسي˘ل ل˘ب˘˘ق تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت د˘˘عو˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘ف
لب˘ق ا˘سضيأا ل˘ب ،دا˘ي˘ب˘م˘لوألا
يف ةري˘خألا م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب
ى˘˘˘˘لإا ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ،ر˘˘˘˘سصم
،نيبعÓل ةيدرفلا تاراهملا
لإا مهسصقني نكي مل نيذلا
.ديجلا ريسضحتلا

طيمز.ع
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دئاق زرحم سضاير نوكيسس
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

دعوم ىلع يتيسس رتسسسشنام
مامأا هقيرف ةقفر مويلا ةرهسس
ا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسور˘˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سضلا

يف ينا˘م˘للا خا˘بدÓ˘غ˘سشنو˘م
سسدا˘˘سسلا رود˘˘لا با˘˘يإا را˘˘˘طإا

.ابوروأا لاطبأا ةطبار نم رسشع
ي˘˘لود˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر ى˘˘ع˘˘سسيو

ة˘ج˘ي˘ت˘ن د˘ي˘كأا˘ت˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيئانثب تهتنا يتلاو باهذلا
«نز˘ت˘ي˘سسلا» ح˘لا˘سصل ة˘ف˘ي˘ظ˘ن

«زورح» ءاقفر نوكيسس ثيح
لابسشأا لوان˘ت˘م ي˘ف ءا˘ق˘ل ما˘مأا
بي˘˘ب ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسلا برد˘˘˘م˘˘˘لا

ةيرومأاملا نأا ريغ ،لويدروغ
نأاو اسصوسصخ ةلهسس نوكت نل
ثادحإا ديري ينامللا قيرفلا

ىلع ةلواطلا بلقو ةأا˘جا˘ف˘م˘لا
رظتنملا نمو اذه ،«ءايرثلا»
ير˘سسي˘˘لا بحا˘˘سص كرا˘˘سشي نأا
ءاقللا ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا ة˘ير˘ح˘سسلا
ةلوجلا ءاقل نع باغ نأا دعب
يزي˘ل˘ج˘نلا يرود˘لا ن˘م82
˘ما˘ه˘لو˘ف ما˘مأا «غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘˘لا»
ةلماك ةي˘ثÓ˘ث˘ب ته˘ت˘نأا ي˘ت˘لاو
.«ولب ياكسسلا» حلاسصل

‘ رظتنم ينيعبشس نب
 «يتيشسلا» ءأقل

ن˘م ل˘با˘ق˘م˘لا بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ن˘ب ي˘مار ل˘خد˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا
يرئازجلا ع˘فاد˘م˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس
خا˘˘˘بدÓ˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘˘سشنو˘˘˘˘م بعلو
نأا د˘ع˘ب ءا˘ق˘ل˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا
ةيعامجلا تابيردتلا ف˘نأا˘ت˘سسا

هيفاعت دعب سسمأا هيدان ةقفر
ةي˘ل˘سضع˘لا ة˘با˘سصإلا ن˘م ما˘ت˘لا
ابسسحت ،اهنم يناعي ناك يتلا
،«يتيسسلا» مامأا رظتنملا ءاقلل
ا˘˘˘ي˘˘˘سسرو˘˘˘ب برد˘˘˘م ف˘˘˘سشكو
زور و˘كرا˘م خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع ن˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
.مويلا ةهجاومل هتيزهاجو

طيمز.ع

ةيرئازج  لباوتب يبوروأا مادشص يف ينيعبشس نبو زرحم

با˘˘ب˘˘˘سش داد˘˘˘ع˘˘˘ت نو˘˘˘كي˘˘˘سس
ةر˘ي˘ه˘ظ د˘عو˘م ى˘ل˘ع دادزو˘ل˘˘ب
را˘ي˘ع˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل ع˘˘م مو˘˘ي˘˘لا
قير˘ف ي˘قÓ˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،ل˘ي˘ق˘ث˘لا
را˘طإا ي˘ف ي˘˘نادو˘˘سسلا لÓ˘˘ه˘˘لا
رود ن˘˘˘˘˘˘˘˘م4ـلا ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا

