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ةكارصشلا ريزعت ¤إا فدهت
ةيجيتاÎصسإ’ا

ءÓجإ’ا تايلمع ةداعإا لامتحا
:ةزوب نب.. ابيرق

تاي’و ةدع ربع ةربتعم ةباجتصسا

40 صص

عزوت ةيÒخ ةيعمجك مهصسفنأا نومدقي
ناصضمر ةفق

 يرصشبلا كÓهتصسÓل ة◊اصص Òغ ةدصساف موحل ريطانق4 نم رثكأا طبصض

50صص

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘˘ف˘˘لا صسي˘˘ئر لا˘˘ق
قراط اصسنرفب ةيرئازجلا ةيلاجلل
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ه˘˘˘نا ةزو˘˘˘ب ن˘˘˘ب
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ءÓ˘˘˘˘جإا تÓ˘˘˘˘حر
2 نم ءادتبا جرا˘خ˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا
راطم ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘ير˘فأا

ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘˘ب لو˘˘غ˘˘يد لرا˘˘صش ي˘˘صساور
اد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘م ،صسيرا˘˘˘˘ب  ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ل ج˘يور˘ت˘لا م˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا

ةدو˘˘˘˘˘عو دود˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف نأا˘˘˘˘˘˘صشب
.ةيجراخلا تÓحرلا

عونتم داصصتقا ¤إا لاقتنÓل انراظتنا ‘ ىÈك تايد–
30 صص:نوبت ،ةيصضاŸا طا‰أ’ا عم ةعيطق بلطتي كلذ نإا لاق

جورت يتلا رابخأ’ا لك»
«ةبذاك دود◊ا حتفل

ةباجتصس’ا ةبصسن
لمعلا يصشتفم بارصضإ’

ةئاملاب56 زواجتت

لمع ةرايز ‘ موداقوب
اينابصسإا ¤إا

30 صص

40 صص

:رميحلب،ةلبقملاةلبقملا ةفئاصصلا لبق رئازجلاب نمؤوم ينورتكلإا عقوم001

يرصس عدوتصسم فصشك
ةدنرفب نجاودلا حبذل

 ترايت يف

ىلع ىقبأا ديدجلا تاباختن’ا نوناق
ةيباختن’ا تاعطاقملاب تايبودنملا

0723 بحصس» :يفرصش
تاباختنÓل حصشرت فلم

«ةلبقملا ةيعيرصشتلا
30 صص

50صص

«ىهتنا ةيقرولا ةفاحصصلا دهع»

30 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
ÊوÎكلإ’ا 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
ثيغتصسي «حلملا قيرط»

رباعلا ةيقيرفإ’ا ةدحولا قيرط وداترم لقن
قيرط» ايل˘ح˘م ى˘م˘سست ا˘م˘ك وأا ءار˘ح˘سصل˘ل
ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘ل˘ل ة˘يز˘خ˘م ةرو˘سص «ح˘˘ل˘˘م˘˘لا
اهعدسصت ءارج ةي˘ثرا˘ك ة˘لا˘ح ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت
ةدم ذنم ةنايسصلل اهعوسضخ مدعو ريبكلا

تفل˘خ هذ˘ه ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ،ة˘ل˘يو˘ط
بونجلا تاي’و يف اهل دودح ’ ةاناعم
لخدت راظتنا يفو اهنم ةيدودحلا ةسصاخو
داقتن’او ةاناعملا  ىقبت ةينعملا تاطلسسلا
ريبك قرفلا نإا لاق مهدحأا ،فقوملا اديسس
.بتاكملا نم ةسساسسلا مÓكو عقاولا نيب

فيطصسب ةيصسامولبد ةمهم

فيط˘سسب ي˘سضا˘م˘لا د˘حأ’ا مو˘ي ءا˘سسم ل˘ح
ي˘ف نو˘ف˘ل˘كي˘˘سس ادر˘˘ف03 م˘˘˘˘سضي د˘˘˘˘فو
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا نوؤو˘˘سشلا˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘سصن˘ق˘˘لاو تارا˘˘ف˘˘سسلا˘˘ب
تارد˘ق ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘ل˘˘ل جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب
لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ا˘˘ه˘˘تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ر˘˘يد˘˘˘سصت
دفولا شسيئر قايسسلا اذه يف دافأاو .اهتيقرت
ةيجراخلا نوؤوسشلا ةرازوب راسشتسسم ريفسس
ى˘لإا ةرا˘يز بق˘ع ،ةرا˘م˘ع ن˘ب ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا

ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإا تاد˘˘حو شسم˘˘خ
لاجم يف ةربخ اهيدل فيطسسل ةيعانسصلا
راطإا يف جردنت ةرايزلا هذه نأا ريدسصتلا
نيفلكم نيب ةمظنم˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ة˘ل˘سسل˘سس
مهددعو ةيراجتلاو ةيداسصتقإ’ا نوؤوسشلاب
.نيوكتلا روط يف ايسسامولبد03

ةيفاقث ةبوقع

اهل نايب يف ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازو تنلعأا
ة˘ي’و˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد ر˘ي˘سسم ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا
«عنم» يف قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ف˘ل˘سشلا

ةفاقثلا راد يف اًجمربم ناك يحرسسم شضرع
«ةطولغملا ءابنأ’ا» ةرازولا تفنو .ةي’ولل
،شضرعلا «عنم» شصوسصخب اهيلإا ةبوسسنملا

نأا اهديلاقت نم شسيل» هنأا ماعلا يأارلل  ةدكؤوم
يف ةيحرسسملا شضورعلا ةجمرب يف لخدتت
ي˘غ˘لا د˘ق نا˘ك.«ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
«وسضلا يفط» ةي˘حر˘سسم˘ل ي˘فر˘سشلا شضر˘ع˘لا
«ماهسسلا ثيغ» ةيئ’ولا ةيفاقثلا  ةيعمجلل
ةبسسانمب ةفاقثلا راد يف اجمربم ناك يذلا
.حرسسملل يملاعلا مويلا

ديصصلاب ديازتم مامتها

نم ديزأا تابا˘غ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تم˘ل˘سس
ةيل˘م˘ع قÓ˘طإا ذ˘ن˘م د˘ي˘سص ة˘سصخر007.21
امبسسح ،8102 شسرام رهسش نيدايسصلا نيوكت
ةيربلا ةيناويحلا ةورثلا ةيامح ةريدم هتدكأا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘سصلاو
،اهل حيرسصت يفو .نيكسسوب ةبيهو ،تاباغلل
عو˘م˘ج˘م ن˘م» :لو˘ق˘لا˘ب ن˘ي˘كسسو˘ب تح˘˘سضوا

ل˘ي˘هأا˘ت˘لا نا˘ح˘ت˘˘ما اور˘˘جا ادا˘˘ي˘˘سص048.21
بق˘˘عو د˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘سصخر ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘˘ل
دايسص407.21 لسصح ،ةينيوكتلا تارودلا

ةسصخرلا هذه» نأا ةزربم ،«ديسصلا ةسصخر ىلع
.«تاونسس01 لك اهديدجت متي

qarsana@essalamonline.com
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رختفن ء’ؤوه لثمب
ق˘ح˘ت˘˘سست ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ةردا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
ةي’و نم لفط نكمت ،عيجسشتلا
01 ه˘ن˘سس زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ’ ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لا
ى˘˘˘سسو˘˘˘م» ى˘˘˘عد˘˘˘يو تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
مكحت ماظن عارتخا نم «ششرحلب

ةكبسشب ل˘م˘ع˘ي د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئو˘سض
ل˘˘هذأا اذ˘˘ه عار˘˘ت˘˘خ’ا ،ي˘˘ف˘˘يو˘˘˘لا
م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
،يملاعلا دايبملوأÓل يريسضحتلا
ئفطأا نأا عيطتسسأا» :ىسسوم لوقي

تراي˘ت ة˘ي’و ي˘ف كت˘فر˘غ ءو˘سض
ملعلل! » ةفلجلا ةي’وب يتفرغ نم
’ ةطيسسب ةلئاع نم لفطلا ناف
كلذ عمو ابوسساح ’و افتاه كلمي
. عار˘ت˘˘خ’او ثح˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن
.رختفن ء’ؤوه لثمب Óعفف

نادبأ’اب ’ لوقعلا يف ةقاعإ’ا
يوذ ن˘˘م ةذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ت تل˘˘˘سصح˘˘˘ت
ى˘عد˘ت ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
ة˘ن˘سسلا م˘سسق ن˘م «م˘ه˘يد ل˘يد˘ه»
خيسشلا» ةيئادتبا نم يئادتبا ةثلاث
يز˘ي˘ت ة˘ي’و  «ي˘ب˘ق˘ع˘لا بي˘ط˘˘لا

مغرو ،01/01 لدعم ىلع وزو
ةيوق ةدارإا اهل تناك دقف ةقاعإ’ا

جئاتن قيقحتل ة˘يذ’و˘ف ة˘م˘يز˘عو
ا˘جذو˘م˘ن تنا˘˘كف ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا د˘˘ج
ممه˘لا ع˘فرو يد˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
اهتسسردمو اهلهأ’ ةرخفم تناكو
. ليدهل ريدقتو ةيحت فلأاف

ةلتاق ةيئابرهك ةقعصص
نيريخأ’ا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ ي˘ق˘ل
نازيلغ ةي’و نم ردحني باسش
ة˘ق˘ع˘سصل ه˘سضر˘ع˘˘ت ر˘˘ثإا ه˘˘ف˘˘ت˘˘ح
ىوتسسم ىلع كلذو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
زاجنإ’ا روط يف لزنم ةسشرو
ن˘ب ى˘سسر˘م ئ˘˘طا˘˘سش ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘ب
رمعلا نم غلبي ةيحسضلا يديهم
نازيلغ ةي’و نم وهو ةنسس92
ى˘˘لإا ة˘˘˘ث˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن م˘˘˘ت د˘˘˘قو
اميف حيرسشتلل ةينغم ىفسشتسسم
اقيقحت ةينعملا حلاسصملا تحتف
.ثداحلا تاسسبÓم لوح

ةيباريم ميلصس مّركت ةنيطنصسق
حرسسملاب تحتتفا

د˘˘م˘˘ح˘˘م يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ي˘نا˘قر˘ف˘لا ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا
ة˘ع˘ب˘ط˘لا تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف
ع˘ي˘بر˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا
ةن˘يد˘م˘ل ي˘حر˘سسم˘لا
ل˘ف˘ح˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق
نانفلا حور˘ل م˘ير˘كت
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس ل˘˘˘˘حار˘˘˘˘لا

‐1491) ة˘˘ي˘˘بار˘˘ي˘˘م
فرسشأا دقو .(5002
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
د˘م˘حأا ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ظيفحلا دبع يسساسس
ميركتلا ل˘ف˘ح ى˘ل˘ع
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
ةرتفلا يف ةنيطنسسقل يوهجلا حرسسملا ريدم بسصنم لغسش يذلا ةيباريم ميلسس لحارلا نانفلا

.عبارلا نفلا قاسشعو نينانفل تف’ روسضح مامأا كلذو3002 ىلإا4991 نم
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watan@essalamonline.com

ةملك يف نوبت شسيئرلا لاقو
تا˘سسل˘ج˘لا حا˘ت˘ت˘˘فا لÓ˘˘خ ه˘˘ل
ةفرعملا داسصتقا لوح ةينطولا
،تارمتؤوملل يلودلا ز˘كر˘م˘لا˘ب
،لوأ’ا ريزولا هنع ةباين اهأارق
اندÓ˘ب» نإا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
،نو˘م˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ك ،مو˘ي˘لا ه˘جاو˘ت
ل˘˘جأا ن˘˘م ىر˘˘ب˘˘ك تا˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت
ىلإا يعير داسصتقا نم لاقتن’ا
،ةورثلل جتنمو عونتم داسصتقا

ع˘م ة˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘م
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لا طا˘˘م˘˘نأ’ا
،ةيداسصتق’ا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا جذو˘م˘ن
راسسم كرادتب ا˘ن˘ل ح˘م˘سسي ا˘م˘ب
يملاعلا يدا˘سصت˘ق’ا رو˘ط˘ت˘لا
،«نيرسشعلاو يداحلا نرقلا يف
زكتري جذومنلا اذه نأا افيسضم
امبو يرسشبلا رسصن˘ع˘لا» ى˘ل˘ع
تا˘قا˘ط ن˘م ا˘ندÓ˘ب ه˘ب ر˘˘خز˘˘ت
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع تاءا˘˘ف˘˘كو
.«ىوتسسملا

نأا ي˘˘˘ن˘˘˘˘فر˘˘˘˘سشي» فا˘˘˘˘سضأاو
تاسسلج قÓطنا يف مككراسشأا
نم اقÓطنا ،ةفرعملا داسصتقا
.«اهتيمهأاب ،ةخسسار˘لا ا˘ن˘ت˘عا˘ن˘ق
نأا ،ةيروهمجلا شسيئر راسشأاو
طامنأ’ا عم ةعيطق بلطتي اذه
جذو˘م˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
لوعيو .ةيداسصت˘ق’ا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

رامثتسس’ا ىلع جذومنلا اذه
تاورثلاو يرسشبلا لماعلا يف
.دÓبلا اهب رخزت يتلا

رييغت نأا نوبت شسيئرلا دافأاو
’إا نوكي نل ةي˘م˘ن˘ت˘لا جذو˘م˘ن
تاءارجإابو ،ةيفارسشتسسا ةيؤورب
ىدملا ىلع ةسسوملم تايلآاو
.طسسوتملاو ريسصقلا

،ةيروهمجلا شسيئر فسشكو
دادعإا نع ،نوبت ديجملا دبع
،ميلعتلا ةدوج عسضي ،ططخم
˘ما˘ظ˘ن˘لا بل˘ق ي˘ف ه˘ت˘ي˘لا˘˘ع˘˘فو
عيجسشتلا متيسس ام˘ك.يو˘بر˘ت˘لا

ةيم˘ل˘ع˘لا داو˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع
ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ةئيبلا عم اهفييكتو اهثيدحتو
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
.دÓبلل

زايتما باطقأا ريوطت متيسسو

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ع˘م ة˘˘كار˘˘سشلا˘˘ب
عم ىسشامتي امب ،ةيداسصتق’ا
تايجولونكتلاو مولعلا روطت
ىلع جمانربلا لوعيو .ةثيدحلا
ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
نيب نواعتلاو ،يجولو˘ن˘كت˘لاو
ثوحب˘لا ز˘كار˘مو تا˘ع˘ما˘ج˘لا

 .ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوملاو
لك صسميصس قيمع Òيغت

 داصصتق’ا بناوج
بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا د˘˘˘كأا

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
نأا ،ن˘ي˘سسا˘ي د˘ي˘لو ،ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا
داسصتقا لوح ةينطولا ةودنلا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘ياد˘ب ي˘ه ،ة˘فر˘ع˘˘م˘˘لا

بناو˘ج ل˘ك شسم˘ي˘سس ق˘˘ي˘˘م˘˘ع
.داسصتق’ا

يف ،بدتنملا ريزولا دروأاو
قÓ˘ط˘نا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ه˘ل ة˘م˘ل˘ك
و˘ه ا˘ه˘ن˘م فد˘ه˘لا نأا ،ةود˘˘ن˘˘لا
ةيعقاو ةسسوملم ريبادت حارتقا
وهو ،ةفرعملا داسصتقا زيزعتل
ىطخب رورم˘لا˘ب ح˘م˘سسي˘سس ا˘م
حومط رثكأا داسصتقا وحن ،ةتباث
تاذ فيسضي ،ةيسسفانت رثكأاو
.ثدحتملا

نأا ،ن˘ي˘سسا˘ي د˘ي˘˘لو ح˘˘سضوأاو
م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سشرو˘˘˘لا
عيسضاوم لوانتتسس ،اه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
هذه لثمتتو ،ةلماكتمو ةمهم
ثحبلا عيجسشت يف ،عيسضاوملا

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو
،راكتب’ا ليومتو ،يداسصتق’ا

،يمقرلا داسصتق’ا زيزعت اذكو
ةيكلملاو ايجولو˘ن˘كت˘لا ل˘ق˘نو
نيوكتلاو ميل˘ع˘ت˘لاو ة˘ير˘كف˘لا

.ةمكوحلاو تاراهملا ةيوقتو
داسصتقا نأا ،نيسساي ديلو دكأاو
ةيوق ريبادت بلطتي ،ةفرعملا

ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ع˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘قو
داسصت˘ق’ ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح اد˘ي˘سسج˘تو
 .قوسسلا

ةينوناق تاحÓصصإا
داصصتق’ ةيميظنتو

ىلع زكتري ينطو
ةفرعŸا

،شسمأا تق˘ل˘˘ط˘˘نا ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘سسل˘ج˘لا لا˘غ˘˘سشأا

ةسسائرب ،ةفرعملا داسصتقا لوح
دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا

.ةموكحلا ءاسضعأا روسضحو
شضر˘ع˘م ةرا˘يز˘ب دار˘ج ما˘قو

،تاسسلج˘لا ششما˘ه ى˘ل˘ع م˘ظ˘ن
ي˘لود˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ما˘ق˘ت ي˘ت˘لا
˘˘ما˘˘ق ثي˘˘ح ،تار˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.نيسضراعلا عم ثداحتلاب

تا˘˘سسل˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘تو
تح˘ت ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
شسي˘ئر˘˘ل ة˘˘ي˘˘ما˘˘سسلا ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ةينوناق تاحÓسصإا دادعإا ىلإا

زورب ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو

ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ي ي˘ن˘طو دا˘سصت˘قا
ةفاك ةكراسشمب كلذو ةفرعملا
داسصتقا يف ةل˘عا˘ف˘لا فار˘طأ’ا
.ةفرعملا

نم لك ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه م˘ظ˘ن˘يو
ريزولا ىدل ةبدتنملا ةرازولا
دا˘˘سصت˘˘قا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لا لوأ’ا
ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو ةفرعملا

ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا شسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا

.يئيبلاو
هذ˘˘˘˘˘ه لا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشأا لÓ˘˘˘˘˘˘خو

نم رثكأا فكعيسس ،تاسسلجلا
رثكأا مهنيب نم كراسشم003.1
يلودو ينطو ريبخ002 نم
عيسضاو˘م ةد˘ع ة˘سشقا˘ن˘م ى˘ل˘ع
ثح˘ب˘لا ع˘ي˘ج˘سشت ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو
راكتب’ا ليومتو يداسصتق’ا

لوحتلاو ةير˘كف˘لا ة˘ي˘كل˘م˘لاو
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا

تارد˘ق˘لا م˘ي˘عد˘تو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لاو
.رييسستلا ىلإا ةفاسضإا

لا˘غ˘سشأا ما˘ت˘خ ي˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو
ة˘˘سصن˘˘م قÓ˘˘طإا تا˘˘سسل˘˘ج˘˘˘لا

ة˘˘˘فا˘˘˘كل ح˘˘˘م˘˘˘سست ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘قر
يف ةم˘ها˘سسم˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا
حرتقملا ينوناقلا راطإ’ا دادعإا

ين˘ب˘م دا˘سصت˘قا ثع˘ب ل˘جأا ن˘م
 .ةفرعملا  ىلع

:نوبت ،ةيصضاŸا طا‰أ’ا عم ةعيطق بلطتي كلذ نإا لاق

عونتم داصصتقا ¤إا لاقتنÓل انراظتنا ‘ ىÈك تايد–
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نم لاقتن’ا لجأا نم ىربك تايدحت مويلا هجاوت اندÓب نأا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر  دكأا
.تاورثلل جتنم داصصتقا ىلإا يعير داصصتقا

تايبودنملا ىلع ىقبأا ديدجلا تاباختن’ا نوناق
ةيباختن’ا تاعطاقملاب

حصشرت فلم0723 بحصس» :يفرصش
 «ةلبقملا ةيعيرصشتلا تاباختنÓل

لبق رئازجلاب نمؤوم ينورتكلإا عقوم001
 ةلبقملا ةفئاصصلا

ةيجيتاÎصسإ’ا ةكارصشلا ريزعت ¤إا فدهت

اينابصسإا ¤إا لمع ةرايز ‘ موداقوب

ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا شسي˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘ق
ة˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يفر˘سش د˘م˘ح˘م تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا نو˘˘نا˘˘ق نإا شسمأا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘بأا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘ي˘بود˘ن˘م˘لا
ناو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو تا˘˘ي’و˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ر˘سشع˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
ة˘˘لو˘˘م˘˘سشم ة˘˘ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
.نوناقلاب

هلوزن ىدل يفرسش حسضوأاو
فأا ليج» ة˘عاذإا ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض
لثمتي ديحولا لاكسشإ’ا نأا «مأا
دعب ىرج يذلا اهليكسشت يف
ىتح ةرسشاب˘م ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس61
ع˘م دد˘ع˘لا ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت ن˘˘كم˘˘ي
ةعطاقملل ةيناكسسلا ة˘فا˘ث˘كلا
.ةيباختن’ا

هنأا ىلإا قايسسلا يف تفلو
نأا ن˘ي˘ب˘ت ةر˘ب˘خ˘لا ءار˘جإا د˘ع˘˘ب

نأاو ه˘ي˘ف ا˘غ˘لا˘ب˘م نا˘ك دد˘ع˘˘لا
كراد˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا
اذه يف تعقو يتلا ءاطخأ’ا
م˘ت ه˘˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم دد˘˘سصلا
يف تايبودنم ليكسشت اسضيأا
ةر˘سشا˘ب˘م ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ي’و˘لا
ةيروهمجلا شسيئر نÓعإا دعب

تاي’و01 ثاد˘ح˘ت˘سسا ن˘ع
ير˘ف˘ي˘ف ة˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج
ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م.مرسصنملا

بحسس مت هنأاب يفرسش فسشك
ح˘˘˘سشر˘˘˘ت ف˘˘˘ل˘˘˘م0723
ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
حسضوأاو.نآ’ا دحل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
نيب نمو هنأا ،ثدحتملا تاذ
0241 دجو˘ي ،تا˘ف˘ل˘م˘لا هذ˘ه
55 فر˘ط ن˘م بح˘˘سس ف˘˘ل˘˘م
هبحسس مت افلم3681و ،ابزح
.رارحأا نيحسشرتم فرط نم
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نوؤو˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘˘يزو مو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي
،مودا˘قو˘ب ير˘ب˘سص ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ى˘لإا ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز˘˘ب
ةد˘ي˘سسلا ه˘تر˘ي˘ظ˘ن ن˘م ةو˘عد˘˘ب
،ا˘˘ي’ شسي˘˘لاز˘˘نو˘˘ق ا˘˘سشت˘˘ت˘˘نارأا

ةرازول ناي˘ب ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ب˘سسح
حسضوأاو.ةيجرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا
جردنت ةرايزلا هذه نأا ،نايبلا
تاروا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف
نيب ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةنسس ذنم اعقو نيذللا نيدلبلا

ة˘قاد˘سصلا ةد˘ها˘ع˘م»2002
،«نوا˘ع˘ت˘لاو راو˘˘ج˘˘لا ن˘˘سسحو
ر˘يز˘ع˘˘ت ى˘˘لإا كلذ˘˘ك فد˘˘ه˘˘تو
ةكارسشلاو ي˘سسا˘ي˘سسلا راو˘ح˘لا
لكسشب امهنيب ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإ’ا
يفو اياسضقلا عيمج يف ربكأا

مامته’ا تاذ نيدايملا عيمج
ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’ ،كر˘ت˘سشم˘˘لا
يذلا نهارلا يملاعلا فرظلا
ةدد˘ع˘˘ت˘˘م تا˘˘مزأ’ا ه˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ردسصملا تاذ فاسضأاو.داعبأ’ا

تاثداح˘م˘لا ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع» ه˘نأا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ه˘˘تر˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن ع˘˘˘م
نم لابقتسساب ريزولا ىظحيسس
شسدا˘سسلا بي˘ل˘ي˘ف كل˘م˘لا ل˘ب˘ق
نم ةلاسسر هيلإا لقنيسس يذلا

د˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
تاذ شصل˘خو.«نوبت ديجم˘لا
ير˘˘ب˘˘˘سص نأا ى˘˘˘لإا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
ا˘˘سضيأا ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي˘˘سس مودا˘˘قو˘˘˘ب
شسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ورد˘ي˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘مو˘كح˘لا
ءا˘ق˘ل مز˘ت˘ع˘ي ا˘م˘ك ،ز˘˘ي˘˘سشنا˘˘سس
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
،نابسسإ’ا نيماسسلا نييسسايسسلا

باونلا شسلجم ةسسيئر اميسس’
ليسشتيريم ةديسسلا ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
بئا˘ن˘لا اذ˘كو ،ا˘˘نا˘˘م’ تي˘˘تا˘˘ب
ة˘مو˘كح˘لا شسي˘˘ئر˘˘ل ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا
لا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘يزو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو يو˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
.اريبير اسسيريت ، يفارغميدلا

 ب يصساصس

قطانلا ،لاسصت’ا ريزو نلعأا
را˘م˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب شسمأا ،ر˘˘م˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب
ع˘قاو˘م˘˘لا دد˘˘ع نأا ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ة˘˘ن˘˘˘مؤو˘˘˘م˘˘˘لا» ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف «ة˘˘ن˘˘سصح˘˘م˘˘˘لاو
ةلبقملا ةفئاسصلا لبق لسصيسس»
نأا اد˘كؤو˘م ،«ع˘قو˘˘م001 ى˘˘لإا
.«ىهتنا ةيقرولا ةفاحسصلا دهع»

ح˘ير˘سصت ي˘ف ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب لا˘قو
تاسسلجلا ششماه ىلع ةفاحسصلل
،ةفرعملا داسصتقا لوح ةينطولا
ة˘˘يو˘˘لوأا ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ة˘˘˘لود˘˘˘لا» نأا
يه يتلا ةينورتكل’ا ةفاحسصلل
نأا انلعم ،«ةفا˘ح˘سصلا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا دد˘˘ع
ي˘ف «ة˘ن˘سصح˘م˘لاو ة˘˘ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا»
ةفئاسصلا لبق» لسصيسس رئازجلا
.«عقوم001 ىلإا ةلبقملا

ليجسست مت هنأا ريزولا فسشكو
ايلا˘ح ا˘ي˘نور˘ت˘كلا ا˘ع˘قو˘م54»

مقرلا اذه نأا رب˘ت˘عاو «ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ربع بابسشلا ايعاد ،«يفكي ’»
«دنجتلا» ىلإا تاي’ولا فلتخم
ةينورتكلا عقاوم ءاسشنإا لجأا نم
نم ن˘طو˘لا ءا˘ح˘نأا ل˘ك ي˘ط˘غ˘ت»
ة˘˘˘يراو˘˘˘ج ة˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص لÓ˘˘˘˘خ
لاق ،ددسصلا اذهبو.«ةسصتخمو
ة˘فا˘ح˘سصلا د˘ه˘ع نإا ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب
ىلإا اريسشم ،«ىهتنا» دق ةيقرولا
نييرئازجلا نم ةئاملاب07» نأا
لامعتسساب رابخأ’ا ىلإا نولسصي
.«ةينورتكل’ا لئاسسولا

ةرتفلا» يف هنأا ريزولا حسضوأاو
مت8102و0102 نيب ةدتمملا
بح˘سس ي˘ف شضا˘ف˘خ˘نا ل˘ي˘ج˘سست
عباطملا ىوتسسم ىلع دئارجلا
نأا ا˘م˘ك ،«ة˘ئا˘م˘لا˘ب08 ة˘ب˘سسن˘ب
تعفد» انوروك ةحئاج تافلخم
مدع ىلإا نيوانعلا نم ديدعلاب
ىلع ىقبت يتلا اهدادعأا عيزوت
.«بحسسلا دعب عباطملا ىوتسسم

ز.صسو

 يعامجلا يعولا ظاقيإا يف يروحم رود اهل

ةمصساحلا اياصضقلا يف ةكراصشملاب ةبلاطم ةينيدلا تايعمجلا
شسي˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم د˘˘˘˘˘كأا

ف˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ىسسيع ةي˘ن˘يد˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب
نأا ة˘با˘ن˘ع˘ب شسمأا لوأا ر˘سضخ˘ل˘˘ب
رود» اهل ةين˘يد˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ي˘عو˘لا ظا˘ق˘يإا ي˘˘ف يرو˘˘ح˘˘م
لوح فتلي هل˘ع˘جو ي˘عا˘م˘ج˘لا
مهت يت˘لا ة˘م˘سسا˘ح˘لا ا˘يا˘سضق˘لا

. «دÓبلا لبقتسسمو رسضاح
ءاقل لÓخ رسضخلب حسضوأاو

ءادأاو رود» لو˘˘ح ي˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
«اياوزلاو ةين˘يد˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘سصق˘ب ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا

فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘˘م نو˘˘ن˘˘ف˘˘لاو
رئازجلا خيرات نأا ةبانع ةنيدمب
د˘ه˘سشي يرا˘سضح˘˘لا هداد˘˘ت˘˘ما˘˘ب
لاجر هبعل يذلا ماهلا رودلل

ة˘˘˘م˘˘˘ئأ’او ه˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لاو ن˘˘˘يد˘˘˘˘لا
يف نيدسشرملاو نيح˘ل˘سصم˘لاو
ة˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا

ةيفاقثلاو ةينيد˘لا ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لاو
اذه نأاب ر˘ب˘ت˘عاو. نييرئازجل˘ل
نيريخ˘ل˘ل بسسح˘ي يذ˘لا رود˘لا

مهاسس دق نطولا اذه ءانبأا نم
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘سص ي˘˘˘ف
نم مهتنكم يتلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تامجهلا فلت˘خ˘م˘ل يد˘سصت˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘˘لا

،روسصع˘لا ر˘ب˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لاو
دجوت رئازجلا» نأا ىلإا اريسشم
نكمي ’و مسساح جرعنم يف
عقوم يف نوكي نأا مويلا ليجل
. هريبع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع ،«جر˘ف˘ت˘م˘لا
عي˘م˘ج˘ب ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ف

تايعمجلا اهيف ا˘م˘ب ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف
افرط امود ناك اياوزلاو ةينيدلا
نوكي نأا مو˘ي˘لا ه˘ي˘ل˘عو Ó˘عا˘ف
ءانب را˘سسم ي˘ف ’ا˘ع˘فو اردا˘ب˘م
ف˘ي˘سضي ،ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
را˘سشت˘˘سسم ر˘˘كذو.ثدحتملا

ةه˘ج ن˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
اهقلطأا يتلا عيراسشملاب ىرخأا

ديجملا دبع ةيروهمجلا شسيئر
ةديدج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب˘ل نو˘ب˘ت
بلطتي» راسسملا اذه نأاب ادكؤوم
تايلاعفلاو تاقاطلا لك ةئبعت
را˘˘سسم لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
هافرلا جمارب زاجنإاو ةيعرسشلا
. «يدا˘سصت˘ق’او ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا

طونملا رودلا ىلإا قرطت امك
يدسصتلا يف يندملا عمتجملاب

رارقتسساب شساسسملا ت’واحمل
ثع˘ب لÓ˘خ ن˘م كلذو دÓ˘˘ب˘˘لا
ةقث˘لا ر˘سشن˘ت تاردا˘ب˘م˘ب ل˘مأ’ا

اريسشم ،عيمجلا اهلوح فتليو
و˘ه يذ˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘˘سش ى˘˘لإا

نوكي نأا دب ’» باوبأ’ا ىلع
ثعبو ءاطعلاو ريونتلل ةطحم
شسوفن يف ةن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو ل˘مأ’ا
لسصاوو. «ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيروه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر را˘سشت˘سسم
دق˘ف˘ت˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ه˘ترا˘يز
ةيوÓعلاو ةيدياق˘لا ن˘ي˘ت˘يواز˘لا

مسساقلا وبأا ةينآارقلا ةسسردملاو
ناور˘م و˘بأا د˘ج˘سسمو ي˘ناد˘م˘ح
. ةبانع ةنيدمب

ب شضاير
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روسشنم يف ةزوب نب ىفنو
شسمأا «كوب شسيافلا» ربع هل

جور˘ت ي˘ت˘لا را˘ب˘خأ’ا ة˘ح˘سص
ر˘ه˘سش دود˘ح˘لا ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإ’
نأا اد˘كؤو˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘˘ير˘˘فا
دودحلا حتفب قلعتي ’ رمأ’ا
ءÓجإ’ا تÓحرب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ل˘ب
ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس ي˘ت˘لا ط˘˘ق˘˘ف
ل˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
تا˘مو˘ل˘ع˘م بسسح ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سش
ةزوب نب دقت˘ناو .ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ربع رابخأ’ا هذه لثم جيورت
لسصاو˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘سص شضع˘ب
بعÓ˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ا˘سصو˘سصخ شسا˘ن˘لا ر˘عا˘سشم˘ب
جرا˘خ˘لا˘ب ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا

ةيؤور˘ل قو˘ت˘ت تلاز’ ي˘ت˘لاو
ق˘ل˘غ ن˘م ما˘ع د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘هأا
.انوروك ءابو ببسسب دودحلا

رابخأ’ا هذه» لوقلاب ادكؤوم
ن˘م ا˘ه˘ل شسا˘˘سسأا ’و ة˘˘بذا˘˘ك
.«ةحسصلا

بجاولا تاءارجإ’ا نأاسشبو
اعد ءÓجإ’ا بل˘ط˘ل ا˘ه˘عا˘ب˘تإا
يف نيبغارلا لك ثدحتملا
ن˘˘طو˘˘لا شضرا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لا ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘˘لا
مها˘ن˘كسس ر˘ق˘م ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا
تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا فد˘ه˘˘ب
 .كلذب شصاخلا فلملا

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا فد˘˘ه˘˘بو
ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘سضإا تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
عو˘سضو˘م˘لا اذ˘ه شصو˘سصخ˘ب
فلكملاب «مÓسسلا» تلسصتا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع مÓ˘˘˘عإ’ا˘˘˘ب

ةيرئازجلا ةيوجلا طو˘ط˘خ˘لا
نأا لاق نيأا «يسسلدنأا نيمأا»
ةمولعم يأا قلتت مل ةكرسشلا
ملو ةيسضقلا هذه شصوسصخب
يأا م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت نآ’ا د˘˘ح˘˘ل م˘˘ت˘˘ي
تايلمع شصوسصخب تابيترت
ة˘˘كر˘˘˘سش نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ،ءÓ˘˘˘جإ’ا
،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا

نأا ا˘ق˘با˘سس تد˘كأا د˘˘ق تنا˘˘ك
ءÓ˘˘˘جإا تÓ˘˘˘حر ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
نيقلاعلا نييرئازجلا اياعرلا
ارمت˘سسم ى˘ق˘ب˘ي جرا˘خ˘لا ي˘ف
لقن ةياغ ىلإا يعيبط لكسشب

نيلجسسملا نينطاوملا عيمج
تايلي˘ث˘م˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ةر˘˘كذ˘˘م ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لا
نأا بجو˘ت˘ي ي˘ت˘لا طور˘سشلا˘ب
ا˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘طو˘˘لا شضرأا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا

ليجسستلاب قل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ

تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘سسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
ر˘ف˘سسلا ةر˘˘كذ˘˘تو جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب
يب» شصحفل ةيبلسس ةداهسشو
.«رأا يسس

ايمسسر جاردإا راظتنا يفو
لقنل ىرخأا ءÓ˘جإا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ى˘ق˘ب˘ي جرا˘خ˘˘لا
ا˘˘˘بوروأا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ح˘˘ل˘˘ي ا˘˘سصو˘˘˘سصخ
ن˘˘طو˘˘لا شضرا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
ف˘قو˘ت ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘ب˘˘ير˘˘ق
ءابو ببسسب كانه مهعيراسشم
كل˘ت تنا˘˘ك ءاو˘˘سس ا˘˘نورو˘˘ك
كلتب وأا ةسساردلاب ةقلعتملا
نأا املع ،جÓعلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ل˘ل˘سست˘ت تأاد˘ب ا˘سضيأا لا˘مآ’ا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا شسو˘˘ف˘˘˘ن ى˘˘˘لإا
ةدوعلا لجأا نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
دودحلا حتفو تÓحرلا ىلإا

ءابو ةريتو عجارت دعب اميسس
.91 ديفوك

:ةزوب نب.. ابيرق ءÓجإلا تايلمع ةداعإا لامتحا

«ةبذاك دود◊ا حتفل جورت يتلا رابخأ’ا لك»

ز.ضسواط

ءÓجإا تÓحر فانئتشسا متيشس هنا ةزوب نب قراط اشسنرفب ةيرئاز÷ا ةيلاجلل ةينطولا ةيلاردفلا ضسيئر لاق
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تايلو ةدع ربع ةربتعم ةباجتشسا

لمعلا يصشتفم بارصضإ’ ةباجتصس’ا ةبصسن
ةئاملاب56 زواجتت

ةئششانلا تاشسشسؤوŸاب ةقلعتŸا كلت ضصخت

نم ةيمقرلا تامدÿا تارداصص ءافعإا
‘رصصŸا Úطوتلا تاءارجإا

يذ˘˘لا بار˘˘سضإ’ا شسمأا ي˘˘ق˘˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ه˘˘ي˘˘لإا تعد
،ل˘م˘ع˘لا ي˘سشت˘ف˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
تغلب ثيح ،ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘با˘ج˘ت˘سسا
بسسحو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب56 ه˘ت˘ب˘˘سسن
نم يذلا بارسضإ’ا ناف ةباقنلا
،مايأا3 ةدمل مودي نأا رظتنملا
ل˘ها˘ج˘ت ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ي˘˘تأا˘˘ي
.ةعوفرملا مهبلاطمل ةرازولا

ل˘م˘ع˘لا و˘˘سشت˘˘ف˘˘م شسمأا ن˘˘سش
ثي˘ح ،ا˘حو˘ت˘ف˘م ا˘ي˘ن˘طو ا˘بار˘سضإا
مامأا لامعلا نم تارسشعلا عمجت
لمعلل ةيئ’ولا ةيسشت˘ف˘م˘لا ر˘ق˘م
تاراع˘سش ن˘ي˘ع˘فار ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
نم مهسشيمهتو مهئاسصقإاب ددنت
بسسحو ،ةي˘سصو˘لا ةرازو˘لا ل˘ب˘ق
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ةلي˘ه˘سس» ة˘با˘ق˘ن˘لا ي˘ف مÓ˘عإ’ا˘ب

ا˘˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف «جا˘˘˘بر˘˘˘ك
يذلا بارسضإ’ا ناف ،«مÓسسلا»ـل
لك اددجتم نوكي نأا عمزملا نم
بايغ ةيفلخ ىلع ءاج ،عوبسسأا

ةيقيقح ةدارإا مادعناو داج راوح
ةعوفرملا بلاطملاب لفكتلا يف
ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرازو ى˘˘لإا

.يعامتج’ا نامسضلاو
د˘ق ل˘م˘ع˘˘لا و˘˘سشت˘˘ف˘˘م نا˘˘كو

يسساسسأ’ا نوناقلا ليدعتب اوبلاط
امب يسضيوعتلا ماظنلا ةعجارمو
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا ع˘م مءÓ˘˘ت˘˘ي
،لمع˘لا ي˘سشت˘ف˘م˘ل ة˘عو˘ن˘ت˘م˘لاو
،اهب ةطيح˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا فور˘ظو
قود˘˘˘ن˘˘˘سص ءا˘˘˘سشنإا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
رارغ ىلع ةيليمكتلا ليخادملا
ىر˘خأ’ا ششي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
تبلاط امك ،كلذ نم ةديفتسسملا
،يف˘ي˘ظو˘لا ن˘كسسلاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا˘ب
ءانتقاب شصاخلا شضرقلا ليعفتو
را˘سشأا ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘بو.ةرايسس
يثراكلا عسضولا ىلإا نوجتحملا
نم لمعلا وسشتفم هيناعي يذلا
ةيداملا مهعاسضوأا روهدتو يدرت
ششي˘م˘ه˘ت˘لا ن˘مو ،ة˘يو˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لاو
زييمتلاو ة’ا˘ب˘مÓ˘لاو ءا˘سصقإ’او
يتلا فادهأ’او ئداب˘م˘ل˘ل ا˘فÓ˘خ
ةي˘لود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ا˘ه˘ت˘سسر˘ك
ةمظن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو
هيلعو ،لم˘ع˘لا ششي˘ت˘ف˘ت عا˘ط˘ق˘ل

ي˘سشت˘ف˘م ع˘ي˘م˘ج ،ة˘با˘ق˘ن˘لا تعد
نماسضتلاو دحو˘ت˘لا ى˘لإا ل˘م˘ع˘لا

اذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
لا˘˘˘سصيإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘˘م بار˘˘˘˘سضإ’ا

ناح هنأاب ةيوقو ةحسضاو ةلاسسر
ة˘يا˘˘سصو˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ل تقو˘˘لا

ةيقÓخأ’او ةينوناقلا اهتيلوؤوسسم
،لمعلا ششيتفت زاهج حÓسصإا يف
نأا دارأا ششت˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك تعدو
ي˘ف يرو˘ت˘سسد˘لا ه˘ق˘ح شسرا˘م˘˘ي
مار˘ت˘حا ةرور˘سض ى˘لإا بار˘سضإ’ا
ةقلعتم˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
اميسس ’ بارسضإ’ا قح ةسسراممب

ةركذم ،لمعلا ةيرح ةلقرع مدع
كير˘˘سشك تبا˘˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م˘˘˘ب
لا˘ج˘م˘لا ح˘سسف ي˘ف ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو يد˘˘ج˘˘لا راو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
لجأا نم ةياسصولا عم نواعتلاو
ة˘ي˘قا˘ف˘تا لو˘ل˘ح ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا
. فارطأ’ا عيمج يسضرت

ق˘˘ب˘˘سس د˘˘˘ق˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
او˘م˘ظ˘ن نأاو ل˘م˘ع˘لا ي˘سشت˘ف˘م˘˘ل
يف˘نا˘ج ر˘ه˘سش ا˘حو˘ت˘ف˘م ا˘بار˘سضإا
ق˘ي˘ل˘ع˘ت ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت طرا˘ف˘لا
ة˘سصا˘خ م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘عو م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
بب˘سسب ي˘ل˘ي˘ل˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ب˘قار˘م
،لمعلا لئاسسوو ةيامحلا بايغ
تارايز˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م اورر˘ق ا˘م˘ك
تحت تائ˘ي˘ه˘لا ع˘م ة˘كر˘ت˘سشم˘لا
نا˘م˘سضلا ح˘لا˘سصم˘ك ة˘يا˘سصو˘˘لا
«شسانكلا«يعامتج’ا

ريغ لامعلل ينطولا قودنسصلاو
ة˘لا˘كو˘لاو «شسو˘ن˘سسا˘ك«ءار˘˘جأ’ا
ةياغ ى˘لإا ،ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تاسضيوع˘ت وأا ح˘ن˘م ثاد˘ح˘ت˘سسا

ة˘با˘ق˘ن˘لا تسضفر ا˘م˘ك ،ة˘˘سصا˘˘خ
فر˘ط ن˘م ل˘سسر˘م˘لا عور˘سشم˘لا
ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا

ةحنم مييقتو طيقنتب قلعتملاو
ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘˘ي ه˘˘نأ’ ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا
تردسص يتلا ةيرازولا ةميلعتلا
0202 ر˘ب˘م˘˘سسيد03 خ˘يرا˘ت˘˘ب
ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب ر˘مأا˘ت ي˘ت˘لاو
حلاسصل ةلماك ةيدودرملا ةحنم
لظ يف ةسصاخ ،لمعلا ششتفم
حدافلا شصقنلاو بتارلا فعسض
. لمعلا لئاسسو يف

ز.ضسواط

تامدخلا تارداسص ءافعإا مت
اذكو تنرت˘نأ’ا ر˘ب˘ع ة˘ي˘م˘قر˘لا

ةسصاخلا تا˘مد˘خ˘لا تاردا˘سص
ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
نم نييراجتلا ريغ نيينهملابو
ن˘ي˘طو˘ت˘لا تاءار˘˘جإا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا
نايب هب دافأا امبسسح ،يفرسصملا
.رئازجلا كنبل

هذه ىلع ةقداسصملا تمتو
شسل˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘˘م تاءار˘˘جإ’ا
هل عامتجا يف ،شضرقلاو دقنلا
ظفا˘ح˘م ة˘سسا˘ئر˘ب ىر˘ج ،شسمأا
،يلسضف مت˘سسر ،ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب

.ردسصملا شسفن بسسح
د˘˘ق˘˘ن˘˘لا شسل˘˘ج˘˘˘م قدا˘˘˘سصو

عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه ي˘ف شضر˘ق˘˘لاو
لد˘ع˘ي ما˘˘ظ˘˘ن عور˘˘سشم ى˘˘ل˘˘ع
10‐70 م˘قر ما˘ظ˘ن˘لا م˘م˘˘ت˘˘يو
7002 رياربف3 يف خرؤوملا

ةقبطملا دعاوقلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
عم ةيراجلا تÓماعملا ىلع
ةلمعلاب تا˘با˘سسح˘لاو جرا˘خ˘لا
.ةبعسصلا

تÓ˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا جرد˘˘˘ن˘˘˘˘تو
،ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ل˘خد˘˘م˘˘لا
راطإا يف ،رئازجلا كنب لوقي
ريبدتلا ثيدحتل لماسش جهن»
فرط نم ذختملا ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
لا˘ج˘م ن˘م˘سض ،ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘˘ب
ءو˘˘˘سض ي˘˘˘˘ف ،ه˘˘˘˘سصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خا
زيفحتل ةديدجلا ةيكي˘ما˘ن˘يد˘لا
،تاقورحملا جراخ تارداسصلا

ن˘م ل˘ع˘ج ي˘ف ة˘ب˘غر˘˘لا اذ˘˘كو
Óعا˘ف ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

يسسيئرلا رودلا بعلل اهجوم
 .«ينطولا داسصتق’ا ششاعنإا يف

 ب ضضاير

ةنشس لك لÓخ رركتت
رهشش بارتقا عم ةشصاخ
ناشضمر

نأا نودكؤوي ءاربخ
راكتح’او ةبراصضملا
 نطاوملا لهاك Óقـثأا
يف نوكراششملا عمجأا

ةانقلا «موروف» جمانرب
اذه ىلوألا ةيعاذإلا
ةبراشضملا ةمزأا نأا ،نينثلا

عيزوت بذبذتو راكتحلاو
ةعشساو تاجتنمو داوم
لك لÓخ رركتت كÓهتشسلا
رهشش بارتقا عم ةشصاخ ةنشس
- ببشست ام وهو ،ناشضمر

لهاك لاقثإا يف -مهبشسح
نم حبشصأا هنأاو نطاوملا
يئاهن لح داجيإا يرورشضلا
كارششإاب ةرهاظلا هذهل

اذه يفو  .فارطألا عيمج
ميظنت ريدم فششك ددشصلا
نهملاو تاطاششنلاو قاوشسألا
،ةراجتلا ةرازوب ةننقملا
ةرازو» نإا ،ينارقم دمحأا
ذنم تعرشش دق  ةراجتلا

رهششل ريشضحتلا يف ةدم
طبشض لجأا نم ناشضمر
تاذ داوملاب هنيومتو قوشسلا
متيشسو عشساولا كÓهتشسلا
ميدقت لبقملا ءاثÓثلا

جمانربلل ةلماشش ةلشصوح
ابشسحت هريطشست مت يذلا
يف.«ةمداقلا ةلحرملل
ينارقم فششك ،لشصتم قايشس
فلآا9 ترخشس هحلاشصم» نا

علشسلا ةبقارمل نوع
عم قيشسنتلاب نزاخملاو
كلهتشسملا ةيامح تامظنم
نأا افيشضم «نمألا لاجرو
لك لمعتشستشس ةلودلا»
هذه لثم عدرل تايلآلا
قوشسلا ميظنتو تافرشصتلا

ىلع ءاشضقلا لÓخ نم
ةيمشسرلا ريغ قاوشسألا

ىلع نيلماعتملا عيجششتو
هلك اذهو ةروتافلاب لماعتلا

ىلع ظافحلا لجا نم
ةيئارششلا ةردقلا
.«نينطاوملل

ب يشساشس

  جراخلاب رئازجلا تارافشس يف مهبشصانمب مهقاحتلا لبق

جيريرعوب جربب ايداصصتقا اراصشتصسم04 لابقتصسا
جر˘˘ب ة˘˘ي’و تل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا

04 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
ن˘ع ا˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا ارا˘˘سشت˘˘سسم
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘سشلا ةرازو
قاح˘ت˘لÓ˘ل م˘هر˘ي˘سضح˘ت م˘ت˘ي
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع بسصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تارا˘˘˘ف˘˘˘˘سس
ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا نا˘˘˘كو ،جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

نيرم˘ث˘ت˘سسم˘لا ع˘م  ةر˘سشا˘ب˘م
ةينعم ةكر˘سش04 ءا˘سسؤورو
عمجم رارغ ىلع ريدسصتلاب

شسي˘˘˘م ،و˘˘˘كلا˘˘˘ف ،رود˘˘˘نو˘˘˘ك
.ىرخأاو روÓف

ماعلا ريدملا شسيئرلا دكأاو
د˘˘ب˘˘ع رود˘˘نو˘˘ك ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
هذه نأا يدامح نب نامحرلا
ا˘ه˘ب ق˘ح˘ل˘ت نأا بج˘˘ي ة˘˘ياد˘˘ب
ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ىر˘خأا تاردا˘ب˘م
ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ءار˘˘ف˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت
ىتح ةيلمعلا يف طارخن’او
نأا ر˘ب˘ت˘عأاو ،ة˘ح˘˘جا˘˘ن نو˘˘كت
لدابت لجأا نم ةديج تاءاقللا
يدامح نب فاسضأاو ،راكفأ’ا
ايلج تاب ةريثك تاجتنم نأا
ة˘˘ل˘˘با˘˘ق تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
مويلا انسصقني امو ،ريدسصتلل
ةقث˘لاو ةدارإاو ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م و˘ه
يتلا ةقثلا يهو ،انسسفنأا يف

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘˘˘كت نأا بج˘˘˘˘˘˘ي
نييدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو ةرادإ’ا ن˘ي˘بو
نأا يدامح نب فاسضأاو ،اسضيأا
ىلع ةيسساق نيناوقلا شضعب
نيناوق ةسصاخ ،نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا كن˘˘ب
ةيراجتلا تÓماع˘م˘لا شضع˘ب

م˘˘ها˘˘سسي ن˘˘˘ل اذ˘˘˘هو م˘˘˘ئار˘˘˘ج
،ريد˘سصت˘لا ي˘ف د˘ي˘ج ل˘كسشب
«روÓف شسيم» ةكرسش شسيئر
نأا ربتعا ،ةن˘يو˘عو˘ب مÓ˘عو˘ب
ل˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘سسح ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا
نوكت نأا اينم˘ت˘م ،ر˘يد˘سصت˘لا
نأا اربتعم ،اينادي˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
و˘˘˘ه ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘كلا ل˘˘˘˘كسشم˘˘˘˘لا
ةدا˘˘˘م˘˘˘لا  ى˘˘˘ل˘˘˘ع بئار˘˘˘سضلا
ل˘كسشب ر˘ثؤو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘لوأ’ا

ى˘ل˘عو ر˘ع˘سسلا ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘ب˘˘ك
ي˘ف تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
.ةيملاعلا قاوسسأ’ا

م˘˘عدو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ر˘˘يد˘˘˘م
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ت’دا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا ةرازو˘ب
شسأار˘˘ت يذ˘˘لا ح˘˘ي˘˘سصف ح˘˘بار
ء’ؤو˘˘˘˘˘ه نأا د˘˘˘˘˘كأا  د˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لا
نو˘ف˘ل˘كم˘لا ن˘يرا˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب

يف مهبسصانمب نوق˘ح˘ت˘ل˘ي˘سس
،جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘˘ف تارا˘˘˘ف˘˘˘سسلا

تارا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘مو
وه ام ةفرعمب مهل حمسستسس
فدهب ،رئاز˘ج˘لا ي˘ف دو˘جو˘م
،تاجوتنم˘لا هذ˘ه˘ل ج˘يور˘ت˘لا

انيوكت نوقلتي˘سس م˘ه˘نأا ا˘م˘ك
ةرازو ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
نام˘سض ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
قيق˘ح˘تو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘عا˘ج˘ن
.اهفادهأا

،يرهولب حجار هتهج نم
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘فر˘˘˘غ شسي˘˘˘˘ئر
جر˘ب˘ب نا˘ب˘ي˘ب˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
ةردابم˘لا ر˘ب˘ت˘عأا ج˘ير˘ير˘عو˘ب
نم ةداجلا ةباجتسس’ا ةباثمب
نيجتنملل ةيروهمجلا شسيئر
اوح˘لأا ن˘يذ˘لا ،ن˘يرد˘سصم˘لاو
نم نييعتبو ةلثامم تاءاقلب
ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘سشيو م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي
ملاع˘لا عا˘ق˘ب ي˘ف م˘هد˘عاو˘سس
ج˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘م
يف ةدعاسسملاو ،لي˘ه˘سست˘لاو
قاو˘˘˘˘˘˘سسأ’ا فا˘˘˘˘˘˘سشكت˘˘˘˘˘˘˘سسا
ةيكنبلا ةمظنأ’او ةي˘م˘لا˘ع˘لا
قا˘˘فآا ح˘˘ت˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘فر˘˘سصم˘˘لا
.ريدسصتلاو ةكارسشلل

فيرشش نب قوراف
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مقرلا ىلع غÓب رثإا ىلع
شضرعت هدافم8451 رسضخأ’ا

يداو ةن˘يد˘م ط˘سسو ة˘ن˘طاو˘م
ل˘خاد ءاد˘ت˘ع’ا ى˘لإا ق˘يÓ˘ع˘لا

تلقنت روفلا ىلع ،اهنكسسم
ن˘ي˘ع ى˘لإا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘˘ع
نيبت لوسصولا روفو ،ناكملا
ر˘مأ’ا نأا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘ل
ةريبك ةأارمإا شضرع˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ىلإا اهدرفمب ةميقم نسسلا يف
نم فنعلا لامعتسساب ةقرسسلا
ن˘م ،شصا˘خ˘˘سشأا ة˘˘ع˘˘برأا ل˘˘ب˘˘ق
اهتماقإا نيلغتسسم ةأارما مهنيب
مت ثيح ،لزنملا يف اهدرفمب
م˘ه˘نأا ى˘ل˘ع م˘ه˘سسف˘نأا م˘يد˘˘ق˘˘ت
ددسصب ةيريخ ةيعمجل ءاسضعأا
د˘ع˘بو ،نا˘سضمر ة˘ف˘ق ع˘يزو˘˘ت
ن˘˘كسسم˘˘لا با˘˘ب˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ف
شضار˘غأ’ا شضع˘ب˘ل م˘ه˘لا˘خدإاو
نيديلا ن˘م ا˘ه˘ل˘ي˘ب˘كت˘ب او˘ما˘ق
ءÓيتسس’اب اوماقو ،نيلجرلاو
41 هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘˘ل˘˘ع
نم تارهوجمو ميتنسس نويلم
اوذ’و ر˘˘˘ف˘˘˘سصأ’ا ند˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘مو ؛رار˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
اهعيمجت مت يتلا تامولعملا

تايرحتلاو ثاحبأ’ا فيثكتو
ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم
م˘ه˘فا˘ق˘يإاو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

.ةلادعلا مامأا مهميدقتو
ةكبصشب حيطت ةطرصشلإ

تإرثؤوŸإ جيورت
ةيلقعلإ

ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘˘ع تف˘˘قوأا

ير˘سضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
40 ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب ع˘با˘سسلا
ة˘با˘سصع او˘˘ل˘˘sكسش شصا˘˘خ˘˘سشأا
ن˘ه˘ت˘م˘ت ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا
تاردخملا يف عيبلاو راجت’ا

،ة˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا شصار˘˘˘قأ’او
ءا˘ي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب نو˘ط˘˘سشن˘˘ي
مت امك ،ششويرد يح ةنيدم
.اسسولهم اسصرق211 طبسض

ثا˘˘ح˘˘بأ’او تا˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘˘لا ة˘˘ف˘˘ث˘˘كم˘˘لا

ءا˘ن˘ب تءا˘ج ،ن˘مأ’ا ر˘سصا˘˘ن˘˘ع
ديفت ةدكؤوم تامولعم ىلع
موقي شصاخسشأ’ا دحأا دجاوتب
تار˘ثؤو˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘بو ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب
يح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ي˘ف تر˘˘ف˘˘سسأا د˘˘قو ،ششو˘˘يرد
هبتسشملل لسصوتلا ىلإا ةيادبلا
ششي˘ت˘ف˘ت˘بو ،ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف

ليكو نع رداسص نذإاب هلزنم
ةقفر هفيقوت مت ،ةيروهمجلا
97 ا˘م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو ه˘˘كير˘˘سش
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘لو˘˘˘سسب˘˘˘ك
هردق يلام غ˘ل˘ب˘مو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

تاد˘˘˘ئا˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م جد0536
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا

ا˘سسب˘ل˘ت˘م ثلا˘ث ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم
تارثؤوملا نم ةيمك هتزوحبو
اسصرق33 ـب ةردقم ةيلقعلا
يلام غلبمو ردخم شساسسأا وذ
ةفا˘سضإ’ا˘ب ،جد0042 هرد˘˘ق
عبار هيف ه˘ب˘ت˘سشم فا˘ق˘يإا ى˘لإا
ةفلغأا ىلع هتزوحب رثع يذلا
يلام غلبمو ةسسولهم شصارقأا

هرد˘ق ا˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
قرو˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘قو جد0001
زاج˘نا م˘ت د˘قو اذ˘ه ؛(رو˘ت˘ي˘ك)
هبتسشملا د˘سض ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م

.ةلادعلا مامأا مهميدقتو مهيف

ناصضمر ةفق عزوت ةيÒخ ةيعمجك مهصسفنأإ نومدقي

 ةديلبلاب ÚنطاوŸا ىلع يدتعت ةيمارجإا ةكبصش

م.ق

ىلع ءإدتع’إو ةقرصسلإ يف ةصصتخم ةريطخ ةيمإرجإإ ةكبصشب حيطُي8451 ةطرصشلل رصضخأ’إ مقرلإ ىلع لاصصتإ
ةفق عزوت ةيريخ ةيعمج مهنأإ مهماهيإإ دعب ،ةاتف مهنيب نم سصاخصشأإ ةعبرأإ نم ةنوكتم لزانملإ لخإد نينطإوملإ

.يلام غلبمو اهتإرهوجم ةقرصسل اهليبكتو اهيلع مجهتلاب إوماق زوجع مهتيحصض تحإر يتلإو ناصضمر

 ةدصساف موحل ريطانق4 نم رثكأإ طبصض

نجاودلا حبذل يرصس عدوتصسم فصشك
 ترايت يف ةدنرفب

كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘ي’و ي˘ف ةد˘˘نر˘˘ف˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عدو˘ت˘سسم ف˘سشك ن˘م ،ترا˘˘ي˘˘ت
ط˘سسو ن˘جاود˘˘لا ح˘˘بذ˘˘ل ير˘˘سس
م˘ت ا˘م˘ك ،ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

نم ريطانق4 نم ديزأا طبسض
.ةدسسافلا موحللا

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
تاذ˘˘˘ل تدرو تا˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
حبذم دوجو اهدا˘ف˘م ،ح˘لا˘سصم˘لا
د˘ع˘بو .ن˘جاود˘˘لا ح˘˘بذ˘˘ل ير˘˘سس
تاذ تلقنت ةمولعملا نم دكأاتلا
ىدحإا ىلإا ،روف˘لا ى˘ل˘ع ة˘قر˘ف˘لا
ةدجاوتملا ةباغلا لخاد عرازملا
مت ثيح .يتخب يديسس قيرطب
يذ˘لاو ،ير˘سس ح˘بذ˘م فا˘سشت˘كا

ة˘ي˘بر˘ت˘ل نا˘كم ه˘نأا ر˘ه˘ظ˘ي نا˘˘ك
رثكأا زجح مت دقو اذه .نجاودلا

˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘م غ˘ل˘ك004 ن˘˘˘م
نم غلك7 نم رثكأاو ،ةدسسافلا
تاهجلا تلخدت امك .ءاسشحأ’ا

.تازوجحمل فÓتإ’ ةيرطيبلا
ةباصصإإو ةأإرمإ ةافو

رورم ثداح يف اهقفإرم
ر˘ي˘ط˘خ رور˘م ثدا˘ح بب˘˘سست

04 مقر ينطولا قيرطلاب عقو
نيب قرطلا قرت˘ف˘م˘ب ط˘ب˘سضلا˘ب
يد˘ه˘مو ةرو˘ظا˘ن˘˘لا ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب
يف ةأارما ةافو يف ترايت ةي’وب

06 رمعلا نم غلبت ناكملا نيع
نم غلابلا اهقفارم ةباسصإاو ةنسس
،ةريطخ حورجب ةنسس43 رمعلا
عون نم نيترايسس مادطسصا رثإا
 .«اد’ تايف»و «شسكيله اتويوت»

ى˘لإا ح˘ير˘ج˘لا ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت د˘˘قو
فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م ى˘ف˘سشت˘˘سسم
ى˘لإا ة˘ي˘ح˘سضلا ل˘ق˘نو ة˘يد˘ه˘م˘˘ب
ام˘ي˘ف ،ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم
ينطولا كردلا حلاسصم تحتف
يف اقيقحت ايم˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا

 .ثداحلا تاسسبÓم
 ةنيمي نب رهاطلإ

نمأ’ لاسسرإ’ا ةعاق يقلت دعب
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ر˘˘ج˘˘حو˘˘ب ما˘˘م˘˘ح ةر˘˘ئاد
ةدجنلا طخ ربع اغÓب تنسشومت
ى˘ل˘ع را˘ج˘سش عو˘قو هدا˘ف˘م71
لقنل ةيرب˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
ماظنلاب لÓخإ’ا عم نيرفاسسملا
ىلع ةطرسشلا تاوق تلقنت ،ماعلا

ل˘˘كب ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م ة˘˘عر˘˘سسلا ه˘˘جو
نم ةرخسسملا ةيدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا

نمأÓل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا فر˘ط
شصخسش فيقوت مت نيأا ينطولا

ةنسس72 م شس : ــب رم’ا قلعتيو
شسملتلا ةي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘سضخإا د˘ع˘ب
ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘ت يد˘سسج˘˘لا

ة˘ع˘ط˘قو شسو˘ل˘ه˘م شصر˘ق ى˘ل˘ع
. غ1 نزوب ةردقم تاردخم

حتفو هيف هبتسشملا ليوحت دعب
ةيسضقلا تاسسبÓم ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ن˘يذ˘˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا مد˘˘ق˘˘ت ع˘˘مو
بر˘سضلا˘ب ءاد˘ت˘عÓ˘ل او˘سضر˘˘ع˘˘ت

مهتاكلتمم ميطحت اذكو حرجلاو
6 ةت˘سس ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ة˘ي˘سصخ˘سشلا
مهرامعأا حوارتت نيرخآا شصاخسشأا
2 يقب اميف ،ةنسس03و02 نيب
. رارف ةلاح يف

ليكو مامأا فارطأ’ا ميدقت دعب
مامح ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ىلا هرودب فلملا لاحأا رجحوب
ةسسل˘ج˘ل م˘كح˘لا ي˘سضا˘ق د˘ي˘سسلا
رد˘سصأا يذ˘لاو يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا
60 ةتسسلا مهيف هبتسشملا قح يف
شسب˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘سضو˘˘لا˘˘ب ر˘˘ماوأا
حرجلاو برسضلا ةمهتب تقؤوملا
بيرختلا ،شضيبأا حÓسسب يدمعلا
لÓخإ’او ريغ˘لا كل˘م˘ل يد˘م˘ع˘لا
قح يف ردسصا امك.ماعلا ماظنلاب
6 (ةنسس72 ) م .شس  وعدملا
ةمارغو ةذفان ريغ اسسبح رهسشأا

 .رانيد فلأا02 ـب ةردقم ةيلام
  يبرغم ةردب

نارمعلا ةطرسش ةقرف تنكمت
ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
غلك041 زجح نم تليسسمسسيت
ةحلاسص ريغ ءاسضيبلا موحللا نم
  يرسشبلا كÓهتسسÓل

ن˘مأا نا˘ي˘ب بسسح ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ب˘قار˘م لÓ˘˘خ تءا˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘لا
فيقوت مت ثيح ،ةنيدملا طسسوب
ةيمك اهنتم ىلع دربم ةنحاسش
كيد˘لا) ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘م
ءا˘سشحأ’ا ن˘م ة˘ي˘م˘كو (ي˘مور˘˘لا

ةقباط˘م ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘نز˘خ˘م

دعب .ةفاظنلاو ةحسصلا طورسشل
نم ةزوجحملا ةي˘م˘كلا ة˘ن˘يا˘ع˘م
اهنأا دكأا يرطيبلا بيبطلا لبق
كÓ˘ه˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سص ر˘˘ي˘˘غ
طور˘سش مار˘ت˘حا مد˘ع˘ل ير˘سشب˘لا
متيل ،ةمزÓلا ةحسصلاو ةفاظنلا
ز˘كر˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘فÓ˘˘تإا
رو˘سضح˘ب كلذو ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا مدر˘˘لا
نع Óسضف فلاخ˘م˘لاو بي˘ب˘ط˘لا
 فلاخملا دسض رسضحم زاجنإا

 ديمح.ز

ةر˘ئاد ن˘ما ح˘لا˘سصم تن˘كم˘˘ت
زجح نم ،ةلسشنخ ةي’وب شسياق
ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك فÓ˘˘تإاو
ةحلاسص ري˘غ ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا
اهزجح مت ةدا˘م˘لا .كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م بحا˘˘سص ىد˘˘ل

ةئزجتلاب ةراجتلا طاسشنب شصاخ
نئاكلا شضيبلاو نجاودلا موحلل
شسياق ةنيدمل يسسيئرلا عراسشلاب

ةبيبطلا لبق نم اهتنياعم دعب
بت˘كم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘ي˘م˘كلا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا
مدعل غلك83ـب ردقت ةدسسافلا
ظ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا طور˘˘˘˘سش مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا

ف˘ل˘م داد˘عإا م˘ت ن˘يأا ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو
تاهجلا ىلإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو ي˘ئاز˘ج
.شسياق ةمكحم ىدل ةيئاسضقلا

يداعصس يون

ÊدŸإ عمتÛإ ةيÁداكأإ ميظنت نم

 فراطلا ةي’وب مدلاب عÈتلل ةلمح

رجحوب مامحب رإرصشأإ ةيعمج نيوكت ةيصضق يف

 سصاخصشأا7 فقوي  نصشومت نيع نمأا

 يرصشبلإ كÓهتصسÓل ة◊اصص Òغ

 تليصسمصسيتب ءاصضيبلا موحللا نم فصصنو راطنق زجح

ةلصشنخب

سسياق ةيدلبب ءاصضيبلا موحللا نم غلك04 زجح
 هللا ةمذ ‘ نيرصسن ةحيتف ةريدقلا ةنانفلا

عمتجملا ة˘ي˘م˘يدا˘كأا تم˘ظ˘ن
،شسمأا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
ةلمح ةنوتيزلا يدلبلا بتكملا
عم قيسسنتلاب كلذو مدلاب عربت
نيعربتملل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
ى˘˘ه˘˘ق˘˘˘م ما˘˘˘مأا كلذو ،مد˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب قدا˘˘سصلا ي˘˘فو˘˘ل˘˘سش
ةردابملا هذه فدهتو . ةنوتيزلا
نم نكمم ردق ربكأا عمج ىلإا
ى˘سضر˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘عر˘ب˘ت˘˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
داد˘مإا كلذ˘ك تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب مد˘لا ع˘م˘˘ج ز˘˘كر˘˘م
هذهل هتجاح ةيطغتل لئاسصفلا
فدهب كلذك ،ةيو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا
ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
نم ةدحاو ةيلمعلا هذه رابتع’

تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا م˘˘ظ˘˘˘عأاو ل˘˘˘ب˘˘˘نأا
ى˘لإا ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا
تايعمجلا نم ديدعلا اهميظنت
ىطعم دمحم بسسحو .ةيريخلا
يد˘ل˘ب˘لا بت˘كم˘لا شسي˘ئر ه˘ل˘˘لا
مت دقف ةنوتيزلا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأÓ˘ل
ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘م˘˘ي˘˘خ شصي˘˘سصخ˘˘˘ت
ر˘سصن˘ع˘لا˘˘ب ىر˘˘خأاو لا˘˘جر˘˘لا˘˘ب
ة˘ب˘ي˘ب˘˘ط م˘˘هر˘˘طؤو˘˘ت يو˘˘سسن˘˘لا

لك ريفوت مت امك ،ةسضرممو
حا˘ج˘نإ’ ة˘م˘ئÓ˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
نحن »:Óئاق فيسضيو ،ةيلمعلا
ةردابملا هذه لÓخ نم ىعسسن
رزآاتلاو نماسضتلا ميق رسشن ىلإا

مدلاب عرب˘ت˘لا ة˘فا˘ق˘ث خ˘ي˘سسر˘تو
شسيسسحتلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىد˘ل
حئارسش فلتخم طسسو اهتيمهأاب
هذ˘ه ن˘م ة˘يا˘غ˘لاو ،ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا

وه ،ثدحتملا بسسح ،ةلمحلا
تاعربتلا نم ددع ربكأا عمج
يذلا شصق˘ن˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل مد˘لا˘ب
˘مد˘˘لا ن˘˘ق˘˘ح ز˘˘كار˘˘م هد˘˘ه˘˘سشت
ذاقنإ’ تايفسشتسسملا فلت˘خ˘م˘ب

ة˘˘سصا˘˘˘خ شصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح
ة˘˘˘يرار˘˘˘˘ط˘˘˘˘سض’ا ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
يتلا رورملا ثداوحب ةقلعتملا

مهتهج نم  «. اريثك رظتنت ’
هذ˘ه نو˘كرا˘سشم˘لا ن˘سسح˘˘ت˘˘سسا
نأا اوربتعاو ةيناسسنإ’ا ةردابملا
ةايحل ذاقنإا و˘ه مد˘لا˘ب م˘ه˘عر˘ب˘ت
امك  هيلإا ةجاحب رخآا شصخسش
مدلا تÓمح نأا ةراسشإ’ا ردجت
شسأاب ’ ادفاوت ىقلت فراطلاب
نوبلي نيذلا نينطاوملا نم هب
  ةرم لك يف ءادنلا

  سسرافوب

ةيرئازجلا ة˘نا˘ن˘ف˘لا تي˘فو˘ت
شسمأا نيرسسن ةحيتف ةريدقلا
رمع نع ةمسصاعلا رئازجلاب
ةاناعم د˘ع˘ب ة˘ن˘سس47 زها˘ن˘ي

بسسح ،شضر˘م˘لا ع˘م ة˘ل˘يو˘˘ط
.ةبرقم رداسصم

ةر˘ي˘سسم˘˘لا تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا د˘˘قو

يرئازجلا نفلا ةديقفل ةينفلا
ماعلا نيرسسن ةحي˘ت˘ف ة˘نا˘ن˘ف˘لا

ة˘˘فر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م˘˘سض4691
حرسسملا يلاب˘ل ة˘يرو˘ل˘كل˘ف˘لا
.يرئازجلا ينطولا

ةينف ة˘يا˘عر˘ب تي˘ظ˘ح ا˘م˘ك
ةر˘يد˘ق˘لا ة˘نا˘ن˘ف˘لا فر˘˘ط ن˘˘م

ديدع تدأاو ةير˘يزد ة˘ل˘ي˘سضف
كلذ بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘غأ’ا

ىل˘ع ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا م˘لا˘ع تج˘لو
˘˘مÓ˘˘˘فأا ي˘˘˘ف راودأا ءادأا رار˘˘˘غ
ه˘جو˘لا» ا˘ه˘ن˘م تÓ˘سسل˘˘سسمو
،«ةر˘ي˘ح ي˘ف نا˘˘جوز» «ر˘˘خآ’ا
.اهريغو «بعÓلا»

28 ،ةديدج تاباصصإإ011
تايفو4و ءافصش ةلاح

تاباصصإ’ا ةليصصح
دوعت انوروكب
 عافترÓل
ةديدج تاباصصإإ011 تلجصس
-ديفوك) انوروك سسوريفب
يف ةافو ت’اح4و (91
ةعاصس42ـلإ لÓخ رئإزجلإ
28 لثامت اميف ،ةريخأ’إ

ام بصسح ،ءافصشلل اصضيرم
ةرإزو سسمأإ هنع تفصشك
حÓصصإإو ناكصسلإو ةحصصلإ
.اهل نايب يف تايفصشتصسملإ

نأإ هتإذ ردصصملإ حصضوأإو
ةدكؤوملإ ت’احلإ يلامجإإ

نم ةلاح611 .649 غلب
،ةديدج ةباصصإ011 اهنيب
يلامجإ’إ ددعلإ غلب امنيب
إولثامت نيذلإ نيباصصملل
اصصخصش943.18 ءافصشلل
تايفولل يلامجإ’إ ددعلإو
02 دجإوتي نيح يف ،4803
ةيانعلإ يف اصضيرم
نأإ نايبلإ فاصضأإو.ةزكرملإ

يأإ اهب لجصست مل ةي’و32
ةي’و32و ةديدج ةلاح

9 ىلإإ1 نم تلجصس ىرخأإ
تلجصس اميف ،ت’اح
01 نم ديزأإ (2) ناتي’و

ةرإزولإ تصصوأإو .ت’اح
نينطإوملإ ةبصسانملاب
ماظنب مإزتل’إ ةرورصضب
ىلإإ تعد امك ،ةظقيلإ
ةفاظنلإ دعإوق مإرتحإ

ةيدصسجلإ ةفاصسملإو
عانقلل يمإزلإ’إ ءإدتر’إو
دعإوقل لاثتم’إو يقإولإ
نإ تدكأإو.يحصصلإ رجحلإ
لبق نم مراصصلإ مإزتل’إ
تإءإرجإ’إ هذهب نينطإوملإ
ذخأإ بناج ىلإإ ،ةيئاقولإ
لمإوع» ،رذحلإو ةطيحلإ

ءاصضقلإ ةياغ ىلإإ ةمهم
.«ءابولإ إذه ىلع ايئاهن

ديمح.ز
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986207ددعلا ^2441 نابعصش71ـل قفاوملا1202 صسرام03ءاثÓثلاتامهاصسم
قحلا لÓغتصساو قحلا نيب :ةروثلاو ةيروصسلا ةيدركلا ةيصضقل

؟خيراتلا ةلبزم ىلإا يليئارصسإ’ا «لمعلا» بزح عّيصشُي له

ىلع نيرئاثلا نييروسسلا راظنأا تناك
يف ةهج˘ت˘م دا˘سسف˘لاو داد˘ب˘ت˘سس’ا م˘كح
،ني˘يرو˘سسلا در˘كلا و˘ح˘ن ةرو˘ث˘لا ة˘ياد˘ب
ىلع نونا˘ع˘ي ،او˘لاز ا˘مو ،او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا

يف ةسصاخ ،ثعبلا مكح نم دوقع ىدم
هماوق ،بكرم ملظ نم ةيدسسأ’ا هتبقح
نييروسسلا عيمج ىلع شضورفملا ملظلا

نم دركلاب شصاخلا ملظلاو ،ةهج نم
رهظمتي ناك يذلا ملظلا اذه .ةيناث ةهج
دسسجتي  جودزم داهطسضا ةغيسص يف
تاءارجإ’او عيرا˘سشم˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ي˘ف
يئانثتسس’ا ءاسصحإ’ا ل˘ث˘م ة˘ير˘سصن˘ع˘لا

،3791 «ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ماز˘˘ح˘˘˘لا«و ،2691
ءامسسأا لمسش يذلا يرسسقلا بيرعتلاو
ءا˘م˘سسأ’ا ى˘ت˘˘حو ،ىر˘˘ق˘˘لاو تاد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ن˘ع Óً˘سضف اذ˘ه .ة˘يدر˘كلا ة˘ي˘سصخ˘سشلا

تا˘ث˘ع˘ب˘لا ن˘م در˘كلا با˘ب˘سشلا نا˘مر˘˘ح
˘مأا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ءاو˘˘سس ة˘˘ي˘˘سسارد˘˘لا
ششيجلا تايلك نع مهداعبإاو ؛ةيجراخلا

ا˘م˘ي˘سس ’ ف˘ئا˘ظو˘لا ن˘عو ،ة˘˘طر˘˘سشلاو
.اهنم ايلعلا

كانه امئاد تناك ،كاذو اذه بناج ىلإاو
تارار˘ق˘لاو ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سس’ا تاءار˘˘جإ’ا
بعÓ˘ت˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘سسلا
اهلهأا عفدو ،قطانملا كلت ةيفارغوميدب
هجو ى˘ل˘ع ا˘ن˘ه را˘سش˘ُيو .ل˘ي˘حر˘لا و˘ح˘ن
8002 ماعل94 موسسرملا ىلإا ديدحتلا
ةز˘ه˘˘جأ’ا ما˘˘مأا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘سسفأا يذ˘˘لا
يف ةدراوو ةدراسش لكب مكحتلل ةينمأ’ا
لÓ˘غ˘ت˘سسا ر˘ب˘ع ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ةيدودحلا قطانملاب ةسصاخلا نيناوقلا

دوقع يف لخدتلا ديعسص ىلع اميسس ’
لكو ؛ءانبلا شصيخارتو ،ءارسشلاو عيبلا
ةيداسصتق’ا ةايحلا لسش ىلإا ىدأا كلذ
كل˘ت ي˘ف ة˘ف˘ي˘ع˘سض Ó˘سصأا تنا˘ك ي˘ت˘˘لا
ةطل˘سسلا تا˘سسا˘ي˘سس ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘طا˘ن˘م˘لا
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق هد˘˘حو .ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘˘لا

قوسس كرحي يذلا وه ناك تاراقعلاو
لسضفب كلذو ،قطانملا كلت يف لمعلا

روكذملا موسسرملا ءاجف ،ةسصاخ دوهج
،دركلا نينطاوملا ما˘مأا ق˘ير˘ط˘لا د˘سسي˘ل
ى˘لإا ءاو˘سس ةر˘ج˘ه˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘˘م˘˘غر˘˘يو
.دÓبلا جراخ ىلإا مأا يروسسلا لخادلا
دا˘˘ه˘˘ط˘˘سض’ا ن˘˘م ر˘˘خآ’ا بنا˘˘ج˘˘لا ا˘˘مأا
يف شصّخسشت دقف ،هيلإا راسشملا جودزملا

قو˘ق˘ح˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م در˘˘كلا نا˘˘مر˘˘ح
نم مويلا تتاب يتلا ةعورسشملا ةيموقلا

ءاحنأا فلتخم يف اهب ملسسملا تايهدبلا
ةيفاقثلا قوقحلا ىلإا انه راسشيو ،ملاعلا

،ةيرادإ’او ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
˘مر˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا قو˘ق˘ح˘لا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو
شسا˘سسأا ى˘ل˘ع ة˘يدر˘كلا ة˘ي˘سصو˘˘سصخ˘˘لا

.نطولاو بعسشلا ةدحو
ي˘ه ةر˘م˘ت˘سسم˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ة˘ج˘ح تنا˘كو
’ ةيدرك ةيلاسصفنا ةعزن كانه نأا همعز
باوبأ’ا ّدسسل تاءارجإ’ا لك ذخأا نم دب

هسسفن ماظنلا نأا ملعلا عم اذه ؛اهيلع
هتعباتمو هتزهجأا لÓخ نم فرعي ناك
ةيروسسلا ةيدركلا ةيسضقل˘ل ةر˘م˘ت˘سسم˘لا
هذه لثمل يعقاو شساسسأا يأا دجوي ’ هنأا
؛اهقيقحتل ةيناكما دجوت ’ لب ،ةعزنلا

بناج نم ةيمسسر تاوعد يأا دجوت ’و
ناك امنإاو .اهب بلاطي يدرك بزح يأا
ةناخ نمسض ل˘خد˘ي ه˘ت˘مر˘ب عو˘سضو˘م˘لا
نم غوسسي ماظنلا ناك يتلا تاعاّزفلا

لاغ˘سشا ناد˘ي˘م ي˘ف ه˘تا˘سسا˘ي˘سس ا˘ه˘لÓ˘خ
نم نكمتيل ،ةيمهو اياسضقب نييروسسلا
عمتجملاو ةلودلا لسصافم لكب مكحتلا
تناك «ةيدركلا ةعاّزفلا«و ،نييروسسلا
ة˘عاز˘ف» ـب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘سش
،ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا «با˘˘˘˘هرإ’ا

ل˘ك ة˘ه˘جاو˘م˘ل مو˘ي˘لا ،ا˘ه˘مد˘خ˘˘ت˘˘سسيو
ه˘م˘كح ى˘ل˘ع ن˘ير˘˘ئا˘˘ث˘˘لا ن˘˘ي˘˘يرو˘˘سسلا
.دسسفملا دسسافلا دبتسسملا

اوملسستسسي مل نييروسسلا دركلا نأا ريغ
ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م
،ًامئاد اهيلع اوسضرتعا لب ،ةيداهطسض’ا

اوبلاطو ،اهئاغلإا ىلع رارمتسساب اولمعو
لجأا نم اولكسشو .ةعورسشملا مهقوقحب
اورهاظتو ،تامظنملاو بازحأ’ا كلذ
اوعزوو ،تاودنلا اوماقأاو اومسصتعاو
د˘˘ئار˘˘ج˘˘لا اورد˘˘سصأاو ،تارو˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لا

تنا˘كو .ة˘سصخر˘م˘لا ر˘ي˘غ تÓ˘ج˘م˘لاو
ة˘ب˘سسا˘ن˘م ةدا˘˘ع زورو˘˘ن˘˘لا ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘حا
نيمأاتو ،دا˘ه˘ط˘سض’ا ع˘فر˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
رارمتسساب دركلا شضرعت دقو .قوقحلا
نم ل˘سصف˘لاو ،لا˘ق˘ت˘ع’او ة˘ق˘حÓ˘م˘ل˘ل
لكب فئاظولا باوبأا دسسو ،فئاظولا
،دركلا نيطسشانلا مامأا ايئاهن اهتاجرد
اهتورذ ةيدركلا تاجا˘ج˘ت˘ح’ا تغ˘ل˘بو
˘ما˘ع ع˘ي˘بر ي˘ل˘سشما˘ق˘لا ة˘سضا˘ف˘ت˘نا ي˘˘ف
قطان˘م˘لا ر˘ئا˘سس تل˘م˘سش ي˘ت˘لا4002
ندملا ىلإا تدتماو ،ةيروسسلا ةيدركلا
ى˘˘لإا ا˘˘هؤواد˘˘˘سصأا تل˘˘˘سصوو ،ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا

ملاعلا يف ىر˘ب˘كلا ند˘م˘لاو م˘سصاو˘ع˘لا
.ةيروسسلا ةيدركلا تايلاجلا ثيح
ي˘ت˘لا ة˘يرو˘سسلا ةرو˘ث˘لا ة˘قÓ˘ط˘نا ع˘مو
داد˘ب˘ت˘سس’ا تا˘م˘كار˘ت ى˘ل˘ع ًادر تنا˘ك
لي˘ج˘لا ما˘مأا قا˘فآ’ا داد˘سسناو ،دا˘سسف˘لاو
دعاو لبقتسسمب لمأ’ا مادعناو ،باسشلا
وحن نويروسسلا علطت ؛ةلبقملا لايجأÓل
،ريسصملاو نطولا يف مهءاكرسش ،دركلا

عم يوسضعلا مهل˘عا˘ف˘ت ى˘ل˘ع او˘ن˘هارو
نم ريثكلا ةفرعم مدع مغر اذه ،ةروثلا
ة˘ع˘ي˘ب˘طو م˘ج˘حو خ˘يرا˘ت˘ب ن˘ي˘يرو˘˘سسلا
م˘لو ؛ا˘يرو˘سس ي˘ف ة˘˘يدر˘˘كلا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
دا˘ع˘بأا˘ب ل˘ما˘ك عÓ˘˘طا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نو˘˘كي
ة˘يدا˘ه˘ط˘˘سض’ا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ت’آا˘˘مو
ىدم ىلع اهل اوسضرعت يتلا ةيزييمتلا