لا˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ة˘عا˘سسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
.00:41ـلا

برد˘˘م˘˘لا لا˘˘˘سشأا ى˘˘˘ع˘˘˘سسيو
جئاتنلل دح عسضول امود كنارف
ا˘ه˘ن˘م ى˘نا˘ع ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا
رمألا ةريخألا ةرتفلا يف قيرفلا
ىلع عجارتي يدانلا لعج يذلا

ي˘ف ما˘ع˘لا بي˘تر˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ة˘ط˘بار ي˘ف ى˘ت˘حو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نو˘˘˘كت ن˘˘˘لو اذ˘˘˘ه ،لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بألا
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘ل˘ه˘سس ة˘م˘ه˘م˘لا
لÓ˘˘ه˘˘لا ل˘˘˘ث˘˘˘م يو˘˘˘ق ق˘˘˘ير˘˘˘ف

لداعتلا سضرف يذلا ينادوسسلا
ل˘ب˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
«ةبيقعلا» دادعت نأا لإا ،عوبسسأا

ل˘كب ي˘مر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘مزا˘˘ع
ةجيتنب ةدوعلا لجا نم مهلقث
لهأاتلا يف يدانلا ظوظح عفرت
كفو ة˘ه˘ج ن˘م مدا˘ق˘لا رود˘˘ل˘˘ل
ةهج نم ةيبلسسلا جئاتنلا ةمزأا
.ىرخأا

تشسيلو ةبعشص ةمهملا
ةليحتشسم

با˘ب˘سش ة˘م˘ه˘م نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
،ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس نو˘˘كت ن˘˘ل دادزو˘˘ل˘˘ب
ةهج نم سسفانملا ةوقل رظنلاب
ةهج نم رايدلا جراخ بعللاو
هل قبسس قيرفلا نأا لإا ،ىرخأا

ةلوجلا يف اينازنت يف بعل نأاو
ا˘˘م ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا كل˘˘م˘˘يو ى˘˘˘لوألا

عم ملقأاتلا ىل˘ع اردا˘ق ه˘ل˘ع˘ج˘ي
ةوقب ةارابملا بعلو عاسضوألا

.طقفو زوفلا لجأا نم
يموجهلا مقعلل لح دأجيإا

زوفلأب ليفك
داد˘ع˘ت نأا نا˘ن˘ثا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘ي ل

ةر˘˘ك مد˘˘ق˘˘ي دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ق˘ل˘خ˘يو ة˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ل˘ك ي˘ف سصر˘˘ف˘˘لا
ل˘كسشم نأا لإا ،ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘ي ي˘˘ت˘˘لا
هلÓظب يقلي يموجهلا مقعلا

رمحألا نينوللا باحسصأا ىلع
ةردق مدع لظ يف ،سضيبألاو
تايرابملاب زوفلا ىلع دادعتلا
سصرفلا عييسضت ببسسب ةريخألا
.ليجسستلل ةحناسسلاو ةلهسسلا

ب.م.يرشسيإا

ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ف˘ي˘سصو ر˘ئاز˘ج˘لا
تا˘عو˘م˘ج˘م رود ن˘م ة˘ع˘˘بار˘˘لا

فيسضلا ،ايقير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار
ةرهسس تيغنوت يدان يلاغنسسلا
ة˘˘عا˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ةيليوج5 بع˘ل˘˘م˘˘ب ،00:02ـلا
داد˘˘ع˘˘ت ى˘˘ع˘˘سسيو ،ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوألا
ةيناثلا ةارابملاب زوفل˘ل د˘ي˘م˘ع˘لا
ل˘هأا˘ت˘لا ظو˘ظ˘ح ع˘فر˘ل ا˘ي˘˘لاو˘˘ت
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل مدا˘˘ق˘˘لا رود˘˘˘ل˘˘˘ل
بحاسص هجاوي يسسنوتلا يجرتلا
،يرسصملا كلامزلا3ـلا زكرملا