ماظنلا تاسسايسس ة˘ج˘ي˘ت˘ن كلذو ،دو˘ق˘ع
ن˘ي˘˘ب ل˘˘سصف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تسصر˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
اياسضقلا لك عم لماعتلاو ،نييروسسلا
ةلودلا رارسسأا ن˘م ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
يأارلا ءادبإاو ،اهنع ثيدحلا رظحي يتلا
.اهيف
قاطن ة˘يدود˘ح˘م ر˘سسف˘ي ا˘م اذ˘ه ل˘ع˘لو
قوقحلا عم فطاعتلاو مهفتلا ت’اح
نإا ،ةلوجخ ت’اح تناك دقف ،ةيدركلا
نم ريثكلا نيب ىتح ،ةسسجوتم لقن مل
.ماظنلل اهتسضهانمب ةفور˘ع˘م˘لا بخ˘ن˘لا

ةيدركلا ةيسضقلا مهفت نم مه لئÓقو
قايسس يف ةو˘ق˘ب ا˘هود˘نا˘سسو ،ة˘يرو˘سسلا

ةينطو ةي˘سضق ا˘ه˘ف˘سصو˘ب ا˘ه˘ل م˘ه˘ت˘يؤور
لداعلا لحلا بجوتسست ،ةماع ةيروسس

.نطولاو بعسشلا ةدحو راطإا نمسض
ذنم يروسسلا يدركلا بابسشلا لعافت
ل˘ب ،ة˘يرو˘سسلا ةرو˘ث˘لا ع˘م لوأ’ا مو˘ي˘لا

ل˘˘حار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘ح ادو˘˘جو˘˘م نا˘˘˘ك
فيك ركذتي انعيمجو .اه˘ل ة˘يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا

ر˘ب˘ع ثب˘ُت ادو˘ما˘ع تار˘˘ها˘˘ظ˘˘م تنا˘˘ك
شصم˘ح تار˘ها˘ظ˘م د˘ع˘ب تا˘ي˘ئا˘سضف˘˘لا
يبابسش كارح كان˘ه نا˘كو .ة˘ي˘لا˘ف˘نر˘كلا

تاذ تادلبلاو ندملا فلتخم يف تف’
˘ماز˘ت˘ل’ا نا˘˘كو ،ة˘˘يدر˘˘كلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’ا
،ةينمز˘لا ا˘ه˘لواد˘جو ةرو˘ث˘لا تارا˘ع˘سشب
،نييروسسلا لامآا ززعي ناك يذلا رمأ’ا

.ماظنلا فواخم ريثيو
هر˘تا˘فد در˘كلا ع˘˘م ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘سسو تنا˘˘كو
لامعلا بزح ع˘م ةد˘يد˘ج˘لا ‐ ة˘م˘يد˘ق˘لا
عم قيسسنتلاب قافت’ا متو .يناتسسدركلا
لاخدا ىلع ،يسسورلا امبرو ،يناريإ’ا

تاوق مسسا تحت ينعملا بزحلا تاوق
داحت’ا بزح ةدايقبو «بعسشلا ةيامح»
بزحل يروسسلا عر˘ف˘لا ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
تاقÓعب طبترملا يناتسسدركلا لامعلا

ميلسست متو .يناريإ’ا ماظنلا عم ةقيثو
امك ،تاوقلا كلت ىلإا ةيدركلا قطانملا
نيبو اهنيب فئاظولاو ماهملا عيزوت مت
د˘عاو˘ق ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا نا˘كو ،ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
حÓسسلاب اهديوزت بناج ىلإا اذه ،لمعلا

.ماظنلا بناج نم لاملاو تادعملاو
ن˘مر˘ي˘ث˘كلا بز˘ح˘لا اذ˘ه د˘م˘ت˘˘سسا د˘˘قو
باز˘حأ’ا ف˘قاو˘م ن˘م حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا تاودأا
جّور˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ةددر˘ت˘م˘لا ة˘يدر˘˘كلا
هجاوتو ،اهفلخ رتسستتل راكفأ’ا شضعب
ناك يذلا يبعسشلا طغسضلا اهلÓخ نم
نمو .ةروثلا ىلإا مام˘سضن’ا˘ب ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘ي
وه نيحلا كلذ يف هعمسسن انك ام نيب
ة˘سضرا˘ع˘م˘لاو ،يداد˘ب˘ت˘سسا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا نأا
مهملا نأ’ ،رظتنن نأا انيلعو ،ةينيفوسش
،انقوقح ىلع انلوسصح وه انل ةبسسنلاب
بازحأ’ا شضعب هل رّظنت تناك ام اذه
بز˘ح ةرادأا ى˘لإا ا˘ق˘ح’ تم˘سضنا ي˘˘ت˘˘لا
عم اذه .«ةيتاذلا» يناتسسدركلا لامعلا
ناك نيحلا كلذ يف ةسضراعملا نأا ملعلا
ي˘ت˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ل˘˘سضفأا ترد˘˘سصأا د˘˘ق
ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ˘˘لا˘˘ب ة˘˘حار˘˘سص تفر˘˘ت˘˘عا

راسشيو ،ايروسس يف  ةيدركلا قوقحلاو
ي˘ن˘طو˘لا شسل˘ج˘م˘لا ة˘ق˘˘ي˘˘ثو ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘ه
رم˘تؤو˘مو ،2102 ما˘ع ع˘ي˘˘بر يرو˘˘سسلا
فيسص ةرهاقلا يف ةيروسسلا ةسضراعملا

.2102 ماع
تيبثت ينعملا بزحلا عاطتسسا اذكهو
بابسش جارخا نم نكمت نا دعب ،هدوجو
ربع ،ةحاسسلا نم ةيدركلا تايقيسسنتلا
ةرز˘ج˘م تنا˘كو ،بي˘هر˘ت˘لاو بي˘غر˘ت˘لا

ةورذلا يه3102 ماع فيسص ادوماع
.ّاعيمج ملعن امك
ةددرتم تلظ يتلا ةيدركلا بازحأ’ا امأا

شسل˘ج˘م˘لا ل˘ي˘كسشت د˘ع˘ب ى˘ت˘ح ةر˘˘ئا˘˘ح
نم مايأا دعب2102 يدركلا ينطولا
تناك دقف ،يروسسلا ينطولا شسيسسأات
’ اهنأا ًافلسس كردت يهو فقسسلا عفرت
ا˘ه˘يد˘ل شسي˘لو ،ط˘غ˘سضلا قاروأا كل˘م˘˘ت
،دومسصلا نم ا˘ه˘ن˘ّكم˘ت ي˘ت˘لا تارد˘ق˘لا

نم يناتسسدر˘كلا لا˘م˘ع˘لا بز˘ح ع˘ن˘مو
.اهتحاسسب دارفتسس’ا

لا˘م˘ع˘لا» بز˘ح˘لا اذ˘ه لو˘˘ح˘˘ت اذ˘˘كهو

،ةيروسسلا هتهجاو ر˘ب˘ع «ي˘نا˘ت˘سسدر˘كلا
تقولا عم ،«يطارقميدلا داحت’ا بزح»
تانوموكلا نع نلعأا .عقاو رمأا ةوق ىلإا

ةرادإ’ا ةر˘˘كف˘˘ب ءا˘˘ج م˘˘ث ؛رو˘˘ت˘˘سسد˘˘˘لاو
بلطلا نم ًاقح’ دافتسسا دقو ،ةيتاذلا
ن˘ي˘ل˘تا˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع شصا˘خ˘لا ي˘كير˘مأ’ا
أادب˘ف .«ششعاد» ة˘ه˘جاو˘م˘ل ن˘ي˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
يتظفاحم وحن دركلا بابسشلاب عفدي
دينجتلا شضرف ربع ،ةقرلاو روزلا ريد
قفاوت دق ناك هنا ودبي يذلا يرابج’ا

.تايادبلا ذنم  ماظنلا عم هلوح
ىلع ةنسس نم رثكأا دورم مغرو ،مويلاو
لامع˘لا بز˘ح ن˘ي˘ب تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ءد˘ب
ةيروسسلا هتاه˘جاو ر˘ب˘ع ي˘نا˘ت˘سسدر˘كلا

يدركلا ينطولا شسلجملاو ،ةهج نم
ة˘يا˘عر˘ب ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م يرو˘˘سسلا
تاسضوافملا هذه نأا ظحÓُي ،ةيكيرمأا
جئاتن نع ىوسس نآ’ا ىتح رفسست مل
اهيلع ءانبلا نكمي ’ ،ًادج ةعسضاوتم
،ل˘ما˘ك ل˘ما˘سش قا˘ف˘تا ى˘لإا لو˘سصو˘˘ل˘˘ل
ن˘ي˘يرو˘سسلا در˘كلا ح˘لا˘سص ي˘˘ف نو˘˘كي
ن˘ي˘˘يرو˘˘سسلا ح˘˘لا˘˘سص ي˘˘فو ،ًاد˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ةبقعلا نأا ًارسس شسيلو .ةماع ةروسصب
هذ˘ه ل˘ي˘ب˘سس شضر˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءادأا˘˘كلا
ة˘قÓ˘ع˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ،تا˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
داحت’ا بزح نيب ةلماسشلا ةيوسضعلا
يف ةيسساسسأ’ا لسصافملاو ،يطارقميدلا
لا˘م˘ع˘لا بز˘حو ،ة˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م «د˘˘سسق»
يهو .ةي˘نا˘ث ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ي˘نا˘ت˘سسدر˘كلا

نأا ى˘ن˘ع˘م˘ب ،ها˘ج˘˘ت’ا ةد˘˘ي˘˘حو ة˘˘قÓ˘˘ع
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا و˘˘ه م˘˘كح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط˘˘˘لا
ة˘لاد˘ع ل˘غ˘ت˘سسي يذ˘لا ،ي˘نا˘ت˘˘سسدر˘˘كلا
اهذختيو ،ةيرو˘سسلا ة˘يدر˘كلا ة˘ي˘سضق˘لا

’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ه˘قاروأا ن˘م ة˘˘قرو
،نييروسسلا دركلا ةحلسصم عم عطاقتت
.نييروسسلا ةحلسصم عم ’و
ةيسضق يه ةيروسسلا ةيدركلا ةيسضقلا
ماظنلا بّبسست ،ةيلخاد ةينطو ةيروسس
،اهتجلاعم نع ًاسضوع اهلاحفتسسا يف
تدغ مث ؛ةيميل˘قإا ة˘ي˘سضق تح˘ب˘سصأا˘ف
ا˘يرو˘سس ي˘ف عا˘سضوأ’ا تارو˘ط˘ت ع˘˘م
لثمو ،ةيلود ةيسضق1102 ماع ذنم
ً’و˘˘ل˘˘ح بجو˘˘ت˘˘سست ا˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
اذإا ،ميلقإ’ا ىوتسسم ىلع ةيجيتارتسسا

نمأ’ا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ة˘ب˘غر كا˘ن˘ه تنا˘ك
،ة˘˘لدا˘˘ع شسسسا ى˘˘ل˘˘ع رار˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’او
.عيمجلا ةحلسصملو

دو˘ه˘يإا نا˘ك ما˘ع˘لا اذ˘ه ع˘ل˘˘ط˘˘م ي˘˘ف
ر˘خآاو د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا لار˘˘ن˘˘ج˘˘لا ،كارا˘˘ب
بزح نع يليئارسسإا ةموكح شسيئر
تلمح ةلا˘سسر ى˘ق˘ل˘ت د˘ق ،«ل˘م˘ع˘لا»
31 ل˘˘سصأا ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ع˘˘ي˘˘قاو˘˘ت

هودسشان ؛بزحلا ةرادإا يف ،ًاوسضع
،بزحلا ةدايقل هسسفن حسشري نأا اهيف
تاباختنا يف هسسأار ىلع نوكي نأاو
رذ˘ت˘عا كاذ˘مو˘ي .(شسرا˘˘م) راذآا32
بزحلا ّنأ’ شسيل ،ةمهملا نع كاراب

شضارقن’ا و˘ح˘ن ًا˘ث˘ي˘ث˘ح ر˘ي˘سسي نا˘ك
م˘غر ،ي˘ل˘ع˘˘ف˘˘لا بب˘˘سسلا و˘˘ه اذ˘˘هو)
ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘سضم˘لا دو˘ه˘˘ج˘˘لا

فاري˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لا «ل˘م˘ع˘لا» ة˘م˘ي˘عز
ّنأ’ ،ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك ،ل˘ب ؛(ي˘ل˘ي˘ئا˘خ˘˘ي˘˘م
تسسي˘˘ل «ط˘˘سسو˘˘لا را˘˘˘سسي» باز˘˘˘حأا

.دحوتلل ةدعتسسم
ةريخأ’ا تاباختن’ا جئاتن تتبثأا ْذإاو
لاوحأا ةهجل كاراب تاريدقت ةحسص
يريهامجلا اهديسصرو ،بازحأ’ا كلت
،تسسينكلا يف اهدعاقم داسصح لبق

هادبأا ام لوح قدسصأ’ا ةسصÓخلا ّنإاف
لاح وه ةدايقلا مّلسست يف «جنغ» نم
.بزحلا اهيلإا طبه يتلا شضيسضحلا

لاقُي امك لÓتح’ا ةلود شسسسؤوم اذه
تا˘مو˘كح ءا˘سسؤور زر˘فأا يذ˘لا ،ةدا˘˘ع
ادلوغو نويروغ نب ديفاد رايع نم
ن˘م م˘كحو ،ن˘ي˘بار ق˘ح˘سسإاو ر˘˘ي˘˘ئا˘˘م
2991 نم ّمث ،7791 ىتحو8491
«دوكيللا» عم كرتسشاو ،6991 ىتحو
و˘˘˘ه اذ˘˘˘هو ؛1002و1991 لÓ˘˘˘خ
،ولسسوأا تايقافتا عّقو يذلا بزحلا

لايتغاب دوهيلا نوددسشت˘م˘لا ه˘ب˘قا˘عو
.نيبار هميعز
’ تسسي˘˘ن˘˘كلا ي˘˘ف هد˘˘ي˘˘سصر ّن˘˘˘كلو
!دعاقم ةتسس ‐زواجتي
رثكأا ىلعو ،هذه لاحلاو ،ًاريثك ّحسصي
ّنأاب شضارتف’ا ،عقاولا يف وحن نم
نم ةريخأ’ا لحارملا دهسشي بزحلا
يأا ،يماتخ قحام راثدنا ىلإا هعييسشت
نأا قبسس يتلا اهتاذ خيراتلا ةلبزم ىلإا
ي˘ف «ما˘با˘م» ة˘ل˘˘ت˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا تع˘˘ّي˘˘سش

«را˘˘˘سسي«ـب ى˘˘˘م˘˘˘سس˘˘˘ُي ا˘˘˘م فو˘˘˘ف˘˘˘سص
«اناغا˘ه«ـلا تع˘ّي˘سش وأا ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

قيرفلا يف «نريتسش«و «نوغرإا«ـلاو
’ جاتنتسسا اذهو .ينيميلا يباهرإ’ا
ءادعأا وأا «لمعلا» موسصخ هب لوقي
ناك لب ؛طق˘ف ،ً’ا˘م˘جإا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

ن˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘ه˘˘كت عو˘˘سضو˘˘م
،مهبراسشم فÓتخا ىلع نييليئارسسإ’ا

يأار˘˘لا تا˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘سسا تنا˘˘ك ثي˘˘ح
تاباختن’ا لبق د˘ه˘ج˘ت ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
حيتي ويرانيسس ّيأا راسصتع’ ةريخأ’ا
يتلا مسسحلا ةبسسن غلبي نأا بزحلل
.Óًسصأا تسسينكلا لوخد هل حيتت
يذ˘لا ل˘جر˘لا ّنأا ًا˘˘سشهد˘˘م ن˘˘كي م˘˘لو
ناك ،ًاددجم «لمعلا» ةدايق نع رذتعا

ة˘سسا˘ي˘سسلا ردا˘غ˘ي م˘ل يذ˘˘لا ه˘˘تاذ و˘˘ه
هنأاب ءا˘ح˘يإ’ا ى˘ل˘ع بظاو ل˘ب ،ًا˘ما˘م˘ت
،ةمزأا تاذ ،موي تاذ ،ةلاحم ’ مداق
.ق˘لا˘ع تسسي˘ن˘ك تاذ ،ة˘˘مو˘˘كح تاذ
شسيئر حدق يف بهذ ،اذه نم رثكأا
،وهاينتن نيماين˘ب ي˘لا˘ح˘لا ة˘مو˘كح˘لا

نيب ًارمع لوطأ’ا نمزملا تاب يذلا
،نيعمجأا لÓتح’ا تاموكح ءاسسؤور
هيقل امب هريسصم هيبسشت ةجرد ىلإا
د˘لا˘نود ق˘با˘سسلا ي˘كير˘مأ’ا شسي˘ئر˘˘لا
،«ي˘˘ما˘˘ي˘˘سس مأاو˘˘ت» ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘نإا :بمار˘˘˘ت
ةيسضرم ةيسسجرن نم يناعي امهÓكو
يف نويليئارسسإ’ا رخأاتي نلو ،ةديدسش

ًا˘ما˘م˘ت ة˘ط˘ل˘سسلا ن˘م و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن در˘˘ط
.بمارت عم نويكيرمأ’ا لعفامك
لامآا اوبّيخ نييليئارسسإ’ا ّنأا لاحلاو
حنم نع اومجحأا اوناك اذإاو ،كاراب
تاباختنا يف ةيفاك ةيبل˘غأا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
نآ’ا يف مهنإاف ،هذه ةعبارلا تسسينكلا
هبي˘سصن˘ت ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا اودا˘عأا ه˘تاذ
نيميلا شضعبو ،نيميلل دحوأا ًاميعز
ًايباهرإا فّنسصملا نيمي˘لاو ،ن˘يد˘ت˘م˘لا
؛ه˘˘تاذ ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ن˘م د˘يز˘م˘لا ّق˘سشي ن˘ل ه˘نأا شضار˘ت˘فا˘ب

يتلا ةرادلا قلغُيو ،برعلا فوفسص
شضع˘ب ن˘ي˘ب ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘سسم ه˘ب˘سش تنا˘˘ك
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا مÓ˘˘سسإ’ا

.ينويهسصلا باهرإ’ا نم ريثكلاو
ط˘˘ق˘˘ف تاو˘˘ن˘˘سس ر˘˘سشع ّنأا ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘يو
ن˘ع كارا˘ب قا˘˘ق˘˘سشنا ى˘˘ل˘˘ع تسضق˘˘نا
مسساب ديدج بزح ليكسشتو ،«لمعلا»
بز˘ح˘لا ّنأا ة˘ع˘يرذ˘ب ،«توؤو˘م˘سست˘ع»
،«را˘سسي˘لا ى˘سصقأا ى˘˘لإا ق˘˘لز˘˘نا» ˘˘ّمأ’ا

امو ةيثادح دعب ام ءارآا» قنتعي ذخأاو
كارا˘ب نا˘ك ل˘ه˘ف .«ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سص د˘ع˘˘ب
ثيح ،شضرأ’ا ىلع نايك نع ثّدحتي
ل˘سصف˘لاو نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’او لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
نع مأا ؛ةيزانلاب ءادتق’او يرسصنعلا

ثيح ،ماهيتسس’ا تاءامسس يف نايك
دنع ةدمج˘ت˘م ة˘ي˘فا˘سص ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
ام باقحأا اهبقعت نأا لاحملا نم ةهرب
دعب ام ىرخأاب فيكف ،ةينويهسص دعب

؟ةيثادح
،Óًسصأا ةمهم نوكت نأا نكمي ةباجإا ’
،ًاتيم دلو يكارابلا بزحلا عورسشمف
ي˘ف حور˘لا خ˘ف˘ن ت’وا˘ح˘م ه˘˘ل˘˘ث˘˘مو
شضرقن˘يو ر˘ثد˘ن˘ي يذ˘لا ˘ّمأ’ا بز˘ح˘لا

.عّيسشُيو

اديصس طصسابلا دبع :ملقب

يديدح يحبصص :ملقب
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ينبم داصصتقا ىلإا لاقتنÓل

تارداصصلا عيونت ىلع
 ةقفارمل يمÓعإا موي

ةملاڤب نيجتنملاو نيردصصملا معدو
عيمج˘لا شسي˘سسح˘ت فد˘ه˘ب
لا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن’ا ةرور˘˘˘˘˘سضب
ن˘م ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا˘˘ب
ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا
ىل˘ع ي˘ن˘ب˘م˘لا دا˘سصت˘قÓ˘ل
ن˘˘م تاردا˘˘سصلا ع˘˘يو˘˘ن˘˘˘ت
يتلا رطاخملا بنجت لجا
ةر˘م ل˘ك ي˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘ق˘˘ن
را˘ي˘ه˘ناو ع˘جار˘ت ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
اعد ،تاقورح˘م˘لا را˘ع˘سسأا
ني˘سصت˘خ˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا مو˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘˘خ
هتنسضتحا يذلا ينيوكتلا
تار˘˘˘سضا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘˘ق
،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘ب
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا
˘مز˘ت˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا
ر˘يد˘سصت˘لا كر˘ت˘ع˘م لو˘خد
ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘˘لإا

ي˘ت˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ا˘˘ه˘˘تدد˘˘ح
م˘˘˘عد˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تÓيهسستلاو
ة˘سصا˘خ˘لا تاز˘ي˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
لوسصولل ميظنتلا ةيلمعب
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا ل˘˘كب
قار˘˘˘ت˘˘˘خاو ،ر˘˘˘يد˘˘˘˘سصت˘˘˘˘لا
،ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا قاو˘˘˘سسأ’ا

كلمت رئازجلا ناو ةسصاخ
ةدع يف ةدعاو تايناكمإا
،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا˘˘ك تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق
،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
،ةيمجنملاو
اذ˘˘ه˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘˘سصلاو
ة˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
نو˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
قو˘˘سس لو˘˘خد˘˘ل ةو˘˘˘عد˘˘˘م

˘˘مÓ˘˘عإ’ا ا˘˘ي˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
ناو ة˘سصا˘خو ،را˘˘كت˘˘ب’او
تارا˘طإا كل˘م˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

مهاسست ة˘ي˘م˘ل˘ع تاءا˘ف˘كو
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ف
تاكر˘سشلا ي˘ف ة˘فا˘سضم˘لا
.ةيبنجأ’ا

نو˘م˘سضن˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عا د˘˘قو
ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ل
هتاذ دحب هنأا يسسيسسحتلا
ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ءي˘˘˘سش
نم نيرمثتسسملل ةبسسنلاب
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا
او˘كت˘حا ن˘يذ˘لا ة˘ئ˘سشا˘˘ن˘˘لا

ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ناديملا ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا

كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘جر ن˘˘˘˘م
ءار˘ب˘خو ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘قو
ة˘فر˘ع˘م˘ل ،دا˘سصت˘˘ق’ا ي˘˘ف
شصو˘˘˘سصن˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
تاعيرسشت˘لاو ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
مهل رسسيت يتلا ريدسصتلا

ر˘يد˘سصت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م جو˘˘لو
عيونت لجا نم ،ةلوهسسب
دا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘ق’ا ردا˘˘˘˘˘˘˘سصم
.ينطولا

شضعب ربت˘عا م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نأا تاسسسسؤوم˘لا با˘ح˘سصأا

ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا مو˘˘˘ي˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
مهل ازفاح ناك ينيوكتلا
ر˘يد˘سصت˘لا م˘لا˘˘ع لو˘˘خد˘˘ل
ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
،عونلا اذه نم تايقتلملا
با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ع˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ل
 .رمثتسسملا

ناوصضر .ب

تنصشومت نيع
ةثيدح ةزهجأاب معدتي هايملا ةبقارم ربخم
ة˘ب˘قار˘˘م ر˘˘ب˘˘خ˘˘م م˘˘ل˘˘سست
برسشلل ةحلاسصلا هايملا
ةيرئازجلا ةدحو˘ل ع˘با˘ت˘لا
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةثيدح ةزه˘جأا تن˘سشو˘م˘ت
ليلاحتلا ءار˘جإا˘ب ح˘م˘سست
ىلع ةيرودلاو ة˘ي˘مو˘ي˘لا

تا˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
تا˘˘ناز˘˘خ˘˘لاو ط˘˘غ˘˘˘سضلا

.هايملا عيزوت تاكبسشو
ةز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأ’ا ف˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ظو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘سست˘˘˘سس
،رو˘˘ل˘˘˘كلا ل˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب
ةيجولوتكبلا

لجا نم ةيئايمكوزيفلاو
ريياعملا عا˘ب˘تاو ةا˘عار˘م
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
بسسحو .ة˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
شسيئر ةرامع نب بيبحلا

ةحلاسصلا ها˘ي˘م˘لا بت˘كم
دراوملا عاطق˘ب بر˘سشل˘ل
خسضلا لدعم ناف ةيئاملا
بر˘سشلا ها˘ي˘م˘ل ي˘مو˘ي˘˘لا
بعكم رتم فلأا49 غلبي
ط˘بر ة˘ب˘سسن ا˘مأا ا˘ي˘˘مو˘˘ي
دق نينطاو˘م˘ل˘ل ة˘كب˘سشلا
امأا ة˘ئ˘م˘لا˘ب99 تغ˘˘ل˘˘ب
تغل˘ب˘ف ءا˘ف˘ت˘ك’ا ة˘ب˘سسن
.ةئملاب87
نيع ةي’و يسصحت امك

ةدحو552 تن˘سشو˘م˘˘ت
فلأا051 ةعسسب نيزخت
نمسضي امم بعكم رتم
تايد˘ل˘ب ع˘ي˘م˘ج ة˘ي˘ط˘غ˘ت
فاسضأا امك .82 ةي’ولا
جا˘ت˘نإ’ا نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

رتم فلأا501 ىلإا لسصو
ا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘ي بع˘˘˘˘˘˘˘˘كم
نينطاوم˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حاو
ر˘ت˘˘م ف˘˘لأا56 تغ˘˘ل˘˘˘ب
ةكبسشلا نأا املع بعكم
رتموليك3752 غ˘ل˘ب˘˘ت
309 ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م ’ا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإا

رج˘لا تاو˘ن˘ق ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك
ةكبسش رتموليك5601و
ل˘˘˘˘˘˘˘ك ناو .ع˘˘˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ن˘م ةر˘ي˘سسم تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘م فر˘˘˘˘˘˘˘˘ط
يأا ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اهنم ةئملاب001 ةبسسنب
ةسصحب ةدوزم ةيدلب02
شسم˘ت ي˘ت˘لاو42 /42
ةبسسنب ةمسسن فلأا133
تايدلب8و ةئم˘لا˘ب67
ع˘يزو˘˘ت ة˘˘سصح˘˘ب ةدوز˘˘م
02 ى˘˘˘˘لإا81ـب ي˘˘مو˘˘ي
ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ا˘˘مأا .ة˘˘˘عا˘˘˘سس
ناف ة˘غوز˘ما˘تو را˘جزو˘ب
نود˘ي˘ف˘ت˘سسي ا˘م˘ه˘نا˘˘كسس
.مويلا يف ةرم هايملاب

 ةنوب Úصسح

نيوكتلا لوخدلل ددجلا نيصصبرتملا ددع غلب ثيح ،صسادرموب ةي’و يف اصصبرتم18761 نيوكتلا دعاقمب قحتلا
نيوكتلا لوخدل نوفنأاتصسملا مهيف نمب نيوكتلا طامنأا فلتخمل اصصبرتم96201 يلاوح1202 صسرام ةرودل ينهملا

.ينهملا نيوكتلا زكارم نم نيصصبرتملا ةداهصشب جيوتتلل نيطمنلا يف اصصبرتم2156 مهدادعت غلب نيذلاو

ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسا م˘˘˘˘ت د˘˘˘˘قو
تجمر˘ب ةد˘يد˘ج تا˘سصسصخ˘ت

21 ةرود˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ
خفن˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ا˘سصسصخ˘ت

ةفرخزو ءÓطلاو جاجزلا ىلع
،تارايسسلا بيكرتو فورحلا

تاحول˘لا ة˘نا˘ي˘سصو بي˘كر˘تو
،كيباتلوفوطو˘فو ة˘ي˘سسم˘سشلا
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصو بي˘˘كر˘˘ت
،ويديفلا˘ب ة˘ب˘قار˘م˘لاو راذ˘نإ’ا
ة˘عا˘ن˘سص ،مو˘ح˘˘ل˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
،بي˘ل˘ح˘لا ل˘يو˘ح˘˘ت ،نا˘˘ب˘˘جأ’ا
تاءا˘سشنإ’ا قÓ˘طإاو م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘˘يذ˘˘غأا جا˘˘ت˘˘نإا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيجيتارتسسإا نمو ،تاناويحلا
ةكب˘سش ع˘ي˘سسو˘ت م˘ت ر˘يو˘ط˘ت˘لا