رثكأا ةيدولوملا برقي ام وهو
رودلل لهأاتلا ةقاطب نم رثكأاف
.ةقباسسملا نم مداقلا

لابسشأا ةمهم نوكت نلو اذه
ينار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا
ءا˘ق˘ل ي˘ف زو˘ف˘لا م˘غر ،ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس
نأا لإا ،را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ با˘˘هذ˘˘لا

هرسسخي ام هيدل سسيل سسفانملا
لكلا يف لكلا بعلل ىعسسيو
يتلا ةيدولوملا فاقيإا لجأا نم
ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘ج ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم مد˘˘˘ق˘˘˘˘ت
وه ام سسكع ،ةيراقلا ةسسفانملا

ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘ح˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ةينطولا

ارأيخ كل‰ ل :صشورمع
ىلع زوفلا أنفدهو رخآا

تيغنوت
بردملا سشورمع لداع دكأا

ة˘يدو˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
نل تيغنوت ةهجاوم نأا رئازجلا
فد˘˘ه˘˘لا نأا لإا ،ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس نو˘˘كت
زو˘ف˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ر˘˘ي˘˘خألاو لوألا
ي˘ف سشور˘م˘ع لا˘˘قو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
ةودنلا سشماه ىلع تاحيرسصت
ةعاقب اهدق˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا
ل» :ةيليوج5 بعلمب ةفاحسصلا

ىلع زوفلا ريغ رخآا ارايخ كلمن
ةوقب ءاقللا لخد˘ن˘سسو تي˘غ˘نو˘ت
فاد˘˘˘˘هألا غو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م
هدر ي˘فو ،«ر˘ي˘غ ل ةر˘ط˘˘سسم˘˘لا

ىوتسسم عجارت لوح لاؤوسس ىلع
بردملا عجرأا ،ءامسسألا سضعب
ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘سضلا ى˘˘˘˘لإا با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسألا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا

ريبك قيرف يف نوبعلي مهنوك
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ل˘˘˘ث˘˘˘م
طغسضلا نأا دقتعا» :درطتسساو
ءادأا ع˘جار˘ت ي˘ف ي˘سسي˘ئر بب˘˘سس
سسيل اذه نكل نيبعÓلا سضعب
يف عيقوتلا درجمب نل ،اببسس
عم عقوت تنأاف رئازجلا ةيدولوم
نحنو يداع رمأا اذهو طغسضلا
.«كلذ زواجت ىلع نورداق

ب.م.يرشسيإا

دادزولب بأبشش ‐ ينادوشسلا لÓهلا

00:41ـلا نم ةيادب مويلا ايقيرفإا لاطبأا يرود نم4ـلا ةلوجلا راطإا يف
مداقلا رودلل لهأاتلا ظوظح عفرل زوف نع نوثحبي «ةبيقعلا ءانبأا»

يلأغنشسلا تيغنوت ‐ رئازجلا ةيدولوم

00:02ـلا نم ةيادب لاطبألا يرود نم4ـلا ةلوجلا ءاقل
لهأاتلا ظوظح عفر ىلع هنيعو ديكأاتلا ءاقل يف ديمعلا

هدقع ةيأهن باÎقا عم
يدأنلا عم

سسيتيب لاير سسيئر
يدنام ءاقب ‘ لمأاي

سسيتيب لاير ةرادإا لازت ام
عا˘ن˘قإا ي˘ف ل˘مأا˘ت ي˘نا˘˘ب˘˘سسلا

ع˘˘˘فاد˘˘˘م يد˘˘˘نا˘˘˘م ى˘˘˘سسي˘˘˘˘ع
بعلو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
فوفسص يف ديدجتلاب قيرفلا
اسصوسصخ ،يسسلدنلا يدانلا

يهتني قيرفلا عم هدقع ناو
 .لبقملا ناوج

وراه لخنأا فخي ملو اذه
سسي˘ت˘ي˘˘ب لا˘˘ير يدا˘˘ن سسي˘˘ئر
ج˘ير˘خ رار˘م˘ت˘˘سسا˘˘ب ه˘˘لؤوا˘˘ف˘˘ت
قيرفلا يف يسسنرفلا سسمير
يف لخدي مل هنأا امب Óبقتسسم
قيرف يأا عم تاسضوافم يأا
انأا»: Óئاق ةعاسسلا دحل رخآا

يف دجوي ل ،يدنام نأاب قثاو
،«نا˘˘ك يأا ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘ُم
ةدا˘˘˘ق د˘˘˘˘حأا و˘˘˘˘ه»: ل˘˘˘˘سصاوو
ادر انحنمب موقيسسو ،قيرفلا
نم هدقع ديدجت سصوسصخب

ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘خ ،ه˘مد˘ع
ى˘سسي˘ع»: ع˘با˘تو ،«ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

،فر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ُم بعل
ر˘ي˘سست ه˘ع˘م تا˘سضوا˘ف˘ُم˘˘لاو
د˘ع˘˘بأا ى˘˘لإا ل˘˘سسل˘˘سس ل˘˘كسشب
ريخألا يف مت˘خ˘ي˘ل ،«دود˘ح˘لا
ذ˘خ˘ت˘ي˘سس ه˘نأا˘ب م˘ل˘ع˘ن ن˘ح˘ن»:
يف ملعي وهو ،ايريسصم ارارق
رمتسسيسس ناك نإا هسسفن ةرارق
ريكذتلل.«ل مأا ةيليبسشإا يف
سضفر ةنسس92 بحاسص نأا
ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ي˘˘سسلد˘˘نلا
يد˘نا˘م نا˘كو ،تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لا
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ل˘˘خد
وكيتيلتأا ةروسص يف ةيدنألا

لوبرفيلو ي˘نا˘ب˘سسلا د˘يرد˘م
ي˘ه˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ،يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

ينا˘ب˘سسلا يدا˘ن˘لا ع˘م هد˘ق˘ع
.مداقلا فيسصلا

طيمز.ع

ةيحشص ةكعو ببشسب قيرفلا ةقفر رفأشسي مل بعÓلا«غيلزنويبموششلا» نم61 رودلا تأشسفأنم نمشض

يف يجرتلا ةليكششت نع بيغي نايزم
كلامزلا ةهجاوم

بعÓ˘لا نا˘يز˘م نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ل˘ج˘سسي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
نع هبايغ يسسنوتلا يجرتلا فوفسص يف طسشانلا يرئازجلا
تاسسفانم نمسض ،يرسصملا كلامزلا فيسضملاو هقيرف ءاقل
ةطبار نم تاعومجملا رود تاسسفانم نم ةعبارلا ةلوجلا
 .ايقيرفإا لاطبأا

قبسسألا بعÓلا بايغ نع يسسنوتلا يجرتلا يدان فسشكو
لاطبأا يرود يف كلامز˘لا ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإل
ةيرسصملا ةمسصاعلل يدانلا ةثعب ةيرفسس توف ثيح ،ايقيرفإا
نم هتعنم درب ةلزنب هتباسصإا دعب ةظحل رخآا يف ةرهاقلا
.هئÓمز ةقفر رفسسلا

يف نويرئازجلا نوبعÓلا نوكيسس ةلسص يذ قايسس يف
ركذي ،كلامزلا مامأا نيرسضاح ناردب ،يتسش ،ثيغ نب ةروسص
ةيدولوم نم لك مسضت يتلا هتعومجم ردسصتي يجرتلا نأا
كلا˘مز˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب  ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا ثي˘غ˘نو˘تو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.يرسصملا

طيمز.ع
أنيتنوريف ةهجاوم نم ةريبك ةبشسنب نوكتشس هتدوع

تابيردتلا يف جمدني رشصان نب
يلويب حيريو ةيعامجلا

نليم يدانو «رسضخلا» مجن رسصان ن ليعامسسإا برتقي
يتلا ةباسصإلا نم هيفاعت دعب نيدايملل ةدوعلا نم يلاطيلا