ينهملا نيو˘كت˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ة˘ي’و˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
،ةئاملاب001 ةبسسن ي˘ط˘غ˘ت˘ل

ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سش تغ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ةسسسسؤوم84 ةي˘تا˘سسسسؤو˘م˘لا
باع˘ي˘ت˘سسا ةرد˘ق˘ب ،ة˘ي˘ن˘يو˘كت
4078 ى˘˘لإا ل˘˘سصت ة˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ن
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب د˘˘عا˘˘ق˘˘˘م
ي˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘قإ’ا ن˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘لا

ماظنلا يف با˘ع˘ي˘ت˘سسا ةرد˘قو
ـل عسستت ةيلخاد31ـب يلخادلا

فسصنلا ي˘فو ار˘ير˘سس0161
يطغي امعطم42ـب يلخادلا

،ةيموي ةيئاذ˘غ ة˘ب˘جو0354
ن˘ير˘طؤو˘م˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
ارطؤوم341 مهددع غلب نيذلا

449 نورخاو انوكم465و
91 عاطقلا رفوي امك ،اذاتسسا
071 ل˘م˘سشت ة˘ي˘ن˘ه˘م ة˘ب˘ع˘˘سش
ةق˘فار˘م نا˘م˘سضلو ا˘سصسصخ˘ت
،جرختلا دعب ام نيسصبرتملا
نوكتت ةقفارملا راد ءاسشنإا مت
ن˘˘يرا˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ن˘˘˘م
ين˘ه˘م˘لا جا˘مدإ’او ه˘ي˘جو˘ت˘ل˘ل
ةزهجأا فلتخم نع نيلثممو

اهلماعت ىلإا ةفاسضإ’اب ،معدلا
،ةراج˘ت˘لا ة˘فر˘غ ع˘م ةر˘سشا˘ب˘م
ةفرغو يرحبلا ديسصلا ةفرغ
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلاو فر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
نم تئسشنأا ثيحب ،ةيديلقتلا
ي˘˘˘ج˘˘˘ير˘˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م ل˘˘˘˘جأا

ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م
لغ˘سشلا م˘لا˘ع ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإاو
ي˘ج˘ير˘خ˘ب د˘ي˘ج˘لا ل˘ف˘˘كت˘˘لاو
ريدم هدكأا ام بسسح ،عاطقلا
شضر˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
 .مدقملا

ح˘سضوأا شصو˘˘سصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘˘كت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
شسادرموب ةي’ول ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
نأا :ة˘ندا˘ع˘سس قدا˘سص د˘˘ي˘˘سسلا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
ا˘عا˘ط˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
عفد يف مهاسسي ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

ةيداسصتق’ا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع
ثيح˘ب دÓ˘ب˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ةلماعلا ديلا ريفوت ىلع لمعي
لهؤوم ينهم نيوكتب زيمتت
لمعلا قوسس تاجايتحا ةيبلتل
امك ،نيدا˘ي˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف

لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي
نيسسح˘ت د˘سصق ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
مهتراهم نا˘ق˘تإاو م˘ه˘تÓ˘هؤو˘م
ا˘˘ق˘˘فو ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘سصب
اذه ي˘فو ن˘ه˘م˘لا تارو˘ط˘ت˘ل
لو˘˘˘خد˘˘˘لا حا˘˘˘ج˘˘˘˘نو را˘˘˘˘طإ’ا
1202 شسرا˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضو
يف نيفنأاتسسملا نيسصبرتملا

ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص فور˘˘˘ظ
ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘م تر˘˘ط˘˘سس
ةي’ول نيي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ي˘ئا˘قو ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب شسادر˘˘مو˘˘ب
ةيحسص تاءارجإا هيف تذختا

ل˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘مرا˘˘˘˘˘˘سص
ة˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي’و˘ل˘˘ل
.يحسصلا لوكوتوربلل ماتلا
ةي’ولل ماعلا نيمأ’ا دكأا نيأا

فرسشأا يذ˘لا عارذو˘ب د˘م˘ح˘م
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘ف’ا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا لو˘خد˘ل˘ل
ةقفر1202 شسرا˘˘˘˘˘˘م ةرود
ي˘ب˘ع˘سشلا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر
ر˘˘يد˘˘م رو˘˘سضح˘˘˘ب ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا

نيينهملا ميلعت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت هنا
لوخد نامسض ىلع شصرحلل
ني˘سصبر˘ت˘م˘ل˘ل ن˘مآا ي˘ن˘يو˘كت

ة˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ
ةسسايسسل اقي˘ب˘ط˘تو ،ةد˘يد˘ج˘لا
ششا˘˘ع˘˘نإ’ ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا

32 ح˘ت˘ف م˘ت ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
81 ىوتسسم ىلع اسصسصخت
414 ج˘مد م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘سصبر˘˘˘ت˘˘˘م
ى˘غ˘ط˘ت ي˘ت˘لا تا˘سصسصخ˘ت˘لا

.ةحÓفلا ةبعسش اهيلع

 نيمأا ةريصصن

1202 صسرام ينهملا نيوكتلا ةرود حاتتفا

سسادرموبب اصصبرتم18761 قاحتلاب

لجيجب حبار د’وأا
راونأ’ا ةلفاق
 لقتنت ةيبطلا

 ليوطوب ةقطنم ىلإا
ةسسسسؤوملا تمظن
يروتنم ريسشب ةيئافسشتسس’ا
ةيبط ةلفاق ،لجيجب ةيليملاب
اهتهجو تناك يتلا «راونأ’ا»
ةيئانلا ليوطوب ةقطنم ىلإا

ةيدلب ةمورحملا ةيلبجلاو
،ةيبطلا ةلفاقلا .حبار د’وأا

ىفسشتسسم لكسش ىلع تناك
ابيبط02 نم نوكتي لقنتم
هبسش91 ،يئاسصخأاو اماع
ميدقتل يبط داتعو يبط
ةفلتخملا ةناعلا تاجÓعلا

ةيبطلا تاسصوحفلا اذكو
دافتسساو .ايناجم تÓئاعلل
ليوطوب ةقطنم ناكسس
نم اهل ةرواجملا قطانملاو
تسسم ةيبط تاسصوحف
تناك شصخسش003 يلاوح
زاهجلا شضارمأ’ اهبلغأا
شضارمأ’او يمسضهلا
ءاسسنلا بطو ،ةيلخادلا

ةماعلا ةحارجلاو ديلوتلاو
امك  .اهريغو لافطأ’ا بطو
لÓخ ناتخ ةيلمع ةجمرب مت
03 ةدئافل ،لبقملا عوبسسأ’ا

ةيلمعلا متتسس Óفط
تيقل ةلفاقلاو ،ىفسشتسسملاب
،ةقطنملا ناكسس ناسسحتسسا

نم ىلوأ’ا ةردابملا نوك
ةقطنم دعت ةقطنملاب اهعون

.زايتماب لظ
ع .دلاخ

ةيمومعلا ةمدخلا نيصسحتو تاءارجإ’ا طيصسبتل
ةملاڤب ةيعامتج’ا تانيمأاتلل ةيمقرلا تامدخلاب فيرعتلل ةلمح

ةيرادإ’ا تاءارجإÓل اطيسسبت
،ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحتو
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘˘سصلا ق˘˘ل˘˘طأا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةلمح ،ةملاقب ءارجأ’ا لامعلل
تامدخلاب فيرعتلل ةيمÓعإا
ةد˘ئا˘ف˘ل ،ةرو˘ط˘م˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لا

ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لا ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
ل˘˘˘كا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
تح˘˘˘ت تءا˘˘˘ج ،قود˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا

ربع هتامدخ نيسسحت ناونع
ة˘ب˘كاو˘مو هر˘ي˘ي˘سست ة˘نر˘سصع
ريوطت ةطسساوب ايجولونكتلا

تا˘ي˘سضرأاو تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةد˘ع
ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ب ح˘˘م˘˘سست ة˘˘ي˘˘م˘˘قر
ن˘طاو˘م˘لا لو˘سصح تاءار˘˘جإا

.ةعورسشملا هقوقح ىلع
ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘كو ر˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م بسسحو
ناق ةملاق ةي’ول قودنسصلا
هذ˘ه ن˘م ي˘سسي˘ئر˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
ل˘ك ة˘برا˘ح˘م و˘ه ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘طار˘˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا لا˘˘˘كسشأا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسنأاو

يمومعلا قفرملاو نطاوملا
ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘ل
ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘˘سضلاو
ر˘م˘ت˘˘سسم˘˘لا ه˘˘ي˘˘ع˘˘سس ق˘˘ير˘˘ط
ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت ة˘˘˘ب˘˘˘كاو˘˘˘م˘˘˘ل
ةفاقثلا خيسسرتو تامولعملا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا د˘˘سصق ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘˘لا
ت’اغسشناب عجنأ’او عيرسسلا
مهلقنت ءانع نود نينطاوملا
نا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ا˘ن˘˘ق˘˘فار˘˘م ى˘˘لا
وه دعب نع تامدخلا ريوطت

ه˘سضر˘ف ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا را˘˘ي˘˘خ
،يئانثتسس’ا يحسصلا فرظلا
نيكمتل عاطقلا هل أاجل يذلا
نم ةدافتسس’ا نم نطاوملا

اميسس ،ةيداع ةفسصب هقوقح
عÓ˘ط’ا ة˘ي˘نا˘كمإا ق˘ل˘ع˘ت ا˘م
ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘سسن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيا˘ه˘ن خ˘يرا˘تو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةفرعم ،تاءادأ’ا يف ةيقحأ’ا
ع˘ب˘ط ،ة˘يودأÓ˘ل ه˘كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسا

ةسصاخلا باسسحلا تافوسشك
ي˘ق˘ل˘ت ،ة˘مد˘ق˘م˘لا تاءادأ’ا˘˘ب

بلط ،تارا˘ع˘سشإ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،د˘ع˘ب ن˘˘ع ءا˘˘ف˘˘سشلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
باسستن’ا ةداهسش جارختسساو
،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضلا ىد˘ل

ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا شضيو˘˘˘ع˘˘˘ت بل˘˘˘ط
بل˘ط ،د˘ع˘ب ن˘ع ة˘ي˘˘سضر˘˘م˘˘لا

.د˘ع˘ب ن˘ع ةا˘فو˘˘لا لا˘˘م شسأار
ةيمقرلا ةيسضرأ’ا نع كيهان
دعب نع حيرسصتلاب ةسصاخلا
لمعلا با˘برأ’ ح˘م˘سست ي˘ت˘لا
ل˘كب م˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘˘ب
لقن˘ت˘لا ءا˘ن˘ع نودو ة˘لو˘ه˘سس
يتلاو قودنسصلا قفارم ىلا
تامد˘خ ةد˘ع ا˘ه˘ن˘ع تق˘ث˘ب˘نا

ةيعوأاب حيرسصتلا رارغ ىلع
ة˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘سسلا تا˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘سش’ا
،ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا نا˘˘˘م˘˘˘سضل˘˘˘ل
،ءار˘جأ’ا ة˘كر˘ح˘ب ح˘ير˘سصت˘لا

ن˘ع تا˘كار˘ت˘سش’ا د˘يد˘˘سستو
ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘فد˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
ىرخأ’ا

ناوصضر .ب
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ةلڤروب لظ قطانم ةدعب
ةيناجم ةيبط تاصصوحف نم سصخصش0081 ةدافتصسا
008.1 نع لقي ’ ام دافتسسا
ةيبط تاسصوحف نم شصخسش
ربع لظ قطانم ةدعب ةيناجم
يموي ترقتو ةلقرو يتي’و
را˘طإا ي˘ف تب˘سسلاو ة˘ع˘م˘ج˘˘لا
ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘فاو˘ق˘لا
،ةيلحم تايعمج نم ةردابمب

.نيمظنملا نم ملع امبسسح
ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأا ع˘˘˘˘˘˘سضخ د˘˘˘˘˘˘قو
تاسصوحف ىلإا اسصخسش034
تاراسشتسساو ةي˘نا˘ج˘م ة˘ي˘ب˘ط
موي رادم ىلع ةفلتخم ةيبط
ةيبط ة˘ل˘فا˘ق را˘طإا ي˘ف ل˘ما˘ك
روبلا نا˘كسس ةد˘ئا˘ف˘ل تم˘ظ˘ن
عا˘˘˘برأ’ا ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘˘عو نار˘˘˘˘فأاو
ة˘˘لا˘˘ف˘˘غو˘˘ب شسر˘˘غو ششي˘˘بدو
نع ملك04) ةسسوقنا ةرئادب
ةيعمج ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب (ة˘ل˘قرو
˘مو˘ل˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘خ˘˘ن˘˘لا
ةيعمج عم قيسسنتلاب ةيبطلا
نا˘سسحإ’او ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا د˘˘عاو˘˘سس
.روبلاب
نينطاوملا ء’ؤوه دافتسسا دقو
ةيرمعلا تائفلا فلتخم نمو
ةيناجم ةيبط تاسصوحف نم
تاسصاسصتخ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
˘˘ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا بط رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع
يم˘سضه˘لا زا˘ه˘ج˘لا شضار˘مأاو
ءاسسنلا بطو لافطأ’ا بطو
نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا بطو د˘˘ي˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘لاو
فارسشإا تحت يئاقولا بطلاو
ن˘˘م نو˘˘كت˘˘م ي˘˘ب˘˘ط م˘˘˘قا˘˘˘ط
ن˘ي˘ما˘ع ءا˘ب˘طأاو ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخأا

بطلا ةيلكب ةبلطو تÓباقو
شسي˘ئر حر˘سص ا˘م˘ك ،ة˘ل˘قرو˘˘ب

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
.يلت بيهسص ،ةيبطلا مولعلل

ة˘˘˘يودأا ا˘˘˘سضيأا تعزو ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ى˘ل˘ع نا˘ج˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
هذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

املثم ،ةي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا
.هيلا ريسشأا

وحن يرجأا ،ىرخأا ةهج نمو
ةدع يف ايبط اسصحف073.1
بط ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘سصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘خا
يم˘سضه˘لا زا˘ه˘ج˘لاو ءا˘ع˘مأ’ا
لظلا يتقطنم ةنكاسس ةدئافل
ة˘ي’و˘ب ر˘م˘ع ةد˘ل˘˘بو «قو˘˘ق»
ةيبط ةلفاق راطإا يف ترقت
ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘سضت
يقرل˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
.يعامتج’ا

تاسصوحفلا هذه لÓخ نمو
ةيلمع14 تجمر˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا

نو˘ي˘˘ع˘˘لا بط ى˘˘ف ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج
ةر˘ج˘˘ن˘˘ح˘˘لاو نذأ’او ف˘˘نأ’او
،ةيسصعتسسملا ت’احلا ةدئافل
،ةيعمجلا شسيئر حسضوأا املثم
.يبورخ ليعامسسا

ةيبطلا لفاوقلا هذه فدهتو
ةن˘كا˘سس ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ةلوزعملاو ةيئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ن˘˘ع ر˘˘كب˘˘م˘˘لا ف˘˘سشكلا ى˘˘لإا
ى˘ل˘ع شضار˘مأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا

ناد˘˘ق˘˘˘فو نا˘˘˘طر˘˘˘سسلا رار˘˘˘غ
مدلا طغسض عافتراو ةعانملا

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ير˘˘كسسلاو
ةي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا بير˘ق˘ت
تائفلا ةدئافل اميسس نطاوملل
فيفخ˘تو ةزو˘ع˘م˘لاو ة˘سشه˘لا
زكارملاب جÓعلل لقنتلا ءابعأا
.ةيراوجلا

عسضو ىلإا اسضيأا فدهت امك
ةيمي˘ي˘ق˘تو ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘سسارد
هذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘˘هروا˘˘˘ج ا˘˘˘مو ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

شصئا˘ق˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو
م˘ت ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
.هحيسضوت

ب .يصساصس

ةيادرغ
 لبقملا ناوج لبق ةرارقلاب زاغلا عيزوت ةكبصش ليوحت
ة˘ي˘ل˘م˘ع لا˘م˘كت˘سسا بق˘تر˘ي
نم عيزوتلا ةكبسش ليوحت

زا˘غ˘لا ى˘لإا نا˘˘بور˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ
ةرارقلا ةقطنم˘ب ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
،لبقم˘لا و˘ي˘نو˘ي ر˘ه˘سش ل˘ب˘ق
ةيريدملا ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح
ع˘يزو˘ت ة˘كر˘سشل ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
.زاغلاو ءابرهكلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل د˘سصر د˘قو
و˘ي˘لو˘ي ي˘ف تق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا

ةميقب اي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ8102
تبلطت ثيح جد نويلم49
عومجمل ليوح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
زا˘˘˘غ˘˘˘لا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش
ا˘ه˘ت˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف ةرار˘˘ق˘˘لا˘˘ب
لق˘ن ة˘كب˘سش زا˘ج˘نا ى˘لوأ’ا
تاذ ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
(راب07) يلا˘ع˘لا ط˘غ˘سضلا

ملك7.05 لو˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يمومعلا ليوحتل˘ل ز˘كر˘مو
بعكم رتم000.51 ةقاطب
ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح ،ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
لاسصت’اب فلكملا هحسضوأا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تاذ˘ب
،زاغ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل
.شسابع ىيحي
م˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ى˘فو
نم ملك41 نم ديزأا زاجنا
شضفخنم زاغلا لقن ةكبسش
نأا لبق (راب54) طغسضلا
ا˘بذ˘بذ˘ت عور˘سشم˘˘لا فر˘˘ع˘˘ي

ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزأ’ا بب˘˘˘سسب
91˘‐د˘ي˘فو˘ك را˘سشت˘نا ءار˘˘ج
رج˘ح˘لا تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘تو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا

ق˘˘˘ل˘˘˘غو ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و
ةردن هنع مجن يذلا دودحلا
ةيلم˘ع˘ل ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا داو˘م˘لا
ىر˘ج ا˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.هحيسضوت
ةريخأ’ا ةلحرملا لمسشتسسو
زاجن’ا ي˘ف تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا
زاغلا تامظنم ليوحت يف
ةيلزنملا ةزه˘جأ’ا تا˘هو˘فو
زا˘˘غ˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كت˘˘˘ل
نم نكمتسس ثيح يعيبطلا

0058 نم ديزأ’ نمآا طبر
زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشب نو˘˘˘˘بز
.شسابع ركذ امك ،يعيبطلا

عور˘سشم˘لا اذ˘ه ل˘م˘ع˘˘ي˘˘سسو
ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ه˘لو˘خد رو˘˘ف
ارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘˘لاو
شصي˘ل˘ق˘ت˘˘ل ا˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسا
زا˘˘غ˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كت
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
امي˘سس’ ثداو˘ح˘لا ر˘طا˘خ˘م
نابوربلا زاغ لقن لÓخ نم
ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سسا ،ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘ل
ع˘يزو˘ت ة˘كر˘سشل ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
.زاغلا و ءابرهكلا

ب.صس

اهتلكصسر ةيلمع ليهصست فدهب ،ةيلزنملا تايافنلا زرفل ططخم قÓطإ’ ةديلبلا ةي’ول ةئيبلا ةيريدم دعتصست
،هب دافأا امل اقفو ،عبصشتلا ةلحرم اهمظعم تغلب يتلا ينقتلا مدرلا زكارم وحن ةلوحملا كلت مجح نم ليلقتلاو

.يصشاصشت ديحو اهريدم

ة˘ير˘يد˘م نأا ،ي˘˘سشا˘˘سشت ح˘˘سضوأا
ططخم قÓطإ’ رسضحت ةئيبلا
يذلا ةيلزنملا تا˘يا˘ف˘ن˘لا زر˘ف˘ل
ةيئ’ولا تاطلسسلا هيلع نهارت
تاياف˘ن˘لا م˘ج˘ح ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل
˘مدر˘لا ز˘كار˘م و˘ح˘ن ة˘لو˘ح˘م˘˘لا
اهتيبلغأا زوا˘ج˘ت ي˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب09ـلا ة˘˘˘ب˘˘˘سسن
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ع˘˘˘ب˘˘˘سشت˘˘˘لا

ةدعل ىرخأا ثادحتسسا ةبوعسص
راق˘ع˘لا شصق˘ن ا˘هزر˘بأا ،با˘ب˘سسأا

اهتماقإا نينطاوم˘لا ة˘سضرا˘ع˘مو
.مهتايدلبب
ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ق˘˘ب˘˘ط˘˘ي˘˘سسو
،ىلوأ’ا ةلحر˘م˘لا ي˘ف ،د˘يد˘ج˘لا

ةقلغملا ءايحأ’ا ىوتسسم ىلع
نيوكتلا زكارم يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
بلحد دعسس يتعماجو ينهملا
ي˘˘سسي˘˘نو˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘عو (ا˘˘˘قر˘˘˘سش)
ءايحأ’ا اذكو (ابرغ) نورفعلاب
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا
اهي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ي˘ن˘مأ’او ة˘يو˘بر˘ت˘لا

ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م
اقح’ ممعي نأا ىلع ،يبعسشلا

ةينكسسلا ءايحأ’ا ىوتسسم ىلع
.ةئيبلا ريدم لوقي
بابسسأا ثدحتملا تاذ عجرأاو
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خإا
ي˘ف ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت˘ل
مج˘ح˘لا ى˘لإا ،ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ةلباقلا تاياف˘ن˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا
˘˘مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘كسسر˘˘˘ل˘˘˘ل
تاروراقلا رارغ ىلع ،اهجاتنإاب
قرو˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

يتلاو ،زبخلا اذكو نوتركلاو
ةسسسسؤوملا وحن اهليوحت متيسس
مدرلا زكارم ري˘ي˘سست˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ةداعإاو اهتلكسسر ةيغب ي˘ن˘ق˘ت˘لا
فلتخم˘ل ة˘ي˘لوأا ةدا˘م˘ك ا˘ه˘ع˘ي˘ب
،ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
.اهنيب ةمربم تايقافتا بجومب

ىلإا يسشاسشت ديسسلا قرطت امك
اهزر˘بأا ،ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه فاد˘هأا
تايافنلا ريود˘ت ةدا˘عإا ل˘ي˘ه˘سست
اذ˘˘كو ة˘˘ل˘˘كسسر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘لا
بسصانم ق˘ل˘خ ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا

مجح نم ليلقتلاو ةديدج لمع
و˘ح˘ن ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ةبقارملا ةيمومعلا تا˘غر˘ف˘م˘لا

Óسضف ،ين˘ق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كار˘مو
.ةئيبلا ةيامح وهو فده مهأا نع
ططخملا اذه قيبطت قبسسيسسو
ةيسسي˘سسح˘ت تÓ˘م˘ح ،د˘يد˘ج˘لا

ي˘ف˘ظو˘م ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘يو˘˘عو˘˘تو
ةيمومعلا تاسسسسؤوم˘لا ة˘ب˘ل˘طو
ميظنت نع Óسضف ،ةفدهتسسملا

ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ع˘م ل˘م˘ع تا˘سسل˘ج
،ةيلمعلا هذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع
عسضو نكامأاب قلعت ام ةسصاخ
تا˘قوأاو تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا تا˘˘يوا˘˘ح
.اهعفر
هذه نأا ،لوؤوسسملا تاذ ركذ امك
اهتيادب يف لمسشت˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةديلبلا ةي’ولا ةمسصاع نم لك

نا˘ت˘ل˘لا ،ششي˘ع˘ي د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘بو
،ةيناكسس ةفاثك ربكأا نايسصحت

فلتخم ايجيردت شسمت نأا ىلع
.قح’ تقو يف تايدلبلا
م˘˘ج˘˘ح قا˘˘ف د˘˘ق˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ةسسسسؤوملا تماق يتلا تايافنلا
مدرلا زكارم ري˘ي˘سست˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
.000ـلا اهريودت ةداعإاب ينقتلا

تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ط01
.0202 ةنسس ةعجرتسسملا

أا .يحتف

     اهتلكصسر ةيلمع ليهصست فدهب

ةديلبلا ةيلزنملا تايافنلا زرفل ططخم قÓطإا

نازيلغ
سسلجملا طاصشن ديمجت
يرمحب يدلبلا يبعصشلا

ةيئ’ولا تاطلسسلا تررق
شسمأا لوأا نازيلغ ةي’و يف
شسلجملا طاسشن ديمجت
ةيدلبل  يدلبلا يبعسشلا

ايرادإا ةعباتلا يرمح
.ةيويدج ةرئادل

ءاج شسلجملا ديمجت رارق
دادسسن’ا ةيفلخ ىلع
رهسش نم رثكأا ذنم لسصاحلا

يف ببسست يذلاو لماك
ةيومنتلا عيراسشملا لطعت
ةمئاق دادعإا اهنم ةيدلبلاب
ةفق ةحنم نم نيزوعملا

ةي’ولا يلاو ناكو ناسضمر
80ـل تاراذعإا هجو دق
لبق نيسضراعملا ءاسضعأا
ىلإا ةفاسضإا ديمجتلا رارق
تاعامتجا ةدع لسشف
ةيئ’و ناجل اهيف تكراسش

رظنلا تاهجو بيرقت لجأ’
نيب مهافت ةغيسص داجيإاو
اذكو ةعزانتملا فارطأ’ا
نع كيهان ت’وادملا ريرمت
ت’اغسشنا ىلع فوقولا
يتلا مهنوؤوسشو نينطاوملا

ةدم ةليط ةلطعم تلظ
تادادسسن’ا وأا تاعارسصلا
ةيدلبلا اهتدهسش يتلا

رداسصم نم ملع امبسسحو
مت هنأا ةيدلبلا طيحم نم
ماعلا بتاكلا فيلكت
رييسستو ةرادإاب ةيدلبلل
.ةلحرملا هذه لÓخ ةيدلبلا

بويا  .صس

ناقرأ’ا ةعارزو لبإ’ا ةيبرت يتبعصش ريوطتب
فودنتب تايفرحلا ءاصسنلا معد ىلإا ةوعد

ينطولا نماسضتلا ةريزو تدكأا
رثوك ةأار˘م˘لا ا˘يا˘سضقو ةر˘سسأ’او
ىلع فودنتب شسما لوأا وكيرك
تايفرحلا ةوسسنلا معد ةرورسض
لÓغتسسا راطإا يف
لبإ’ا ةيبرت ي˘ت˘ب˘ع˘سش ر˘يو˘ط˘تو
.ناقرأ’ا فنسص ةعارزو
حيرسصت يف وكيرك تحسضوأاو
ةرايز ششما˘ه ى˘ل˘ع ة˘فا˘ح˘سصل˘ل
ن˘م دد˘ع ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘ق ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ةعباتلا لكايهلا اذكو تاسشرولا
تيدسسأا تاميلعت نأاب اهعاطقل
معد لجأا نم ةينعملا حلاسصملل
ي˘ف ةأار˘م˘لا طار˘خ˘نا ر˘يو˘˘ط˘˘تو
ةر˘˘غ˘˘سصم تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ءا˘˘˘سشنإا

ةينطولا ةلاكو˘لا تا˘ي˘لآا ن˘م˘سض
. رغسصملا شضرقلا رييسستل
نيترود نع ةريزولا تفسشكو
امهقÓ˘طإا م˘ت˘ي˘سس ن˘ي˘ت˘ي˘ن˘يو˘كت

ل˘بإ’ا ة˘ي˘بر˘ت ي˘ت˘ب˘ع˘سش ن˘م˘˘سض
ناقرأ’ا فنسص ريوطتو ةعارزو
ةفرغلا نم ل˘ك ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ة˘عا˘ن˘سصلا ة˘فر˘غو ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
لوسصحلا راطإا ي˘ف ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

لبق ةقفارم˘لاو ن˘يو˘كت˘لا ى˘ل˘ع
ىلع لوسصحلا لجأا نم معدلا
. جاتنإ’ا يف ةيفارتحا

ةيرازولا اهترئاد نأاب تفاسضأاو
فلتخم عم قيسسنتلاب لمعتسس
ن˘يو˘كت˘لا ا˘م˘ي˘سس ،تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا

ل˘جأا ن˘م ،ة˘حÓ˘ف˘لاو ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا
نم نكمم ددع ربكأا باطقتسسا
تا˘˘طا˘˘سشن را˘˘طإا ي˘˘ف ءا˘˘سسن˘˘˘لا