نع ةليوط رتفل هتدعبأا يتلاو ،قباسس تقو يف اهنم ىناع
.بعÓملا

جا˘˘مد˘˘نا ن˘˘ع سسمأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘سسو تف˘˘سشكو
،«يدرابموللا» يدانلل ةيعامجلا تابيردتلا يف «ومانيدلا»
ىلإا رسصان نب ةدوع نأاب ،«وتاكريم وتوت» عقوم فاسضأاو
يذلا ،يلويب نافيتسس هبردم ةحارإا هنأاسش نم تابيردتلا
ةارابم دعوم بارتقا عم اسصوسصخ بعÓلا ىلع اريثك لوعي
.يبوروألا يرودلا تاسسفانم نمسض دتيانوي رتسسسشنام

طيمز.ع
«يبرادلا» يف لدأعتلا قيقحتل هتدأيق دعب

نم ىقبت اميف ةشسارششب لتاقنشس :روليد
   مشسوملا اذه تاءاقل

هيليبنوم مجنو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا رو˘لود يد˘نأا ر˘م˘ت˘سسي
هقيرف ةقفر يسسنرفلا يرودلا ءامسس يف قلأاتلا يسسنرفلا
رولود حجنو ،يدانلا ةليكسشتل ةقفوم نم رثكألا هتدوع دعب
احنام ةمكحم ةيسسأارب مين مامأا يبرادلا يف ليجسستلا يف
.ةنيمث لداعت ةطقن هقيرف

نأا ه˘ئÓ˘مز ن˘م رو˘ل˘يد يد˘نأا بل˘ط ءا˘ق˘ل˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘˘عو
لجأا نم ةيقب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘يد˘ل ا˘م ل˘ك او˘مد˘ق˘ي
ةمدقملا ةبكوك نم رثكأا بارتقلاو بيترتلا يف ءاقترلا
نم ديدعلا ىلع انلسصحت »:Óئاق ةيفحسصلا هتاحيرسصت يف
:عباتو ،«اهتمجرت يف حجنن مل اننكل يبرادلا يف سصرفلا
نيفده انلجسسو ،ةبسسانم نم رثكأا يف ليجسستلاب قحألا انك»
:فاسضأاو ،«قبسسلا فده انيلع اولجسس اهدعب ،رافلا امهاغلأا
فده ليجسست نم انكمت ىتح بعللا انلسصاوو ملسستسسن مل»
،«ةارابملا هذه رظتنت تنا˘ك ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا نأا ة˘سصا˘خ لدا˘ع˘ت˘لا
ىلإا ةفاسضإلاب تايئاهن9 انيدل يقبتم نآلا» :همÓك متخيل
ام ءيسش قيقحت لجأا نم انيدل ام لك مدقن نأا انيلع ،سسأاكلا
.«مسسوملا ةياهن يف

.. اديدج أمقر مطحي روليد
ي˘ف سسدا˘سسلا فد˘ه˘لا «فو˘لزو˘ب» فا˘سضأا ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م

ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ي˘ف م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه هد˘˘ي˘˘سصر
سسأارلاب لجسسي بعل رثكأاك ةرادسصلا Óسصاوم ،«1غيللا»
ربتعي ريخألا نأا كلذل فسض ،ايلاح ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف

تلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسأار˘لا فاد˘هألا ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا بحا˘˘سص
.«رسضخلا» مجاهمل ازيمم امقر ىقبي يذلاو ىربكلا سسمخلا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

نايشسنلل
+̆å˘لا د˘wÄÑلا ةراï6اÑ©ة
قMرD ا§ل س9رå- يkلا

H˘˘˘˘˘˘˘د˘˘˘˘˘˘˘لا بردD̆˘˘˘˘˘˘عا
،ي̆+رè̆˘م˘لا يدM̆د˘˘q˘˘لا
E˘˘˘˘˘˘õ̆˘˘˘˘˘برد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ل
قtلا د˘ğ> ،ير̆(ا~q̆˘لا
ر˘˘.أا ن˘H̆ ة˘˘7Ñ̆˘˘©˘˘w ن˘˘̆+
نأا ار˘̆©˘HÅÑ̆ ةرا˘˘wÄÑ˘˘˘لا

<˘˘õ˘˘لا ى˘k̆å˘داد -˘q̆زوا
ر̆©˘k̆˘íò˘˘لاو ةرا˘wÄÑ̆˘˘لا
D©ام Jو E1 مداÇÑ8وÑا
˘مدM̆ï̆ م˘ل ق˘Mر˘í˘˘لا نأاو
لو˘˘E د˘˘˘0 ى˘˘õ̆˘˘˘> كلذ
بلا: يذلا «لار°©qلا^
ر©kíòلاو يوE لDå در+
Dملا يgراMلا تاïداHة.

لاطبألاب قيلي لابقتشسا
D˘ي H̆g˘ةردا -ÄÑ̆ktق

ر˘M̆د˘˘k˘˘˘ï̆˘˘˘لاو ةدا˘˘7Ñ̆)لا
1Çس، D̆˘رM˘˘لا ق˘˘§̆˘Óل
سDÄا˘˘̆°˘˘˘H ي˘˘Ĭادو˘˘˘ÄÑلا
D˘رM̆7 قÑ˘ğبا +˘õ̆دادزو
H˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘q˘˘~ر̆(ا D̆ي
ا˘©M̆ï̆ر˘D)ا لاÜ̆̆+أا يرود
D˘لا ي˘q˘لا4ـلا ةلوkي
-õåلا+ مو©لا بÄÑنادو،
ق©Mõو را0 لا˘6Ñ˘k̆ï̆gا̆+
ل̆§6Ñ̆ ا˘˘H ،لا˘˘Ü˘̆+ألا˘̆+

ةå˘ï˘©g˘لا دادå̆̆- جور˘1
Hملا نÜل راkèىل)ا ردا
H˘˘ï˘˘ا ر(E˘˘اH̆˘k̆˘§˘˘د˘0أا˘+ ا
نH̆ ةM˘ğر˘ï˘لا قدا̆°˘í˘˘لا

HÜلا راwمو:ر.

«ةروشضخلا» عم حاترم بوبيشش

Iíى H°لا ر©/اÓ<لا بÄÑادوI7 يÑ©gيذلا بو
دادزوõ+ با7Ñg قMرD ةDïر سHÄا لوا لIkïا
سÇ+ر˘˘k˘˘+ قا˘˘õ˘˘t˘˘لا ل˘˘/ا ن˘˘H نادو˘˘ÄÑلا ى˘˘لا
يk§/اومل دMÄÑkå يذلا ي˘°˘:و˘لا بk˘w˘°˘م˘لا
6Ñو-واHا بو°/و يDرMï©ا Fا امI6 هÑ©ÄÑåى
ةدوåلا نو6Ñkò م˘. ن˘Hو ةر˘©˘7Ñأا˘k˘لا د˘Mد˘k˘q˘ل
ةDïر+ ةدوåلا ة0õرمل ه˘-ار˘©˘tÉÑ˘- ةر˘7Ñا˘g˘م˘ل
-ÅÑò©õيدم0 ة Jاو اذFملا دå°ي <õا ىIل ه
نH ا©˘°˘م˘H˘k د˘å˘ï˘لا DÄÑ˘x ي˘D ة˘©˘I يأا د˘/و˘-
را1gلا سåÉ+ راد8Ñا ن> فMò نا ع©مqلا
سåÉ+ نا ام+ ةÇÑtلا نH ا§ل س6ا6Ñأا ل يkلا
دåïلا DÄÑx ة©IاHò)ا دF'وkل ت0ار فار:ألا