اديسسجت ،ةي’ولا هذهب ةعونتم
ن˘م˘سض ي˘عا˘ط˘ق˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘˘ل˘˘ل
طارخنا معد˘ل ة˘لود˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
ةا˘ي˘ح˘لا ي˘˘ف ة˘˘سشه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
. ةيعامتج’او ةيداسصتق’ا
ةأارم˘لا رو˘سضح شصو˘سصخ˘ب ا˘مأا
ةيباختن’ا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سس’ا ي˘ف
ىلإا وكيرك تراسشأا˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةيوق ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ةدارإا كا˘ن˘ه نأا»
نأا لجأا نم ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘ل˘ل
يف ةوقب ةرسضاح ةأارملا نوكت
اديسسجت ،تاقاقحتسس’ا فلتخم
لاجر˘لا ن˘ي˘ب ف˘سصا˘ن˘ت˘لا أاد˘ب˘م˘ل
بسصا˘ن˘م ي˘لو˘ت ي˘˘ف ءا˘˘سسن˘˘لاو
.’’لغسشلا بسصانمو ةيلوؤوسسملا

تط˘عأا د˘ق ةر˘˘يزو˘˘لا تنا˘˘كو
ةيسسيسسحت ةلفاق قÓطنا ةراسشإا

ج˘ما˘نر˘ب˘لا د˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ةثكاملا ةأارملا عيجسشتل ينطولا
يف طارخن’ا قيرط نع تيبلاب
نأا دعب ،ينطولا جاتنإ’ا راسسم
يرازو˘لا د˘فو˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر تما˘˘ق
ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘˘ب
نيقاعملا لافطأÓل يجوغاديبلا
تاريمع نامي˘ل˘سس ي˘ح˘ب ا˘ي˘ن˘هذ
. فودنتب
ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز˘˘ب د˘˘فو˘˘لا ما˘˘قو

ة˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا جذا˘˘م˘˘ن˘˘لا شضع˘˘ب˘˘ل
شضرقلا زاهج نم نيتديفتسسمل
ةيحÓفلا ة˘عرز˘م˘لا˘ب ر˘غ˘سصم˘لا
يف هللا دب˘ع ي˘سسا˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ناقرأ’ا تيز جار˘خ˘ت˘سسا لا˘ج˘م
لاجم اذكو ةيديلقتلا ةقيرطلاب
رادب نياعي نأا لبق ،لبإ’ا ةيبرت
’’يرهم ديمحلا دبع’’ ةفاقثلا

ةدئاف˘ل ن˘ي˘ت˘ي˘ن˘يو˘كت ن˘ي˘ت˘سشرو
جارختسساو ةعارز لوح ءاسسنلا

. لبإ’ا ةيبرتو ناقرأ’ا تيز
شصاخ شضرعمب ةريزولا تفاطو
شضرقلل ةينطولا ةلاكولا زاهجب
ةر˘سسأ’ا ج˘˘ما˘˘نر˘˘بو ر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا
كوكسص5 تحنم نيأا ،ةجتنملا

نأا ل˘ب˘ق تاد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصح شضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سست

زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه تا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإ’
وبري ام ليومتو معد تنمسضت

ذنم فودنتب ةأارمإا63901 نع
ىلإاو5002 ةنسس ةلاكولا ءاسشنإا

.0202 ةنسس ةياهن ةياغ
دق وكيرك رثوك ةديسسلا تناكو
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ا˘ه˘ترا˘يز تل˘ه˘ت˘سسا
ة˘ل˘مرأا ةرا˘يز˘ب فود˘ن˘ت ة˘ي’و˘˘ل
ي˘ح˘ب خ˘ي˘سشلا ع˘جار د˘ها˘ج˘م˘˘لا
لبق ةي’ولا ةمسصاعب ةسضهنلا
ةعاذإاب ةيعاذإا ةسصح طسشنت نأا
.فودنت نم رئازجلا

ب .صضاير
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دواعي دتيانوي رتصسصشنام
يلبميد ىلع سضاصضقن’ا

ا˘˘ًم˘˘ت˘˘ه˘˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م لاز ’
ةنولسشرب مجن تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب

اقفو ،لبقملا فيسصلا يف يلبميد نامثع
.ينولاتك يفحسص ريرقتل
فيسصلا لواح دق يزيلجنإ’ا يدانلا ناكو
يف يسسنرفلا بعÓلا ةراعتسسا ،يسضاملا

عم يلبميد نامث˘ع ،ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا فو˘ف˘سص
.ءارسشلا رايخ
ببسسب ،اهنيح تلسشف تاسضوافملا نكل
بعÓلا دقع ديدمت يف ةنولسشرب ةبغر
هسضفر ام وهو ،ةراعإ’ا لبق رخآا مسسومل
.يلبميد
،ةينولاتكلا «تروب˘سس» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو
هت’اسصتا ىلع ظفاح دتيانوي رتسسسشنام نإاف
هدادعتسسا ىدبأاو ،بعÓلاب ن˘ي˘ط˘ي˘ح˘م˘لا ع˘م
فيسصلا ،ةنول˘سشر˘ب˘ل د˘يد˘ج شضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ل
مسضل يلاتلا فيسصلل راظتن’ا وأا ،لبقملا
.اًناجم يلبميد
فيسص يف ،هيدان عم يلبميد دقع يهتنيو
هعم شضوافتلا أادبيسس اسصرابلا نكل ،2202
عيقوت لجأا نم ،ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ
ىوتسسمب هروه˘ظ د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،د˘يد˘ج د˘ق˘ع
.مسسوملا اذه ،ديج
ديدجت مدع لاح يف نأا ةفيحسصلا تفاسضأاو
ةياهن يف عيبلل هسضرع متيسس ،هدقعل يلبميد
دعب اًناجم هليحر بنجتل ،يراجلا مسسوملا
.هدقاعت ةياهن

بعللا :دراغيدوأا
ملح غيلريميربلا يف

بع’ ،دراغيدوأا نترا˘م ي˘ج˘يور˘ن˘لا ثد˘ح˘ت
هتبرجت نع ،لانسسرآا ىلإا راعملا ديردم لاير
ىتح غيلريميرب˘لاو ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ة˘ط˘ي˘سسب˘لا
.نآ’ا

يفنا˘ج ي˘ف لا˘ن˘سسرآا ى˘لإا درا˘غ˘يدوأا ل˘ق˘ت˘ناو
نع اًث˘ح˘ب ،م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ي˘سضا˘م˘لا
هد˘جو ا˘م و˘هو ،ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘سصر˘˘ف
.زرناجلا فوفسص يف لعفلاب
ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،درا˘˘غ˘˘يدوأا لا˘˘قو
:ةينابسسإ’ا «وف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
يرودلا نع اهلوقأ’ ةديج ءايسشأا طقف يدل»
.«انه مدقلا ةركو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘ع ي˘نور˘ب˘خأا د˘ق˘ل» :فا˘˘سضأاو
غيلريميربلا ،ارتلجنإا يف انه ةعئارلا ءايسشأ’ا
دقل ،ج˘يور˘ن˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا˘ب ى˘ظ˘ح˘ي
يف عيمجلاو ،عوبسسأا لك هدهاسشأا انأاو تأاسشن
.«بثك نع يرودلا عباتي جيورنلا

بعللا ىلع اًرداق نوكت نأا ملح هنإا» :عباتو
يليزارب˘لا ه˘ل˘ي˘مز˘ب درا˘غ˘يدوأا دا˘سشأاو.«انه
ديعسس ،ميظع لجر هنإا» :اًلئاق ،زيول ديفيد
اًهجو كلمي هنكل ،تاكنلا يقلي ،مسستبمو
.«بعلملا شضرأا يف رخآا

تقو ،ه˘ي˘ف ي˘ن˘ب˘ج˘ع˘ي ا˘م ر˘ث˘كأا اذ˘ه» :م˘ت˘خو
ىسصقأا يف نوكيل هتيلقع ريغي تايرابملا
.«زيكرتلا تاجرد

هكلاصش حان÷ ةيرصصنع ةناهإا
هسضرعت ه˘كلا˘سش حا˘ن˘ج ود˘نو˘تا˘م ي˘بار د˘كأا

«مارغتسسنإا» ةكبسش ربع ةيرسصنع تاناهإ’
.روسصلا لدابتل
ةكب˘سش ى˘ل˘ع ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ود˘نو˘تا˘م ر˘سشنو
اهاقلت ةير˘سصن˘ع ة˘لا˘سسر˘ل ةرو˘سص ،«ر˘ت˘يو˘ت»
ةسصنملا نأا ىلإا اريسشم ، «مارغتسسنإا» ىلع
ةناهإ’ا لايح يسش يأا لعفت مل» ةيعامتجإ’ا
اذإا هفذح متيسس» هباسسح نكل ،«ةيرسصنعلا
.«يتايرابمل ويديف يأا ترسشن
شسيل» بتكو ودنوتام هبع’ هكلاسش دناسسو
نم شسيل ،يعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو ربع
دجوي ’ ،انعمتجم يف شسيل ،مدقلا ةرك لÓخ
.«ناكم يأا يف زييمتلاو ةيهاركلل ناكم
ن˘م ه˘كلا˘˘سشل را˘˘ع˘˘م˘˘لا ود˘˘نو˘˘تا˘˘م كرا˘˘سشو
يف زليو بختنم عم ،يتيسس كوتسس فوفسص
شسمأا در نود فدهب كيسسكملا ىلع زوفلا
.ةيدو ةارابم يف تبسسلا

ةأاجافم زهجي ماهنتوت
لوبرفيلو لانصسرآ’

يلاطيإا يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأا
عم دقاعتلاب متهم ماهنتوت نأاب
،يزمار نورآا يزليولا مجنلا

يف شسوتنفوج طسسو بع’
.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا

ى˘˘˘˘˘لإا يز˘˘˘˘˘مار ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ناو
،9102 فيسص يف شسوتنفوج
ةقفسص يف ،لانسسرآا نم اًمداق
ره˘ظ˘ي م˘ل ه˘ن˘كل ،ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا
هيلع رهظ يذ˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا˘ب
.غيلريميربلا يف
،ءابنأ’ا نم ديدعلا ترسشتناو
يزمار يئانثلا نأاب ديفت يتلا

امهقيرط يف ويبار نايردأاو
يرينوكنا˘ي˘ب˘لا ن˘ع ل˘ي˘حر˘ل˘ل
.فيسصلا اذه
و˘˘˘تو˘˘˘ت» ة˘˘˘كب˘˘˘سش بسسح˘˘˘بو
نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
ه˘يزو˘ج ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
دقاعتلا ةركفب متهم ،وينيروم
.يزمار عم
ةقفسصلا ةبوع˘سص ن˘م˘كت˘سسو
،ه˘سسف˘ن بعÓ˘لا ف˘قو˘˘م ي˘˘ف
ناو˘˘لأا˘˘ب بع˘˘ل ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘˘خ
لا˘ن˘سسرآا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا م˘ير˘غ˘˘لا
.ةليوط تاونسسل
ي˘˘˘م˘˘˘سسار م˘˘˘˘سسا ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘تراو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘لإا لا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب
لÓ˘خ ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
اهزربأا لعلو ،ةيسضاملا ةرتفلا
.ماه تسسوو لوبرفيل

986211ددعلا ^2441 نابعصش71ـل قفاوملا1202 صسرام03ءاثÓثلاةصضايرلا
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رتنإا مجن ىلع يصسليصشتو ةنولصشرب عارصص محتقي لايرلا

نأاب يزيلجنإا يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأا
،ا˘ًل˘يد˘ب اًرا˘ي˘خ ع˘سضو د˘يرد˘م لا˘ير
دن’اه غنيلريإا يتقفسص لسشف لاح
،د˘نو˘م˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ناسس شسيراب مجن يبابم نايليكو
ديردم لاير فدهتسسيو.نامريج
،يبابمو دن’اه يئانثلا عم دقاعتلا
ام˘هد˘حأا وأا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف
يف يناثلا مسض عم ،ريدقت لقأا ىلع
.2202 فيسص
«فار˘غ˘ي˘ل˘ي˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو
كردي ديردم لاير نإاف ،ةيناطيربلا

ل˘ك ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘سص ىد˘˘م
ة˘ق˘˘فاو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ثي˘˘ح ،بع’
ي˘ف د˘ن’ا˘ه ع˘ي˘ب ى˘ل˘ع د˘نو˘م˘ترود
نع هتميق لقت نل ،لبقملا فيسصلا

.وروأا نويلم051
ف˘ي˘سصل را˘ظ˘ت˘ن’ا نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو
يئازجلا طرسشلا لي˘ع˘ف˘تو2202
دق˘ع ي˘ف وروأا نو˘ي˘ل˘م57 غلاب˘لا

رايخ ،دنومترود ايسسوروب مجاهم
.يغنريملل ةبسسنلاب عئار
،يبابم ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي ر˘مأ’ا شسف˘ن
ة˘ق˘يد˘ح ي˘ف د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘˘ي يذ˘˘لا
كانهو ،2202 فيسص ىتح ءارمأ’ا

،هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل ة˘يو˘ق ت’وا˘ح˘م
ى˘ل˘ع ي˘با˘ب˘م رار˘سصإا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو

نويي˘سسيرا˘ب˘لا ر˘ط˘سضي˘سس ،ه˘سضفر
لقي نل غلبمب فيسصلا اذه هعيبل

.دن’اه يف بولطملا نع
يتلا ةيداسصتق’ا ةمزأ’ا لظ يفو
نوكيسس ،ديردم لاير اهنم يناعي
وروأا نويلم003 عفد بعسصلا نم
051 ىتح وأا ،امهيلك عم دقاعتلل
.امهدحأا مسضل
لاير نأا ىلإا ،ةفيحسصلا تراسشأاو

لا˘ح ،ا˘ًث˘لا˘ث اًرا˘ي˘خ ع˘˘سضو د˘˘يرد˘˘م
،يبابم وأا دن’اه نم اًيأا مسض لسشف
،وكاكول وليمور يكي˘ج˘ل˘ب˘لا و˘هو
.نÓيم رتنإا مجاهم
ةرهبم تايوتسسم وكا˘كو˘ل مد˘ق˘يو
نم اًمداق همامسضنا ذنم رتنإا عم
58 شضاخ ثيح ،دتيانوي رتسسسشنام
،اًفده95 مه˘لÓ˘خ ل˘ج˘سس ةارا˘ب˘م
.نيرخآا31 عنسصو

يعاسسلا وه ديردم لاير ربتعي ’و
كا˘ن˘ه˘ف ،و˘كا˘كو˘ل م˘سضل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ن˘˘م يو˘˘ق ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها

رايخك هناعسضي ناذللا ،يسسليسشتو
.دن’اه مسض لسشف لاح ،اًسضيأا ليدب
ريراق˘ت كا˘ن˘ه نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
رت˘نإا نأا تد˘كأا د˘ق تنا˘ك ة˘ي˘لا˘ط˘يإا

وكاكو˘ل ع˘ي˘ب ي˘ف ر˘كف˘ي ’ نÓ˘ي˘م
.اًقلطُم اًماع72ـلا بحاسص

ر .ق ^

،ةنولسشرب شسيئر ،اتروب’ ناوخ داتعا
يف ةوقلا باحسصأاب هسسفن ةطاحإا ىلع
ام لك يف هتدعاسسمل ،مدقلا ةرك ملاع
.هيلإا جاتحي
،ةينابسسإ’ا «اكرام» ةفيحسصل اًقفوو
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘˘فا˘˘˘ح ا˘˘˘ترو˘˘˘ب’ نإا˘˘˘ف
نآ’او ،نين˘سسلا ر˘م ى˘ل˘ع تا˘قاد˘سصلا

هنكمي ،ةنولسشرب ةسسائرل هتدوع بقع
ينيب ءÓكولاب هتقÓع نم ةدافتسس’ا

،زيدنيم يخروخو ’ويار ونيمو يفاز
.ةنولسشرب قيرف ءانب ةداعإ’

يفاز ينيب
شسرمتم ليكو يفاز نأا ىلإا تراسشأاو
هتقÓع دوعتو ،ت’اقتن’ا قوسس يف
يتلا ىلوأ’ا ةرتفلا ىلإا اتروب’ عم
ما˘ع ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل ا˘ًسسي˘ئر ا˘ها˘سضق
3002.
ما˘ه˘كي˘ب د˘ي˘ف˘يد عا˘ن˘قإا ي˘فاز لوا˘حو
لاير نم ً’دب ةنولسشرب عم بعللاب
ةقفسصلا نكل ،3002 ماع يف ديردم
د˘قا˘ع˘تو ،ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ح˘لا˘˘سصل تم˘˘ت
.وينيدلانور عم كلذ بقع اسصرابلا

لاقتنا يف اًيسساسسأا اًرود يفاز بعلو
ةنولسشرب نم افليسس اد رامين يليزاربلا
.7102 يف نامريج ناسس شسيراب ىلإا

فافز لفح يف اًفيسض اتروب’ ناكو
ىلإا يئان˘ث˘لا ى˘ق˘ت˘لا ا˘م˘ك ،ي˘فاز ة˘ن˘با

،نيعوبسسأا لبق يناسضمر يلاف بناج

عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب شسي˘ئر ردا˘˘غو
ديفاد عم دقاعتلا لوح ةريبك لامآاب
.خنويم نرياب ريهظ اب’أا

دو˘جو م˘غر ه˘نأا «ا˘كرا˘م» تح˘˘سضوأاو
نكل ،ديردم لايرو اب’أا نيب قافتا

يفاز يطع˘ي نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م
.هقيدسصل ةقفسصلا يف اًبذاك Óًمأا

زيدنيم يخروخ
نم ريبك ددع لقن ىلع زيدنيم لمع
كلذ يف امب ،ةنولسشرب ىلإا نيبعÓلا
بلجي نأا داكو ،وكيد يلاغتربلا مجنلا

،«ون بماك» ىلإا ودلانور ونايتسسيرك
.دتيانوي رتسسسشنام ىلإا لقتني نأا لبق
ي˘لو˘ت ى˘ل˘ع ا˘ًسضيأا ز˘يد˘ن˘ي˘˘م ل˘˘م˘˘عو
ةدايق ،وي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

دراكير كنارف ليحر بقع ةنولسشرب
بسصن˘م˘˘لا نأا م˘˘غر ،8002 ما˘ع ي˘˘ف
.’ويدراوغ بيب ىلإا ةياهنلا يف بهذ
عم مئاد لاسصتا ىلع اتروب’ لظو
،ةيسضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا لÓ˘خ ز˘يد˘ن˘ي˘م
ىلإا نآ’ا يئانثلا تامامتها لوحتتسسو
.يتاف وسسنأا دقع ديدمت

’ويار ونيم
ءÓ˘˘˘كو ل˘˘˘سضفأا د˘˘˘حأا ’و˘˘˘يار د˘˘˘ع˘˘˘ي
قبسسو ،مدقلا ةرك ملاع يف نيبعÓلا
ىلإا ششت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز ل˘ق˘ن نأا
ونيم تدعسسأا ةقفسص يهو ةنولسشرب

ةلومع ىلع هلوسصح ببسسب ،اًريثك
.ةمخسض
ه˘ت˘قÓ˘ع ماد˘خ˘ت˘سسا ا˘ترو˘˘ب’ لوا˘˘حو
،ة˘ق˘با˘سسلا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف ،’و˘يار˘˘ب
ابغوب لوب يسسنرفلا مجنلا عم دقاعتلل
يف عقو بعÓلا نكل هزوف ةلاح يف
.دتيانوي رتسسسشنام حلاسصل ةياهنلا

مجاهم دن’اه غنيلريإا ،’ويار لثميو
م˘˘هأا د˘˘حأاو د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘˘ب
نأا م˘غر ،مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ريغ ةنولسشر˘ب˘ل يدا˘سصت˘ق’ا ع˘سضو˘لا

.ةقفسصلا ماربإ’ زهاج
كا˘ن˘ه تنا˘ك اذإا» :ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تلا˘قو
،ةنولسشرب ىلإا دن’اه لاقتن’ ةسصرف
ا˘ترو˘ب’و ’و˘يار ن˘ي˘ب ة˘قاد˘سصلا نإا˘ف
.«ةقفسصلا يف اًريبك اًرود بعلتسس

فيصصلا وتاكريم وزغل ايثÓث احÓصس مدختصسي اتروب’

م˘عد˘ل ،نÓ˘˘ي˘˘م و˘˘لوؤو˘˘سسم ى˘˘ع˘˘سسي
تا˘ق˘ف˘سصلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.فيسصلا يف ،ةيوقلا

ول˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تلا˘قو
ة˘ي˘ناز˘ي˘م نإا ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ترو˘ب˘سس

و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف نÓ˘ي˘م تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص
.وروأا نويلم001 غلبت يفيسصلا

لاومأا رفو نÓيم نأا ىلإا تراسشأاو
يدانلا مربأا ثيح ،ءاتسشلا تاقفسص
م˘غر ي˘نا˘ج˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘تو ن˘˘ي˘˘تارا˘˘عإا
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل ير˘ي˘نو˘سسور˘˘لا كÓ˘˘ت˘˘ما

.يفناج وتاكريمب ةسصاخ
و˘˘يرا˘˘م ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت نÓ˘˘ي˘˘˘م نا˘˘˘ك

ىلإا ةفاسضإ’اب ،اًناجم ششتيكوزدنام
وهيلاو˘سس تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

ليبسس ىلع يروموت وياكيفو يتيم
.ءارسشلا ةيقحأا عم ةراعإ’ا

ف˘ي˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م نأا تح˘˘سضوأاو
يروموت عم دقاعتلاب نÓيمل حمسست
يأا نود يسسليسشت نم يئاهن لكسشب
.لاومأ’ا يف ةلكسشم
ظ˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘سس نÓ˘˘ي˘˘م نأا تر˘˘˘كذو
ششت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز تا˘مد˘خ˘ب
ةسصاخ ،رخآا مسسومل ششتيكوزدنامو
راي˘خ ه˘يد˘ل ي˘تاور˘كلا م˘جا˘ه˘م˘لا نأا
ل˘هأا˘ت اذإا ،ا˘ًي˘ئا˘ق˘ل˘ت هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت

لا˘ط˘بأا يرود ى˘˘لإا ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لا
.ابوروأا

فادهأا ةمئا˘ق نإا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تلا˘قو
نا˘سسود م˘سضت ف˘ي˘سصلا ي˘ف نÓ˘ي˘˘م
،ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘˘ف م˘˘ج˘˘ن ششت˘˘ي˘˘فو˘˘هÓ˘˘ف
ششتيسسÓ˘ف ’و˘كي˘ن ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

ةلاح يف ،وكسسوم اكسسيسس بع’
.ولغوناهلاسشت ناكاه ليحر
وحن كرحتيسس نÓيم نأا تفاسضأاو
˘‐ا˘ت˘ن’ا˘تأا‐ ي˘ن˘ي˘لو˘ج ي˘ج˘يو˘لر˘ي˘ي˘ب
شضفر اذإا ،‐ل˘ي˘ل‐ نا˘ي˘ن˘˘ي˘˘م كيا˘˘مو
ىلع عيقوتلا امورانود يجيولنايج
.ديدج دقع

فيصصلا وتاكريمل نويلم001 سصصصخي نÓيم
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يام8 بع˘˘ل˘˘م ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ي
نيب عمجي ايوق ءاقل فيطسسب
نيع ةيعمج هفيسضو قافولا

بسسك ىلع لمعي ثيح ةليلم
ح˘م˘سست ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن ثÓ˘ث˘˘لا
ىلإا اددج˘م ةدو˘ع˘لا˘ب يدا˘ن˘ل˘ل
اهدقتفا نأا دعب ةسصاخ ةدايرلا
˘ما˘ما ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
ة˘ه˘ج ن˘م ةروا˘سسلا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
برد˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ي˘˘˘سس ىر˘˘˘خا
ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا
رسصانعلا ديدع طسسو مويلا
ل˘˘كسشم بب˘˘˘سسب ة˘˘˘ب˘˘˘ئا˘˘˘غ˘˘˘لا
ه˘ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو تا˘˘با˘˘سص’ا
يدحتلا ةبوعسص ىلع دكؤوي
ماما مو˘ي˘لا ة˘ي˘سشع ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

شضوا˘ف˘ت˘لا ن˘سسح˘˘ي شسفا˘˘ن˘˘م
لو˘˘ع˘˘يو اذ˘˘ه را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ
ةبغر ى˘ل˘ع ششي˘ع˘ي برد˘م˘لا

شضوافت˘لا ثح˘ب ي˘ف ه˘ي˘ب˘ع’
ةجيتن ليجسست لجا نم ديجلا
امود قير˘ف˘لا ع˘سضت ة˘ي˘با˘ج˘يا

ة˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ط˘˘لا بكو˘˘ك ن˘˘م˘˘سض
ه˘ل˘ي˘كسشت فد˘ه ناو ا˘م˘ي˘سس’
ةلحرم بعل ى˘ق˘ب˘ي «ما˘سص’»
.ةيحيراب ةدوعلا
تابايغلا مغر» :يكوكلا

راصصتنا نع ثحبن
«ةدايرلل انديعي

قا˘فو برد˘م˘ل ثيد˘˘ح ي˘˘ف
يكوكلا ي˘سسنو˘ت˘لا ف˘ي˘ط˘سس
ةلباقم لخديسس هقيرف نا دكا

ريغ ’ راسصتن’ا هينب مويلا
ثحبت ةليكسشتلا ناو ةسصاخ
ى˘˘لا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ع ادد˘˘˘ج˘˘˘م
د˘يد˘ج ن˘م بي˘تر˘ت˘لا ةراد˘˘سص
لكسشم ناب اددجم دكا دقو
ى˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي م˘˘ل تا˘˘با˘˘سصإ’ا
نا امب ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ق˘ير˘ف˘لا
كارسشا ى˘ل˘ع دو˘ع˘ت˘م قا˘فو˘لا

انيلع» :لاق دقو نابسش نيبع’
ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب لو˘˘خد˘˘˘لا
ل˘ي˘ج˘سست ل˘جا ن˘م ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا

حمسسيو عيمجلا ررحي فده
ةلسضفملا انترك قيب˘ط˘ت˘ب ا˘ن˘ل

طاقنلا بسسكل فدهن امومع
ى˘لا ا˘ند˘ي˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ثÓ˘˘ث˘˘لا
انل حمسستو ديدج نم ةدايرلا
بورهلا نع ثحب˘لا˘ب ا˘هد˘ع˘ب
بيترتلا ةمدقمب ربكا لكسشب

اريثك ان˘ي˘ح˘سض ا˘ن˘ناو ة˘سصا˘خ
ىنمتن امك ةريخ’ا ةنو’ا يف
ل˘م˘ع˘ت نا ه˘سسف˘ن تقو˘لا ي˘˘ف
نويد˘لا ة˘يو˘سست ى˘ل˘ع ةراد’ا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا

كلذل ةجاح يف انناو اميسس’
يتلا تايدحتلا حا˘ج˘نا ة˘ي˘غ˘ب
د˘ي˘عاو˘م˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘خد˘˘ن˘˘سس
.ةمداقلا

ةريبك انتقث» :يليÓب
«قافولا طاقن بصسك يف

ع˘فاد˘م˘ب ثيد˘ح ا˘ن˘ع˘˘م˘˘ج
ري˘ما ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
هقيرف لقنت نا دكاو يليÓب
فدهب نوكيسس فيطسس ىلا
ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا
لماك بعلب قيرفلل حمسست

ةدوعلا ةلحرم يف هظوظح
ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا ناو ة˘سصا˘˘خ
يف نو˘كت ة˘ب˘تر˘م ل˘ي˘ج˘سست
ح˘˘م˘˘سستو يدا˘˘ن˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘يرا˘ق ة˘كرا˘سشم˘ب
ناو ةسصاخ لبقملا مسسوملا
دقو كلذل ةحاتم ةيناكمإ’ا
انيلع» :ددسصلا اذه يف لاق
ةلباقم يف ديجلا شضوافتلا
ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ما˘ما مو˘ي˘˘لا

دد˘ج طا˘ق˘ن نا˘م˘˘سضل كلذو
يف رثكا مدقتلاب انل حمسست
بع˘˘˘لو بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘˘سس
ةيحيرا رثكاب ةدوعلا ةلحرم
فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسن ا˘˘ن˘˘ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ى˘˘لا لو˘˘سصو˘˘˘لا
ة˘كرا˘سشم نا˘م˘سضب ة˘ث˘لا˘ث˘لا
. لبقملا مسسوملا هيراق
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لوأ’ا مصسقلا نم41ـلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل يف