1Óلا لÄÑلا تا>اïداHة .
ديدج بشصنمب يششكاكب

 نييبيللا مامأا

Míòر Hو بردD6 قاÑÜ©لا فkوIÄÑلا يòوFي
Dلا ي<kدام <õد1 ىHادملا تاDع +òاFÅÑي
Fâ§©ا رMÄÑكلذو ر +å8)لا دÑلا ة+اk7ا يÑkòى
H̆˘°˘˘§˘˘ل ا˘˘å˘˘اوD˘˘ا ه̆+ر˘̆/ ث©˘0̆ يHÄس D˘كلذ ي
ى˘لا رداÇÑ̆م˘˘لا ل˘F̆ ر˘̆©˘ÅÑ̆- ث©˘0̆ بÇÑ°˘˘م˘˘لا
فو8Ñ˘í ي˘D ق˘+ا˘ÄÑلا ب>Ó˘لا ةدو˘> ة˘©˘Iا˘Hò)ا
7Ñg©gلا ةÄÑىلا ةروا H°ÇÑgل يذلا هåب D©ه

:©õلا ةÄÑg6 عÑ°و ةر©1ألا تاوJو Hا Mqåõه
يأا نود نH ةم§ملا ةMدأا- ىõ> ارداEو ا~Jا/
. ةر©ògلا ه-رwgل ارIâ لا7Ñò)ا

qarsana@essalamonline.com
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ةبعشص ةيعشضو
ةMاõèل ة8Ñåg ة©9Ñåو
-õلا كkد/او- ي D©§ا
ا˘˘M̆را˘˘˘H يد ل˘˘˘©˘˘˘Ĭ˘˘qأا
ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا ب>Ó˘˘˘˘˘˘لا
يداI مIq ي°©k°/رألا
،ناHر©/ نا6Ñ سMÄرا+
+̆˘å˘˘د -˘˘å̆س9ر H˘°̆~ه˘ل
ل˘Ĕ˘ğ ن˘˘H ة˘˘Eر˘˘˘õÄÑ˘˘˘ل
H˘˘˘q˘˘§˘˘ن˘˘©˘˘لو، <̆˘õ̆˘ى
J˘˘˘˘˘اHÅس H˘˘˘˘ة˘˘˘˘§˘˘˘̆/او
˘ما˘Hأا «ي̆/.س6أا.ي˘g˘لا^
IاIل ،ت©åõءا°.أا كلذ+ م
رر˘M˘ï نأا ل˘E˘g ءا˘õ̆˘ï˘˘لا
رداè©ل هر©©è- بردملا
.عوHدلا+ بõåملا

15

ةيلاع ةيشضاير حور
ه©õ©+ مEر م˘©t̆Ü̆˘- م˘=ر
نH ة©Mõزارg˘لا ةر˘Jو˘q˘لا
Egل FرMÄÑk©اIور وIودلا
ي˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘لا ب>Ó˘˘˘˘˘˘˘لا
يدا˘I م˘Ĭq ي˘لا˘è˘̆-ر˘˘g˘˘لا

ل)ا ،يلاMÜ)لا س6وD°kو/
ر§;أا يMõزارgلا مq°لا نأا
حورو ة˘˘©˘˘لا˘˘> ا˘˘˘ÓE˘˘˘1أا

اHدå+ ،ةر˘©˘F˘g ة˘©˘9Ñا˘Mر
Eما +k§°cنودلا^ ة» <õى
ث©0 هï˘ï˘0 يذ˘لا م˘Eر˘لا

077ـلا فد˘§˘˘õ˘˘ل ل˘˘8Ñو
Dي Fملا لÄÑا+ïتا D©ام
ةرJ̆وq̆˘لا داد˘˘> ف˘˘Eو˘˘-

.767ـلا د°>

ةدوع نم قثاو يلعوب
ةهجاولل «يرانكلا»