بيترتلا ةداير لجأا نم «ماصص’»و قافولا

ةليلم نيع ةيعمج ‐ فيطصس قافو

برد˘ت˘لا نو˘ل˘سصاو˘ي ج˘ير˘ير˘عو˘˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘ها و˘˘ب˘˘ع’ لاز˘˘ي ’
تمسصو ةراد’ا بايغ ببسسب كلذو شضيسضحلا يف تايونعمب
نودسسحي ’ ةيعسضو يف نودجاوتي مهناو ةسصاخ نيلوؤوسسملا

ةيفيك يف ركفي شضعبلا لعج ام وهو لاوما نود نمو اهيلع
عقعق يئانثلا اهزربا لعل هديدج شضورع نع ثحبلاو ةرداغملا

بردملا نا ركذي ت’اسصت’ا شضعب ناكلتمي ناذللا نادغزو
ىلا قيرفلا اهلÓخ نم داع شسما ةحيبسص ةيبيردت ةسصح جمرب

ىلع ايلاح لمعي وهو مهايا اهحنم يتلا ةحارلا دعب لمعلا وج
ىقبي فدهلا ناو ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ح˘ي˘ح˘سصت ةدا˘عا
ةيدولوملاو روكلب يت˘م˘ق˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ن˘ي˘با˘سصم˘لا ل˘ج ةدا˘ع˘ت˘سسا
طا˘ق˘ن ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع˘ي ن˘يا ن˘ي˘تر˘خأا˘ت˘م˘˘لا
.11 هطقنلا ىلا قيرفلا ديسصر عفر فادهتسساو نيتلباقملا

 يدعوم طبصض بقرتي عيمجلا
يبرايصسلاو ةيدولوملا

ولوؤوسسم فده˘ي اذا˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘ها قا˘سشع م˘ه˘ف˘ي م˘ل
دادزولب بابسش يئاق˘ل د˘عو˘م ن˘ع نÓ˘عÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا

تايدولا ديدع ةجمربب تماق اهناو ةسصاخ رئازجلا ةيدولومو
رابخا كانه نا امب ئراط ي’ ابسسحت عوبسس’ا اذه فسصتنم
ام وهو ليرفا4و3 موي تاهجاوملا ىدحا شضوخ ىلع دكؤوت

وا ءاعبر’ا اذه فيدرلا ةهجاوم بلطي ةعيبسصوب ششتوكلا لعج
شسرا˘ح˘لا ءا˘ق˘فر ى˘ق˘ب˘ي ى˘ت˘ح ر˘يد˘ق˘ت ى˘سصقا ى˘ل˘ع شسي˘م˘˘خ˘˘لا
نم لوح ت’ؤواسستلا ىقبت امك ةمزÓلا ةمروفلا يف كيرديسس
ريثكلا كانه هنا امب ةلبقملا ةلحرملا يف ايرادا قيرفلا دوقيسس
.يوتسشلا وتاكريملا ةياهن لبق اهلح بجاولا روم’ا نم
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ي˘ف ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ر˘سصا˘˘ن˘˘ع شضع˘˘ب ما˘˘ق
ةنجل ىلا مهتاررقم ميدقتب ةريخ’ا تاعاسسلا
حيرسستلا قاروا ىلع لو˘سصح˘ل˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لا

اهب نونيدي يتلا ةيلاملا مهتاقحتسسم نامسضو
ى˘لا ردا˘سصم˘لا شضع˘ب ترا˘سشاو اذ˘ه ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ششو˘يز ي˘قوزر˘م ي˘ثÓ˘ث˘لا لو˘سصح ة˘ي˘نا˘˘كما

ىلا لاقتن’ا لجا نم مهقاروا ىلع يديمحو
ليهسست يلاتلابو مهتامدخ تبلط يتلا قرفلا

يقوزرم نا ر˘كذ˘ي م˘ه˘ع˘م شضوا˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
بابسش قرف نم ةيمسسر شضورع ةثÓث كلتمي
ةنيطنسسق بابسشو رئازجلا هيدولوم دادزولب
مجن ىلا مامسضن’ا نم ششويز برتقي نيح يف

امهم اسضرع يديمح بعÓلا كلتمي امك ةرقم
بر˘ق˘ي ا˘م و˘هو ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م
اذ˘ه لÓ˘خ ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ةردا˘˘غ˘˘م ن˘˘م ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
.يوتسشلا وتاكريملا

ةيعصضولا دوصسي صضومغلاو رطخ يف ةبيبصشلا
ةجرح ةيعسضو ةدكيكسس ةبيبسش قيرف ششيعي
لاوط بردتي مل قيرفلاو ’ فيك ةسضماغو
نادقف ين˘ع˘ي ا˘م و˘هو ةر˘ي˘خ’ا ما˘يا ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا
ة˘ي˘ند˘ب˘لا تÓ˘سصح˘م˘لا ة˘فا˘كل ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
بردم لعجيسس يذلا رم’ا لبق نم ةققحملا
ةداعتسس’ ةيراحتنا ةمهم يف يلعوب قيرفلا

قد دقو اذ˘ه ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘ب˘لا بناو˘ج˘لا
بلا˘طو ر˘ط˘خ˘لا شسو˘قا˘ن ي˘˘ل˘˘عو˘˘ب برد˘˘م˘˘لا
ةلكيهلا طبسض ةيلمع يف عيرسستلا ةرورسضب
لي˘ه˘سست اذ˘كو ق˘ير˘ف˘لا شصخ˘ت ي˘ت˘لا ة˘يراد’ا
دقعب قيرفلل ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا بناو˘ج˘لا
ديعت نا نكمملا نم يتلا تاقفسصلا شضعب
ىقبي فدهلا ناو ةسصاخ ةهجاولا ىلا ةبيبسشلا

ىلع اوعمجا راسصن’ا نا ركذي ءاقبلا نامسض
˘ما˘ه˘م ل˘ي˘ه˘سستو ح˘ن˘م ي˘ف ي˘˘لاو˘˘لا ر˘˘خا˘˘ت نا
نم ريثكلا ةبيتكلا ىلع عيسضيسس راوتكريدلا
.تيبلا قاروا بيترت ةداعا لجا نم تقولا
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يدانلا ةليكسشت دوعت نا رظتنملا نم
و˘˘ج ى˘˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ةيغ˘ب كلذو شسي˘م˘خ˘لا اذ˘ه تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ل˘مأا˘ي ن˘يا ةدو˘ع˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ل˘سصاو˘م ر˘˘فا˘˘ن˘˘سسلا
بعل ىقبي فدهلا ناو ةسصاخ ةيباجي’ا
ةدو˘˘ع˘˘˘لا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ى˘˘˘لو’ا راود’ا
ةريخأ’ا تاءاقللا لÓخ ةلجسسملا ةيوقلا
يد˘م˘ح دو˘ل˘ي˘م برد˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘ت
را˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع’ا ةدا˘˘˘عا ي˘˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘ن يذ˘˘˘لاو
مهررح يذلا وهو ’ فيك ةعومجملل
نودجاوتي اوناك يتلا تاطوغسضلا نم
ن˘م ى˘لو’ا ت’و˘ج˘لا لاو˘˘ط ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
قباسسلا بردملا ةدا˘ي˘ق تح˘ت ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ىلا ةراسش’ا ردجت ينارمع رداقلا دبع

ة˘ط˘˘بار˘˘لا تارار˘˘ق ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ةرادإ’ا نا
اذكو ةدوعلا ةلحرم تاءاقل شصوسصخب

عورسشلا لجا نم كلذو ةطبارلا شساك
وا ة˘با˘ن˘ع˘ب ما˘ق˘ي د˘ق ق˘ل˘غ˘م شصبر˘ت ي˘ف
. ةنيطنسسقب ىتح وا مناغتسسمب

 نيباصصملا ةدوع
ةصسفانملا لعصشتصس

ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘سصنا ل˘˘˘ما˘˘˘ي
نيباسصملا نيبعÓلا ةدوع ينيطنسسقلا

ىتح كلذو ةلوطبلا فقوت ةرتف لÓخ
ةيبا˘ج˘ي’ا تارا˘ي˘خ˘لا د˘يد˘ع ه˘ل نو˘كت
ةداعتسساب ينفلا م˘قا˘ط˘ل˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لا
لÓخ نوبعÓ˘لا ا˘هد˘ق˘ت˘فا ي˘ت˘لا حور˘لا
اذه باهذلا ةلحرم نم لوأ’ا رطسشلا

ر˘سضح˘م˘لا ل˘م˘ع˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ءاقفر زيهجت ىلع ينبعل لداع يندبلا

ع˘فر˘ي ى˘ت˘ح ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يÓ˘ل ي˘˘نÓ˘˘عز
ةبيت˘كلا ناو ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘قا˘ي˘ل˘لا
. قلغم يريسضحت شصبرتل عسضختسس
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ةدكيكصس ةبيبصش

قيرفلا نوطرويو تاعزانملا ةنجل باب نوقرطي ةبيبصشلا وبع’

ةنيطنصسق بابصش
ةصسفانملا لعصشت نيباصصملا ةدوع

ةطبارلا تارارق بقرتت ةرادإ’او سسيمخلا موي فانئتصس’ا

 نوبردتي نوبعÓلا
لاومأ’او ةرادإ’ا ديدج نورظتنيو

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع ف˘˘سشكلا مد˘˘ع ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا هرادإا تل˘˘سضف
ةلويسسلا بايغ ببسسب كلذو نهارلا تقولا يف نيحرسسملا
تاعزانملا ةنجل ا˘يا˘سضق ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

لÓخ بادتن’ا نم امورحم نوكيسس قيرفلا ناو ةسصاخ
ىلع ةمكارتملا نويدلا ببسسب يلاحلا يوتسشلا وتاكريملا
م˘سساو˘م˘لا ر˘سصا˘ن˘ع شضع˘ب ن˘م كا˘ن˘ه ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ةرادإ’ا
مهتاقحتسسم ىلع لوسصحلاب بلاط نم يدانلا يف ةيسضاملا
نوكي نل قيرفلا ناو ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ ةيلاملا
ديدسست مدع لاح يف بع’ يا عم دقاعتلا هرودقم يف
ةياغ ىلا ةلجؤوم نوكتسس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو نو˘يد˘لا
شسيئرلا اهدعب نو˘كي˘سسو اذ˘ه رو˘سسنو˘ب˘سس ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

بغري نيذلا نيبعÓلا عم تاسضوافم يف لوخدلاب بلاطم
.قيرفلا نم مهحيرسست يف يدوج تيا نيدلازع بردملا

تايره ةدوع حرتقت فارطأا
ةدوع داحت’ا ةرادإا نم ةبرقملا فارطأ’ا شضعب تحرتقا
ةنيدم نباو ةليلم نيع ةيعمج طسسو بع’ تايره بعÓلا
نا ركذي هقيقسش شضيوعت ىلع رداق هناو ةسصاخ نابيزلا
يذلا رم’ا ةريغسصلا ةلئا˘ع˘لا ن˘م بار˘ت˘ق’ا د˘ير˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا

ثي˘ح ه˘تا˘مد˘خ ةدا˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ر˘سصت فار˘˘ط’ا هذ˘˘ه ل˘˘ع˘˘ج
ةجاح لظ يف قيرفلا ناديم طسسو يف ةمهم هقرو نوكيسس
هتايناكما نم بع’ ىلا يدوج تيا نيدلا زع بردملا
يناترولا مسضب بلاط دق ناك ريخ’ا اذه نوك نم مغرلاب

حيحسصت قيرفلا رظتنيو اذه شسابعلب داحتا باعلا عناسص
لجا نم ياد نيسسح رسصن عم دايع نب بعÓلا ةيعسضو
.رخ’ا وه هعم تاسضوافملا عيرسست
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ةركصسب داحتا

نيحرصسملا ةمئاق نÓعإا يف ثيرتلا لصضفت ةرادإ’ا

جربلا يلهأا



sport@essalamonline.com

986213ددعلا ^2441 نابعصش71ـل قفاوملا1202 صسرام03ءاثÓثلاةصضايرلا
فلصشلا ةيعمج ‐ رئازجلا ةيدولوم

sport@essalamonline.com

ةاوه يناثلا مصسقلا نم9ـلا ةلوجلا راطإا يف

ةدقعم ةمهم يف نيقحÓملاو ةدايرلا زيزعتل «ءاقرزلا»

ةرواصسلا ةبيبصش
بناوجلا لك ةصسارد لجأا نم

قيرفلا قح ةداعتصسا ىلع لمعلاو
 نيماحم5 فلكت «روصسنلا» ةرادإا

طاقنلا بحصس ةيصضقب
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا تف˘˘ل˘˘ك
ة˘لو˘ط˘ب˘لا رد˘سصت˘م ةروا˘˘سسلا
5 ،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةينطولا

ة˘سسارد ل˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م
لك نم طاقنلا بحسس ةيسضق
نم اهليسصافت لكبو بناوجلا
ةداعتسسا يف ةم˘ها˘سسم˘لا ل˘جأا

هي˘ل˘م˘ي ا˘م ق˘فو ،ق˘ير˘ف˘لا ق˘ح
ةنجل ترر˘ق ا˘مد˘ع˘ب نو˘نا˘ق˘لا
نم طاقنلا بحسس طابسضن’ا

ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ق˘ير˘˘ف˘˘لا داد˘˘ع
يدان ه˘ل˘ج˘سس يذ˘لا زار˘ت˘ح’ا
نميأ’ا عفادملا قح يف وداراب
.يحادم
ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا تف˘˘˘سشكو
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سشن نا˘˘ي˘˘ب
ةرادإ’ا نأا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا
نم باوبأ’ا لك قرطل هجتت
امب يدانلا قح ةداعتسسا لجأا

ةينوناقلا دعاوقلاو ى˘سشا˘م˘ت˘ي
ل˘جأا ن˘م لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘سسلا

نم ام لكل يدسصتلا نامسض
لوسصح نود لوحي نأا هنأاسش
لوفكم˘لا ه˘ق˘ح ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا
.ًانوناق
نأا ،هسسف˘ن رد˘سصم˘لا فا˘سضاو
ةحيبسص اوعمتجا ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا
ر˘سضخ˘ل˘ب ن˘م ل˘˘ك ع˘˘م ،شسمأا

بÓقابو ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا دار˘م
داجي’ راسصنأ’ا ةنجل شسيئر
ىو˘عد ع˘˘فر ل˘˘ب˘˘ق لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا
ةنجل ىل˘ع ا˘ي˘م˘سسر ة˘ي˘ئا˘سضق
تزوا˘ج˘ت ي˘ت˘˘لا طا˘˘ب˘˘سضن’ا
،ردسصملا تاذ بسسح دودحلا
طاقنلا بحسس ترر˘ق ا˘مد˘ع˘ب
81 د˘ع˘ب يدا˘ن˘لا د˘ي˘سصر ن˘˘م
.زارتح’ا  عفر نم ةعاسس

ب.م.يرصسيإا

وتاكريملا يف ةقفصص يناث عقوت «ةوارمحلا» ةرادإا

ةيلاملا ةمزأ’ا ببصسب يوطعلب نع ينغتصسي يوايحم
نارهو ةيدولوم ةرادإا تنكمت
نم يوايحم بي˘ط˘لا ة˘سسا˘ئر˘ب
لÓ˘خ ةد˘يد˘ج ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص مار˘˘بإا

ةيوتسشلا تÓيوح˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م
بعÓ˘ل ع˘ي˘قو˘ت˘لا د˘˘ع˘˘ب كلذو
ط˘سسو د˘م˘سصلا د˘˘ب˘˘ع ةو˘˘نو˘˘ب
اقباسس لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ناد˘ي˘م
مدقت˘سسم ي˘نا˘ث كلذ˘ب نو˘كي˘ل
شسراحلا دعب و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف

.نامثع لاوط
نل˘ع˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه
ةقفسص نع «ةوارمحلا» ةرادإا
لÓخ ةونو˘ب د˘يد˘ج˘لا بعÓ˘لا
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسلا
لسصتم قايسس يفو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ر˘ي˘غو ة˘ئ˘جا˘ف˘م ة˘جر˘˘خ ي˘˘فو
شسلجم شسي˘ئر مد˘قأا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م
بيطلا نارهو ةيدولوم ةرادإا

˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإا ى˘ل˘ع يوا˘ي˘˘ح˘˘م
يوطع˘ل˘ب د˘عا˘سسم˘لا برد˘م˘لا

وهو ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘م ر˘م˘ع
ةرادإ’ا هب تغلبأا يذلا رارقلا

ششماه ىلع يوسضم دعاسسم
،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا تب˘˘˘سسلا ة˘˘˘سصح
يوطعلب ماهم كلذب ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل
د˘عا˘سسن بسصن˘م ل˘غ˘سش يذ˘˘لا

عم ر˘ه˘سشأا9 ي˘لاو˘˘ح برد˘˘م
.ةوارمحلا

تيب ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا نأا م˘غرو

نأا ى˘ل˘˘ع اود˘˘كأا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
ءا˘ه˘نإا ي˘ه يو˘ط˘ع˘ل˘ب ةردا˘غ˘˘م
يواي˘ح˘م نأا ’إا ،ة˘لا˘قإاو ما˘ه˘م
نيب يسضارتلاب قÓط هنأا دكأا
د˘عا˘سسم˘˘لا برد˘˘م˘˘لاو ةرادإ’ا
ةيلئاعو ةيحسص بابسسأا ةجحب

عافد بلق ةلسصاوم نود تلاح
نمسض هماهمل اقباسس ةوارمحلا
.ينفلا مقاطلا

نإاف ةعلطم رداسصم بسسحو

ةيدولوملا ةرادإا مادقإا ببسس
برد˘م˘لا ما˘ه˘م ءا˘ه˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع
ةقÓع هل يوطعلب دعاسسملا
مد˘ع د˘ع˘ب ،ي˘لا˘م˘لا بنا˘ج˘لا˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا ةرد˘˘˘ق
نيبردملا تاقحتسسم ديدسست
لظ يف ،يوطعلبو يوسضم
يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا
.قيرفلا اهب رمي
نارهو ةيدولوم وبع’ ريكذتلل

بردملا دÓيم ديع˘ب او˘ل˘ف˘ت˘حإا
يذ˘لاو ن˘يد˘لا ر˘˘ي˘˘خ يو˘˘سضم
د˘ي˘ع ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا هأا˘˘جا˘˘ف
ءاو˘جأا ط˘˘سسو44ـلا هدÓ˘ي˘˘م
ة˘سصح˘لا ششما˘ه ى˘ل˘ع ة˘ع˘˘ئار
بعلمب ترج يتلا ةيبيردتلا
.ةنابز دمحأا ديهسشلا

بارصضإا يف دادعتلا
تاقحتصسملا ببصسب

ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف و˘ب˘ع’ ل˘خد
بب˘˘سسب بار˘˘سضإا ي˘˘ف نار˘˘˘هو
ةقلاعلا ةيلاملا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا

يف اهيلع اولسصحي مل يتلاو
.ةيسضاملا ةرتفلا

ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
شضفر داد˘ع˘ت˘لا نأا ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
ن˘ي˘ن˘ث’ا ة˘ح˘ي˘ب˘سص برد˘ت˘لا

تابيرد˘ت˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت اورر˘قو
راظتنا يف قح’ خيرات ىلإا
لو˘˘سصح˘˘لاو ةرادإ’ا كر˘˘ح˘˘˘ت

تاقحتسسم˘لا ن˘م ءز˘ج ى˘ل˘ع
.ةقلاعلا ةيلاملا
نار˘هو ة˘يدو˘˘لو˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةلوطبلا ةرادسص يف دجاوتي
نم لك عم ةفسصانم ةينطولا
قا˘˘فوو ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش
.فيطسس

طيمز.ع

نارهو ةيدولوم

ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘˘ف نو˘˘كي˘˘سس
مويلا دعو˘م ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

امدنع يوقو ريثم ءاقل عم
ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي
5 بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘ل˘˘˘سشلا

نع رخأاتم ءاقل يف ،ةيليوج
مسسق˘لا ن˘م41ـلا ةلو˘ج˘لا
ىعسسيو اذه ،فرتحم لوأ’ا
لÓ˘غ˘ت˘سس’ د˘ي˘م˘ع˘لا داد˘ع˘ت
ةيلاعلا نيبعÓلا تايونعم
ي˘براد˘لا ي˘ف لدا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب
ديج ىوتسسم ميدقتو ريخأ’ا

ن˘م مو˘ج˘ه˘لا ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘سس’
زو˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘˘سصح ل˘˘˘˘˘˘˘جأا

با˘˘ح˘˘سصأا ن˘˘م بار˘˘ت˘˘ق’او
نأاو ا˘سصو˘˘سصخ ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
رداقلا دبع بردملا لابسشأا

نيينعم نونوكيسس ينارمع
ةهجاومب مداقلا تبسسلا موي
د˘ن˘ع ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘˘ي˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
يرسصملا كلامزلا لابقتسسا

ةريخأ’ا لبق ام ةلوجلا يف
ةطبار تاعومجم رود نم
ىعسسي ثيح ،ايقيرفإا لاطبأا
بر˘˘˘˘سضل ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

د˘حاو ر˘ج˘ح˘ب ن˘يرو˘˘ف˘˘سصع
ديكأاتل فلسشلا ىلع زوفلا
كلامزلا ريذحتو ةيز˘ها˘ج˘لا
تبسسلا ءاقل لبق يرسصملا

نو˘كت˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف.مدا˘˘ق˘˘لا
ة˘ب˘˘ع˘˘سص ف˘˘ي˘˘سضلا ة˘˘م˘˘ه˘˘م
ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ن˘˘كم˘˘ت ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ب
نع داعتب’ا نم «ةوافلسشلا»
نأا ’إا ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
يف ةلهسس نوكت نل ةمهملا

تباثلا ريغ ىوتسسملا لظ

با˘˘ح˘˘سصأا ه˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
شضيبأ’او رم˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
لابسشأا نأا ’إا ،ةلوطبلا يف
نو˘مزا˘ع ي˘سسو˘م برد˘م˘لا

ج˘ئا˘ت˘ن˘ل˘ل د˘ح ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ج˘ي˘ت˘ن د˘سصحو ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا

دا˘ع˘ت˘با ي˘ف د˘عا˘˘سست ةد˘˘ي˘˘ج
.رطخلا قطانم نع قيرفلا

ب.م.يرصسيإا

فرتحم لوأ’ا مصسقلا نم31ـلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل يف

ءاعبرأ’ا لمأا دئارلا ل˘ب˘ق˘ت˘سسيةنيابتم فادهأاب يوق ءاقل يف «سسيرصشنولا»و ةيدولوملا
ةليسسملا قافو فيسضلا مويلا

ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا بع˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘سض ،فو˘˘ل˘˘خ˘˘م
ةلوطبلا نم ةعسساتلا ةلوجلا
ي˘ت˘لاو ط˘سسو ةاو˘ه ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
باحسصأ’ لوانتملا يف ودبت
نو˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا شضرأ’ا
ةلسصاومو ديدج زوف قيقحتل
.ةرادسصلا ىلع عبرتلا

نوكت نل ةلوجلا شسفن يفو
كيرافوب دادو قحÓملا ةمهم
ةياجب ىلإا لقتني امدنع ةلهسس
ةيلحملا ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
زوفلا قيقحتل ىعسست يتلاو
،رد˘سصت˘م˘˘لا ن˘˘م بار˘˘ت˘˘قإ’او
ةياجب ةيدولوم لزن˘ت˘سس ا˘م˘ي˘ف

ةيرسضخأ’ا ىلع Óيقث افيسض
ةجيتنب ةدوعلا ىل˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘عو
ا˘م˘ي˘ف ،ةر˘يو˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘˘يإا
ششار˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي

ريخأ’ا لبق ام زكرملا بحاسص
ودبي ءاقل ي˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘لا دا˘ح˘تإا
،دانم بردملا لابسشأ’ Óهسس
ه˘جاو˘ي˘سسف  ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا د˘˘ئار ا˘˘مأا
يف روث ينب بابسش حيرجلا

شصانتقإا ىلع هن˘ي˘عو ه˘ناد˘ي˘م
هظوظح ششاعنإاو طاقن ثÓث
شسفنو ،اددجم ةسسفانملا يف
نو˘ن˘كع ن˘ب م˘ج˘˘ن ع˘˘م ر˘˘مأ’ا
ةدو˘ع˘ل˘ل ر˘خأ’ا و˘˘ه ى˘˘عا˘˘سسلا
هتجرخ يف ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
ة˘ب˘˘ي˘˘خ و˘˘ح˘˘مو ةدا˘˘ع˘˘سسو˘˘ب˘˘ل
˘˘˘ما˘˘˘مأا ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘لا
لمأ’ا يقÓي امدنع «اقرزلا»
.يلحملا

طاقن6 ـب يوق مادصص
«قرصشلا» يبراد يف
قر˘سشلا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘فو

ن˘ي˘ب ة˘لو˘ج˘لا ة˘م˘ق نو˘˘كت˘˘سس
بحا˘˘˘سص ة˘˘˘يوا˘˘˘سشلا دا˘˘˘ح˘˘˘˘تإا
ر˘سشا˘ب˘م˘لا ق˘حÓ˘˘م˘˘لا شضرأ’ا

يف ةبان˘ع دا˘ح˘تإا رد˘سصت˘م˘لاو
ثيح ،ةمسسق˘لا ل˘ب˘ق˘ي ’ ءا˘ق˘ل
ةدوعلل «هنوب» ءانبأا ىعسسيسس
لوعي اميف ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب

زوفلا قيقحت ىلع «ةيواسشلا»
ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف ،ةراد˘˘˘سصلا ف˘˘˘ط˘˘˘خو
ديعلا موغلسش لÓه نوكيسس
قرافلا شصي˘ل˘ق˘ت ة˘سصر˘ف ما˘مأا

لبقتسسي امدنع ردسصتملا نع
ل˘يذ˘ت˘م بور˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
قيرف نوكيسس اميف ،بيترتلا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘غÓ˘˘ت˘˘˘لا

فيسضلا هجاوي امدنع ةخخفم
،بيترتلا شسماخ ةلسشنخ داحتإا

لحي امدنع رمأ’ا شسفن وهو
ةيدولوم ىلع تنانجات عافد
با˘ب˘سش ي˘قÓ˘يو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
يف ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ة˘ن˘تا˘ب
،ةكارسشلا شضف فدهب ةهجاوم
لÓ˘˘ج د’وأا با˘˘ب˘˘سش ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
.ةنتاب بابسش

ةهجاوم يف «ومز’»
يناثلا زكرملاو ةخخفم

دازملا يف
بر˘غ˘لا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘فو

˘ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا نو˘˘كت˘˘سس
لقنتت امدنع ةبعسص ةهجاوم
ةيدولوملا ةهجاومل ةد˘ي˘ع˘سسل
ةمهم نو˘كت ن˘لو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
امدنع ةبوعسص لقأا فيسصولا
ن˘ي˘ع ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست
حماطلا بيترتلا ثلاث ىلفدلا
زوفب ةدوعلاو ةلواطلا بلقل
،يناثلا زكرملا مسساقتو نيمث
ني˘ع با˘ب˘سش ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ا˘م˘ي˘ف
ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تن˘˘سشو˘˘م˘˘˘ت
نيع بابسش زوفلاب بلاطملا

زو˘˘ف˘˘ب ي˘˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ةرا˘˘˘سسو
،ةيسضاملا ةلوجلا يف شضيرع
داو ةبيبسش نم لك لقنتيسسو
ترا˘˘ي˘˘ت ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشو و˘˘˘ي˘˘˘هار
ةنايلم شسيمخ ءافسص ةهجاومل
فادهأاب ايلاوت ويزرأا يبملوأاو
دا˘ح˘تا ل˘ب˘ق˘ت˘سسيو ،ة˘ن˘يا˘ب˘˘ت˘˘م
ي˘˘˘سشمر˘˘˘لا يدا˘˘˘ن ة˘˘˘˘مر˘˘˘˘كلا

ثيح بي˘تر˘ت˘لا ر˘خآا ي˘ب˘حا˘سص
شضر’ا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ى˘˘˘ع˘˘˘سسي
جورخلاو طاقن ثÓثب رفظلل
.بيترتلا عاق نم

قازرلا دبع تيمز

ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
لوأا بع˘˘ل˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ي˘˘سس
ي˘ت˘لاو وزو يز˘ي˘ت˘ب ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
قيرف شضرأ’ا باحسصأا عمجت
عيرسس فيسضلاب لئابقلا ةبيبسش
ن˘ع ر˘خأا˘ت˘م ءا˘ق˘ل ي˘ف ناز˘ي˘ل˘غ
لوأ’ا مسسقلا نم41ـلا ةلوجلا

داد˘˘ع˘˘ت ى˘˘ع˘˘سسيو ،فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م
ءا˘ق˘ل˘لا˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل «يرا˘˘ن˘˘كلا»
بردتلا مدع نع رظنلا شضغب

ينعي ام ،نينث’او دحأ’ا موي
نوكيسس «يرانكلا» دادعت نأا
امدعب يدحتلا عفر ةيمتح مامأا
ىلع تابيردتلا ةعطاقم ررق
ةرادإ’ا ءا˘˘فو مد˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ
اهتعطق يتلا ةريثكلا دوعولاب
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ح˘ن˘م شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ف˘سشك اذ˘˘ه م˘˘غرو م˘˘ه˘˘لاو˘˘مأا
ءاقللا نوبعليسس مهنأا نوبعÓلا

يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ل˘˘جأا ن˘˘م

ن˘م طا˘ق˘ن˘لا بح˘سس يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
نمو ةهج نم قيرفلا ديسصر
نأا ’إا ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘سصنأا ل˘˘˘جأا
مامأا ةلهسس نوكت نل ةمهملا

ةدايقب ةليمج ةرك مدقي شسفانم
.كنحم بردم
دادعت ىعسسيسس ،رخآا بناج نم
ةو˘ق˘ب ل˘م˘ع˘لا ناز˘ي˘ل˘غ ع˘˘ير˘˘سس
زكرملل ءاقتر’او ءاقللاب زوفلل
نأا ’إا ،ةطقن72 ديسصرب01ـلا

يف نيهلا رمأ’اب نوكي نل اذه
لابسشأا هب عتمتي يتلا ةوقلا لظ
ن˘يذ˘لا نا˘ف’ شسي˘ن˘يد برد˘م˘لا
وحمو زوفلا قيقحتل نوعسسي
ق˘ير˘ف ما˘مأا ةر˘ي˘خأ’ا ةرا˘˘سسخ˘˘لا
يذلا رمأ’ا ،ةني˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش
يسس بردملا لابسشأا لواحيسس

هلÓغتسسا ينازولا فيرسش رهاط
.ءاقللاب زوفلا لجا نم

ب.م.يرصسيإا

طاقن6ـب يوق ءاقل يف «ديبارلا» ةهجاوم يف تابيردت نود «يرانكلا»
نازيلغ عيرصس ‐ لئابقلا ةبيبصش
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يذلا عئارلا ىوتسسملا دعب
لاز˘˘غ د˘˘ي˘˘سشر ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي تا˘˘˘ب
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
ة˘ق˘فر ي˘كر˘˘ت˘˘لا ششا˘˘ت˘˘كي˘˘سشب
تا˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ذنم زاتمملا يكرتلا يرودلا
ةراعإا ل˘كسش ى˘ل˘ع ه˘ما˘م˘سضنا
رتسسيل نم امداق دحاو مسسومل
يذ˘لاو ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
نم ديدعلا مامتها لحم هلعج
يف ةبغار˘لا ة˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا
.لبقملا فيسصلا هعم دقاعتلا

ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘بو
«و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م تو˘˘˘ف» ع˘˘˘قو˘˘˘م
ن˘م ل˘ك لو˘خد شصسصخ˘ت˘م˘لا

ي˘كر˘ت˘˘لا يرود˘˘لا ي˘˘قÓ˘˘م˘˘ع
ة˘سشخ˘بر˘ن˘ي˘فو يار˘سس ة˘ط˘˘ل˘˘غ
كي˘ب˘م˘لوأا ج˘ير˘خ م˘سض قا˘ب˘˘سس
هتراعإا ةرتف يف هنأا امب نويل
ناوج يهتنت ششاتكسشيب قيرفل
تاذ فا˘˘˘سضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،مدا˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ةرادإا نأا رد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
حبارلا نوكت˘سس «شسسسكو˘ف˘لا»
لكسشب هعيب عنامت نلو ربك’ا
شضرع لوسصو لاح يف يئاهن

ام اذهو ،ةرادإ’ا ةلواطل ديج
رو˘˘˘سسن˘˘˘لا» ةرادإا نأا ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘˘ي
ن˘˘م لوأا نو˘˘كت˘˘سس «ءادو˘˘˘سسلا
يدا˘ن˘ل ا˘ي˘م˘سسر ا˘سضر˘ع مد˘ق˘˘ي
دقاعتلا لجأا نم «شسيسسكوفلا»
م˘ج˘ن˘لا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ف˘˘سصب

نع قيرطلا عطقو يرئازجلا
ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا ىر˘˘خأ’ا قر˘˘ف˘˘لا

ربتعي ه˘نأاو ا˘سصو˘سصخ ،ه˘م˘سض
ي˘˘ف م˘˘سسا˘˘˘ح رر˘˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘سضفأا
.مسسوملا اذه يلحملا يرودلا

بحاسص نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
8102 مسسوم لقتنا اعيبر82
دق˘ع˘ب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل ق˘ير˘ف˘ل
نم امداق تاونسس عبرأ’ دتمي
نكت مل هتبرجت نأا ريغ وكانوم

ل˘كسش ى˘ل˘ع بع˘ل˘ي˘ل ة˘ح˘˘جا˘˘ن
فو˘ف˘سص ي˘ف م˘سسو˘˘م˘˘ل ةرا˘˘عإا
ي˘ف ل˘سشف ثي˘ح ا˘ن˘ي˘ت˘نورو˘ي˘ف
يرودلل لقتنيل ،هسسفن شضرف
ششاتكسشيب ةباو˘ب ن˘م ي˘كر˘ت˘لا

ا˘ي˘ج˘يرد˘ت هاو˘ت˘˘سسم˘˘ل دو˘˘ع˘˘يو
نيررمملا نسسحأا دحأا حبسصيو
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
.يلاحلا

طيمز.ع

  لازغ  عم دقاعتلل يوق مادصص يف «لوبنطصسأا» ابطق

كرا˘سشي نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
يرئازجلا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
11 ـب ن˘ي˘قا˘ع˘م˘˘ل˘˘ل ود˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
شسأاكلا تاسسفانم يف ايسضاير
رو˘كذ ي˘ف˘ن˘سص ي˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘نأا˘˘ب ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا ثا˘˘نإاو
نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةيكرتلا

يتلا .لبقملا ليربأا01 ىلإا5
ة˘ما˘ه ة˘يداد˘عإا ة˘ل˘˘حر˘˘م ّد˘˘ع˘˘ت
ةلبقملا تا˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
يا˘م ير˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا

با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا ناو˘˘جو
.ويكوطب  ةيبملاربلا

ريدم يدوليم دمحم دكأاو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

شصوسصخب ةيداحت’ا ىوتسسم
هذه نإا» :Óئاق ةكراسشملا هذه
ى˘˘˘لوأ’ا ي˘˘˘ه ة˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيعاسسلاو ةلهأاتملا انرسصا˘ن˘ع˘ل
ةيبملوا هبسشلا باعلأÓل لهأاتلل
ىربكلا ةزئاجلا ذنم ،ويكوطب
،«يام رهسش وكابب ترج يتلا

ءا˘˘بو رو˘˘ه˘˘ظ ذ˘˘˘ن˘˘˘م» :فدرأاو
ر˘ب˘˘جأا «91 د˘ي˘فو˘ك» ا˘نورو˘˘ك
ة˘ي˘ق˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘نو˘ي˘سضا˘ير
نع فقوتلا ىلع نييسضايرلا
لكسشب ةدوعلا لبق طاسشن يا
رهسشا ذنم تابيردتلل يجيردت
ايلا˘ط˘نا ةرود »:ع˘با˘تو ،«ط˘ق˘ف
يتلا ةطحملا ةباثمب نوكتسس
ن˘م ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘كم˘ت˘سس
ني˘ي˘سضا˘ير˘لا ىو˘ت˘سسم م˘ي˘ي˘ق˘ت
.«شصئاقنلا حيحسصت مث نمو

»: ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ فا˘سضأاو
انل ةبسسانم ةسصرفلا نوكتسس
ا˘نر˘سصا˘ن˘ع ىو˘ت˘سسم م˘ي˘ي˘ق˘ت˘˘ل
لودلا ةيقب ر˘سصا˘ن˘ع˘ب ة˘نرا˘ق˘م
را˘˘˘م˘˘˘غ شضو˘˘˘خ ل˘˘˘ب˘˘˘ق كلذو
باعلأÓل ةلهؤوملا تاسسفانملا
قلطنتسس يتلا ةيبملوأا ةبسشلا
:فاسضأاو ،«لبقملا يام رهسش
نو˘كت ن˘ل فو˘˘سس ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا»
لجسسملا رخأاتلل رظنلاب ةلهسس
ىقبي ن˘كل تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف

ةرد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘مأ’ا
رخأاتلا اذه كرادت يف انرسصانع
قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا م˘ث ن˘مو
.» ةدوسشنملا فادهأ’ا

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘˘لا ن˘˘مو
ر˘ي˘ي˘سست˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
نيقاعملا نييسضايرلا تاطاسشن
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لا ى˘ع˘˘سست ا˘˘ير˘˘سصب
ة˘سضا˘ير˘ب ة˘سصا˘خ تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ن˘م ر˘ه˘سشأا ةد˘ع ذ˘ن˘م ود˘ي˘ج˘لا
رسصانعل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘م ل˘جأا
ةريسشأات عاطتق’ ىعسست يتلا
دا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا

شساك طسشنتو ،0202 ويكوط
يلاوح لبق نم ةيلودلا ايلاطنا

ة˘عرا˘˘سصمو عرا˘˘سصم001
،رئازجلا :يه ةلود41 نولثمي

،ا˘ي˘ناو˘ت˘ي˘ل ،ا˘سسنر˘ف ،ا˘˘ي˘˘تاور˘˘ك
،اينامور ،وريبلا ،ناريا ، ايناملا

،ايناطيرب ،ناتسسخازاك ،ايسسور
.ايكرتو اينابسسا ،ايناركوا

طيمز.ع

ن˘يزو يوادو˘ب ما˘سشه د˘جاو˘˘ت
نا˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا تا˘˘˘حر˘˘˘ف ن˘˘˘يد˘˘˘لا
ي˘ف نا˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا نا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

م˘ي˘ن كي˘ب˘م˘لوأاو شسي˘ن فو˘˘ف˘˘سص
بي˘تر˘ت ي˘ف ا˘ي˘لاو˘ت نا˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا
م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘سضفأا

م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا هرد˘˘˘˘˘سصت يذ˘˘˘˘˘لاو
مجن يسسيم لينويل ينيتنجر’ا
ام بسسحبو.ينابسس’ا ةنولسشرب

تا˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ف˘˘˘˘سشك
(SEIC) يرسسيوسسلا ةيسضايرلا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ل˘˘سضفأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
م˘سسو˘م˘لا ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا
ةي˘بوروأ’ا تا˘يرود˘ل˘ل ،يرا˘ج˘لا
بيترت مت ثيح ،ىربكلا ةسسمخلا

بسسح ةمئاقلا هذه يف نيبعÓلا
يف مه˘ت˘كرا˘سشم ة˘ب˘سسنو م˘ه˘ئادأا
ل˘ح ن˘يأا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘يرود˘˘لا
06ـلا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف يوادو˘˘˘ب
تاحرف امأا ،ةطقن77 عومجمب
7.37ـب57 ةبترملا يف دجاوت
«ثوغربلا» نأا ريكذتللو.ةطقن

5.29 د˘ي˘سصر˘ب ةراد˘سصلا ل˘ت˘˘حإا
امن˘ي˘ب ،001 ل˘سصأا ن˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا د˘˘˘جاو˘˘˘ت

بع’ ود˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
زكرملا يف يلاطيإ’ا شسوتنفوج
.ةطقن3.98 ديسصرب شسماخلا

طيمز.ع

:‐ةيرصصب ةقاعإا‐ نيقاعملل وديجلل ينطولا بختنملا

سسأاكلا ةصسفانم يف اعراصصم11 ـب ةرصضاح رئازجلا
 ةيكرتلا ايلاطنأاب ةيلودلا

بيتÎلا ةرادصص ىلع عبرت يصسيم

⁄اعلا ‘ لصضفأ’ا ةمئاق نمصض تاحرفو يوادوب

ةيئانث ىلع هعيقوت دعب
ايبماز ةهجاوم ‘

عم قلأاتي Êاميلصس
طغصضيو «رصضÿا»

ايصسراغ ىلع
ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا ع˘˘ن˘˘˘سص

فاد˘ه ي˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإ’
مجاهمو ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
يف ثد˘ح˘لا نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا
حجن نأا دعب يسسنرفلا يدانلا
ع˘ي˘قو˘ت˘لا ي˘ف ر˘سضخ˘لا م˘ج˘˘ن

ةريرمت ميدقتو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث ى˘ل˘ع
مامأا رسضخلا ءاقل يف ةمسساح
لداعتلاب ىهتنا يذلاو ايبماز
يف فادهأا ةثÓ˘ث˘ب ي˘با˘ج˘ي’ا

.ةكبسش لك
نأا ح˘˘˘˘˘˘˘سضاو˘˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘˘مو

يت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا
«م˘ي˘ل˘سس ر˘بو˘سسلا» ا˘ه˘ع˘ن˘سصي
«ءارح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م» ة˘ق˘فر
بردم ىلع طغسضلا ديزتسس
اربجم نوكيسس يذلا «لاول»
«رسضخلا» م˘ج˘ن ما˘ح˘قإا ى˘ل˘ع
ةمداقلا تاءاقللا يف ايسساسسأا

ةيلعاف تبثأا هناو اسصوسصخ
ه˘˘˘˘سسحو ى˘˘˘˘مر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘مأا
بختنملا عم ءاوسس يفيدهتلا
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م وأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةبلاطم هيلإا فسض ،يسسنرفلا

برد˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج
ه˘كار˘سشإا ةرور˘سضب ا˘ي˘سسرا˘˘غ
ميد˘ق˘تو Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ا˘ي˘سسا˘سسأا
.ةيمامأ’ا ةرطا˘ق˘ل˘ل ة˘فا˘سضإ’ا
23 بحا˘˘سص نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘ل
فوفسصب قحتلإا دق ناك ةنسس
يفناج رهسش يسسنرفلا نويل
يدا˘ن ن˘م ا˘˘مدا˘˘ق ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘˘ل
ىسسو˘م ة˘فÓ˘خ˘ل ءا˘ج يذ˘لاو
ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يد

اذ˘˘ه ،د˘˘يرد˘˘˘م و˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ت’
مسسومل دقع˘ب ه˘ع˘م ط˘ب˘تر˘يو
.فسصنو

طيمز.ع

ةلوجلا تاصسفانم نمصض «ديمعلا» ةهجاوم يفيكرتلا يرودلا يف ةيقارلا صضورعلا ميدقت لصصاوي
«غيلزنيبماصشلا» نم ةصسماخلا

يف رظتنم يرصصملا كلامزلا
مداقلا سسيمخلا رئازجلا

ي˘ف ير˘سصم˘لا كلا˘مز˘لا يدا˘ن د˘فو ل˘ح˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘م
ةرادإا وسضع يلادلا ةدامح دجاوت ثيح ،مداقلا شسيمخلا رئازجلا
ام بسسحب ،رئازجلا يف ةثعبلا ةماقإا بيترتل يرسصملا قيرفلا
 .قيرفلا ةرادإا نم ةبرقم رداسصم تدكأا

كلامزلا يدان بردم نوريتراك شسيرتاب يسسنرفلا ناكو
شسيمخلا موي نارملل هسضوخب ينفلا همقاط ملعأا دق يرسصملا
رئازجلل رفسسلا لبق ةليجر وبأا فيطللا دبع بعلم ىلع لبقملا
ةثعب نإاف «ةرووك» عقوم لقن ام بسسحبو ،مويلا شسفن يف
عم عيقوتلا دعب ةسصاخ ةرئاط نتم ىلع رفاسستسس كلامزلا
3 موي رئازجلا ةيدولوم ةهجاومل ادادعتسسا تاكرسشلا ىدحإا
رودل ةسسماخلا ةلوجلا نمسض ،ةيليوج5 بعلمب مداقلا ليرفأا
.ايقيرفإا لاطبأا يرودب تاعومجملا

طيمز.ع
رصصم يف ةزرابملل ملاعلا ةلوطب

كراصشي ينطولا بختنملا
ايصضاير51 ـب

مويلا ةزرابملل ينطولا بختنملا ةثعب ريطت نأا رظتنملا نم
ةلوطب يف ةكراسشملا لجأا نم ةرهاقلا ةيرسصملا ةمسصاعلا ىلإا
.ثانإاو روكذ يفنسص طسساوأ’او لابسشأ’ا يتئفل ملاعلا

ةثÓث يف ةكراسشملاب ةينعم ةينطولا رسصانعلا نوكتسسو
يتلاو ،ماسسحلاو فيسسلا ،ششيسشلا حÓسس : يهو تاسصاسصتخا
3 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ يلودلا ةرهاقلا بعلم اهنسضتحيسس
.رهسشلا شسفن نم11 ةياغ ىلإا ليرفأا

ىلع ةيداحتÓل ةيمسسرلا ةحفسصلا شسمأا ترسشن ام بسسحو
ينطولا بختنملا نأا «كوبسسياف» يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم
9 ىلإا نيمسسقم ايسضاير51 ـب ةسسفانملا هذه يف كراسشيسس
.لابسشأ’ا ىدل6و طسساوأ’ا ةئف يف رسصانع

ترجأا دق تناك ةي˘ن˘طو˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
يسضايرلا زكرملا˘ب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا ا˘ه˘تار˘ي˘سضح˘ت
نوكتسس ي˘ت˘لاو ة˘يرا˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا شضو˘خ ل˘جأا ن˘م يو˘سسن˘لا

ابسسحت ،تسسلا نييسضايرلل ةبسسنلاب ةماه ةيريسضحت ،ةطحم
مداقلا ليرفأا32 يف ةيبملوأ’ا باعلأ’ا ىلإا ةلهؤوملا ةرودلل
.رسصمب

طيمز.ع
دادزولب بابصش

امود ليحرب نوبلاطي راصصنأ’ا
«ةبيقعلا» نم يصشيصشحو

مايق لجأا نم طغسضلا دادزولب بابسش قيرف راسصنأا لسصاو
اميسس’ يرادإ’او ينفلا مقاطلا ىوتسسم ىلع تارييغتب ةرادإ’ا
.ةيسضاملا ةرتفلا يف جئاتنلا عجارت لظ يف

مهئايتسسا نع شضيبأ’او رمحأ’ا نينوللا قاسشع ربعو اذه
تارثعتلا دعب ،يدانلا اهسشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م د˘يد˘سشلا

يف هلثمل فدهب ناسسملت دادو مامأا اهرخآا رايدلا لخادو جراخ
.رخأاتم ءاقل

نم اوبلاط ،توأا02 بعلمب ،ةقÓمع ةيار راسصنأ’ا قلعو
بردم بلجو امود كنارف ،يسسنرفلا بردملا ليحرب اهلÓخ
ىلوأ’ا راودأ’ا بعلو يدانلل ةفاسضإ’ا ميدقت ىلع رداق ديدج
.ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف قيرفلا جئاتن تعجارت امدعب

ريدملا ل˘ي˘حر ةرور˘سض ى˘ل˘ع21 م˘قر بعÓ˘لا دد˘سش ا˘˘م˘˘ك
.يسشيسشح فيرسش يرادإ’ا

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

خيراتلل
2202 ايقيرفإا ممأا شسأاك
ةبسسنلاب ةسصاخ نوكتسس
ثي˘ح ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا قر˘ف˘ل˘˘ل
6 ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ل˘ط˘ب م˘هو تا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ة˘ن˘سس ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ةرا˘ق˘لا

بختنملا9102
،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
،رسصم ،برغملا ،شسنوت

،نادو˘سسلاو ر˘م˘ق˘لا رز˘˘ج
خيرات ي˘ف ة˘ق˘با˘سس ي˘هو
اذه ،ةيقيرفإ’ا مدقلا ةرك
بختنم ظوظح ى˘ق˘ب˘تو
ي˘ف ة˘م˘ئا˘ق ا˘ي˘نا˘ت˘˘يرو˘˘م
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا
.تايفسصتلا نم ،ةريخأ’ا

ةريح يف ةطبارلا

عسضت اهنا مغر ةرم لك يف ماكحلا رييغت يناثلا مسسقلا يف ةريدتسسملا ةركلا قاسشع مهفي مل
ماما يسضاملا عوبسس’ا بورخلا هيعمج ءاقل يف ثدح ام لثم كلذ ىلع عجارتت مث ءامسس’ا
ةراد’ شسايلا ةسساوكب مكحلا نييعت مت نيا مويلا ةلوج لÓخ رم’ا رركت ثيح ةيواسشلا داحتا
ريغيسس رايتخ’ا نا ىلع تدكا رداسصملا شضعب بسسح نكلو ةبانعو ةيواسشلا نيب ةلوجلا ةمق
ت’ؤواسستلا نم ريثكلا راثأا ام وهو يديعسس وا مهارب نب مكحلا مويلا ناقيرفلا دجيسس ثيح
.هفيسصوو دئارلا نيب عمجتسس همقلا نا امب نيعبتتملا ةظيفحو

مدخي سشهوÓخام

،نيطÓخلا عم ءاسضيبلا نيع داحتا قيرف ةاناعم
مايأ’ا يف ايلج رهظ ام وهو ةلسصاوتم لازت ’
’إا ،ةرادسصلا يف قيرفلا دجاوت مغرف ةيسضاملا
ببسسب ةفسشنملا يمر ررق نانرح بردملا نأا

ريسشب يوتحي نأا لبق ةدوجوم ريغ تافÓخ
اهباسصنل رومأ’ا ةداعإا ررقيو عسضولا ةداعجوب
.«ةتكارحلا» ةحلسصم لجأا نم

سضعبلا داعتصسا
رخآ’ا سضعبلا عيصضو

قافو قيرفل ينفلا ينقتلا رادقمب نكي مل
يسسامخلا تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا ف˘ي˘ط˘سس
يرا˘بد ى˘ت˘حو ة˘سشغ اذ˘كو يرو˘تو ي˘فاو˘ع˘˘ل
ن˘م م˘ه˘ي˘فا˘ع˘ت مد˘ع بب˘سسب كلذو ي˘ب˘ير˘ع˘لو
نوكيسسو اذه اه˘ن˘م او˘كت˘سشا ي˘ت˘لا ة˘با˘سص’ا
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا ي˘كو˘كلا ششتو˘كلا رود˘ق˘م˘ب

ذفن˘ت˘سسا يذ˘لا يوار˘ق اذ˘كو حا˘بر˘م تا˘مد˘خ
نوكيسس نيح يف هي˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘سسم˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا
م˘˘تا ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘م˘˘غدو ط˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘ج نا˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ةليلم نيع ماما مويلا ءاقل شضوخل دادعتسس’ا
يف م’آ’ا شضعب نم امهتاناعم نم مغرلاب
. يسضاملا ةرواسسلا ءاقل

qarsana@essalamonline.com

9862ددعلا ^2441 نابعصش71ـل قفاوملا1202 صسرام03ءاثÓثلا

ةديدج ةخصسن يف «سسوكيتكÓكلا»
ةرادإا نم ايعسس
لا˘˘˘˘˘˘ير يدا˘˘˘˘˘˘˘ن
ءا˘ن˘˘ب˘˘ل د˘˘يرد˘˘م
،يو˘˘˘ق ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف
مسسوملل ابسسحت
تفسشك ،ديدجلا
رداسصملا شضعب
نأا ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سس’ا
شسيئرلا
زيريب ونيتنرولف
دقاعتلل  ىعسسي
ءام˘سسأا ةد˘ع ع˘م
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ث
يجيورنلا مسض نم ةيادب جيوتتلا ةسصنمل هتداعإاو يكلملا معد لجأا نم ،مداقلا وتاكريملا

.ءامسسأ’ا نم امهريغو يبابم نايلك يسسنرفلاو ،ادن’اه
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قلطنت «سسنوليصسك’ا»
ة˘˘سسرد˘˘م ىر˘˘ت˘˘سس ار˘˘ي˘˘خأاو
رونلا «ةبقلا شسنوليسسكيا»
ر˘ي˘ب˘كلا ل˘م˘ع˘لا ل˘˘سضف˘˘لا˘˘ب
برد˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا
را˘م˘ع حو˘˘م˘˘ط˘˘لاو با˘˘سشلا
ريخأ’ا نكمت ثيح ،ريسصبلب
ةقفاوم ىلع لوسصحلا نم
لÓغتسس’ ة˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘سضعأا
ي˘ح˘ب يراو˘ج˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

ح˘ن˘م˘ي˘ل ،شسبا˘ي˘لا ي˘لÓ˘˘ي˘˘ج
ءاثÓثلا ادغ نيبعÓل ادعوم
تابيرد˘ت˘لا ي˘ف قÓ˘ط˘نÓ˘ل
نو˘كت˘سس ة˘سصح˘˘لا نأا م˘˘غر
،فرا˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘كسشب
.«ششتوك» قفوم ظحف

ىلعل ةفÓخلحبار

راطا حبار رمع نييعتب رابا هكرسش تماق
افلخ ةراد’ا شسلجمل شسيئرك ةكرسشلا يف
شسيئرلا رسشاب دق و ىلعل ديزي ليقتسسملل
نم ريثكلا حيحسصت لجا نم هماهم ديدجلا
ي˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا رو˘˘م’ا
ةرادإ’ا تمد˘˘ق˘˘ت و اذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق˘˘˘لا
نايب يف ق˘با˘سسلا لوؤو˘سسم˘ل˘ل ا˘ه˘تار˘كسشت˘ب
اذه قيرفلا ةحفسص يف هعسضو مت يمسسر
ةديلبلا نبا نوكي نا يف راسصن’ا لمأاي و
شصوسصخب ةسصاخ تاعلطتلا ىوتسسم يف
 نيوكتلا زكرم

عبصس ءاج يوارحصص دعب

ةرادا نا ةسصاخلا انرداسصم نم انملع
نع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ترر˘ق بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
يذ˘لا يوار˘ح˘سص برد˘م˘لا بل˘ج ةر˘˘كف
داو ة˘ل˘ي˘كسشت ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف دو˘ق˘ي
يناثلا مسسقلا ةريظحل ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ل˘سس
هلطامت ببسسب كلذو ةيبرغلا ةهجلا يف
شضعب تراسشاو اذه يئاهنلا درلا يف
ر˘ي˘بوز شسي˘ئر˘لا قا˘ف˘تا ى˘˘لا ردا˘˘سصم˘˘لا

كو˘م˘ل˘ل ق˘با˘سسلا برد˘م˘لا ع˘م ي˘ب˘˘ير˘˘ع
مويلا هلولح عقو˘ت˘م˘لا ع˘ب˘سس ى˘ف˘ط˘سصم
قيرفلا ةنياعم لجا نم ديعلا موغلسشب

ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ل˘ب˘ق بر˘ق ن˘ع
.همدع نم عيقوتلاب
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ةÓصصلا تيقاوم

ايصسراغ ىلع طغصضيو «رصضخلا» عم قلأاتي يناميلصس ̂ 
مداقلا سسيمخلا رئازجلا يف رظتنم يرصصملا كلامزلا̂ 

لوأ’ا مصسقلا نم41ـلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل يف

لجأا نم «ماصص’»و قافولا
بيترتلا ةداير
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يكرتلا يرودلا يف ةيقارلا صضورعلا ميدقت لصصاوي

نارهو ةيدولوم فلصشلا ةيعمج ‐ رئاز÷ا ةيدولوم ةليلم Úع ةيعمج ‐ فيطصس قافو

يوادوب
نمصض تاحرفو
لصضفأ’ا ةمئاق

⁄اعلا ‘

بيتÎلا ةرادصص ىلع عبرت يصسيم

  لازغ  عم دقاعتلل يوق مادصص يف «لوبنطصسا» ابطق

وتاكريملا يف ةقفصص يناث عقوت «ةوارمحلا» ةرادإا

يوطعلب نع ينغتصسي يوايحم
ةيلاملا ةمزأ’ا ببصسب

فرتحم لوأ’ا مصسقلا نم31ـلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل يف

«سسيرصشنولا»و ةيدولوملا
ةنيابتم فادهأاب يوق ءاقل يف