ةد6Ñò©ò ة7Ñg©g بردH نوF نH م=رلا+
Dو+ دا'و<õ1أا يíق Dح©/ر- ي Fíة DرMïه
هDدJ نا ام+ س6أا©M نل هIوF ن> رg> هIا لا
Mgïى -tÇÑ©لا ل°kا)r لا(Mqا ث©0 ة©+اFد
دا§k/لاو لمåلا ه8ÑõkاوH ىõ> ه©+رïمل
ة˘ÇÑ˘t˘©˘tلا ة˘ÄÑòلا ي˘D ق˘Mر˘í˘لا ع˘9Ñو˘˘ل

ى˘õ˘> ل˘م˘M˘å ةرH̆ ل˘˘F ي˘˘D ه˘˘Iاو ة˘˘8Ñا˘˘1
-ÇÑt©1ألا حÜلا ءاíدرMلا ةkو يEع D©§ا

سåÉ+ نام9Ñ يD هI©k ح9Ñوأا دEو هوg>ل
ىõ> ا§ل1Ó نH لم6Ñ©å يkلا تاÇÑíïلا
-ÇÑt©لا حòر©ث Hملا نåÜ©تا .

بيجتشست ةيداحتلا
يطاورز ءادنل

ة˘å˘+ا˘k˘لا م˘©˘k˘tò˘لا ة˘°˘q˘ل ت+ا˘6Ñ˘˘k˘qا
ة7Ñg©g سÄ©(ر ءاد°ل ةMر(ا~qلا ةMداÓ-tل
م0ò ن©©kå+ تHاEو ي:اورز ةرواÄÑلا
دèلا ة©ÅÑ> ةرkâ°ملا ةمïلا ةرادل يلود
ث©0 ودارا+ يداIو ةرواÄÑلا ة7Ñg©g ن©+

مد>و هHkارÇÑ+ فورåملا لا+ر= ت°©>
ي6Ñå دF'وM اH وJو فر: يأل هزا©Itا
يkلا ل˘Mوا˘Eلا ل˘F ف˘Eو ى˘لا ة˘Mدا˘t˘-لا

نأا˘˘ÅÑ+ ةر˘˘©˘˘1ألا ة˘˘Iو%لا ي˘˘˘D ا˘˘˘§˘˘˘H˘˘˘kزل
-˘˘å˘˘©˘˘©˘˘°˘˘تا +˘˘åÉلا س˘˘tò˘˘1 ماÇÑ˘˘©ÇÑ˘ا
. ةلوgÜلا يD ودارا+ تاءاõïل
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رشصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءأششعلا

19:02

ةÓشصلا تيقاوم

›ويب حيري و ةيعام÷ا تابيردتلا ‘ جمدني رشصان نب ̂ 
   مشسوŸا اذه تاءاقل نم يقبت اميف ةشسارششب لتاقنشس :روليد ̂ 

00:02ـلا نم ةيادب لأطبألا يرود نم4ـلا ةلوجلا ءأقل

هنيعو ديكأاتلا ءاقل يف ديمعلا
لهأاتلا ظوظح عفر ىلع

9792ددعلا ^2441 نأبعشش3ـل قفاوملا1202 صسرأم61ءأثÓثلا

00:12ـلا نم ةيادب مويلا «غيلزنويبموششلا» نم61 رودلا تأشسفأنم نمشض

›أغنشسلا تيغنوت ‐ رئاز÷ا ةيدولوم دادزولب بأبشش ‐ Êادوشسلا لÓهلا

ةبيخم ةكراششم
رظتنم ءاشصقإا و

يرئازجلا بختنملل
ديلا ةركل

بأعلألا ¤إا  ةلهؤوŸا ةرودلا
ÚلÈب ةيبŸوألا

ةيرئازج  لباوتب يبوروأا مادشص يف ينيعبشس نب و زرحم

Úتلوج رخأا ‘ Ìعتلا دعب

ةيمتح مامأا «Úينايزلا»
«ةيرشصنلا» مامأا زوفلا قيق–

مويلا أيقيرفإا لأطبأا يرود نم4ـلا ةلوجلا رأطإا يف
00:41ـلا نم ةيادب

زوف نع نوثحبي «ةبيقعلا ءانبأا»
مداقلا رودلل لهأاتلا ظوظح عفرل


