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تببصست داصسفلا ةرهاظ نإا لاق
:يتامغز ،ةمخصض لاومأا رده يف

يباجيإ’ا رثأ’ا اهل نوكيصس هنإا اولاق
يصشاوŸا ةيبرت ىلع

دودحلا ةيامح راطإا يف
ةميرجلا ةبراحمو

50 صص

اصسنرفب ةيرئاز÷ا ةرافصسلا هترصشن نÓعإا ‘برغـ قرصش رايصسلا قيرطلا ىوتصسم ىلع طصشنت ةأارماو لجر ةزوحب تناك

50صص

˘مو˘ح˘ل˘لا ة˘ب˘˘ع˘˘صش و˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ن˘˘م˘˘ث
رار˘ق راردأا ة˘˘ي’و˘˘ب ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
مهنيومتب قل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
نيربتعم نطولا لامصش قاوصسأا

طا˘˘˘˘صشن ثع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘صصر˘˘˘˘˘ف كلذ
ل˘˘˘كو ي˘˘˘صشاو˘˘˘م˘˘˘˘لاةيبرت
كلذ˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا تا˘عا˘ن˘صصلا

.ةقطنملاب

حسشرتلا يف بغرت ةرح ةمئاق8982و ةيبزح ةمئاق5571
30 صصنيحصشرتملا بطقتصست ناوج21 تايعيرصشت

ءارم◊ا موحللا وينهم
ليو“ رارق نونمثي

 لامسشلا قاوسسأا

ديدعلا ذفني ششي÷ا
عوبسسأا لÓخ تايلمعلا نم

ةموظنŸا زيزعت
تاءارجإاب ةينوناقلا

داسسفلل دح عسضي ةفافسش

40 صص

40 صص

ابيرق ةعوفرŸا بلاطلاب لفكتلاب دعي ريزولا

شصخرلا قيلعت
لوخدلل ةيئانثتسسلا

نطولا شضرأا ¤إا

ءادتع’ رصصاق صضرعت تاءاعدا بذك
:ينيلصس ،يصسنج

ةيجراخ يدايأا
لاخدا ديرت

ةمزأا ‘ رئاز÷ا
50 صص

50صص

شضفتني شضيبألا ششي÷ا
40 صص



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
تامÓسس

تاقورحملا ط˘ب˘شض ة˘ط˘ل˘شس شسي˘ئر د˘كأا
مؤي شسم يذلا قيرحلا نا ،ليدن ديششر
فلت يف ببشستي مل ةطلشسلا رقم نينثلا
.اينورتكلا ةظؤفحم اهرابتعاب تافيششرألا

طبشض ةطلشسل ةيمشسرلا ةحفشصلا تلقنو
تاحيرشصت كؤبشسيافلا ىلع تاقورحملا
اهيف لاق نينثلا ءاشسم اهب ىلدأا اهشسيئرل
ةينورتكلا ةغيشصب دجاؤتم فيششرألا لك»
(مداؤخ) تاريفريشس ىؤتشسم ىلع نزخمو
نإاف يلاتلابو تاقورحم˘لا ط˘ب˘شض ة˘ط˘ل˘شس
شسفن يف حشضوأاو .«حورطم ريغ لاكششإلا
ةرارشش هت˘ب˘ب˘شس يذ˘لا ق˘ير˘ح˘لا نأا قا˘ي˘شسلا

.ةيرششب رئاشسخ ةيأا فلخي مل ةيئابرهك
يراسضح كولسس

دؤ˘ق˘ي حÓ˘ف ؤ˘ه ،ةرؤ˘شصلا ي˘ف ه˘˘نور˘˘ت ا˘˘م
ةيلؤب حلملا نيع ة˘ير˘ق˘ب ثر˘ح˘ل˘ل ة˘فار˘ج
اذه ،ةتحب ةي˘حÓ˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘هو ة˘يد˘م˘لا
ماق .دبعملا قيرطلا هرؤبع ءانثأاو حÓفلا
قيرطلا ىلع ةيطا˘ط˘م ر˘طأا ا˘يا˘ق˘ب ع˘شضؤ˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ؤ˘ه كلذ ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لاو
ثادحإاو اه˘ششد˘خ مد˘عو ق˘ير˘ط˘لا ة˘مÓ˘شس
اناشسحت˘شسا تي˘ق˘ل ةرؤ˘شصلا .ا˘ه˘ي˘ف رؤ˘شسك
داور فر˘ط ن˘م ة˘˘ع˘˘شساو ةدا˘˘ششإاو ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
نأا نيدكؤؤم ،يعامتجلا لشصاؤتلا عقاؤم
لك يف هب يلحتلا بجو يقار كؤلشسلا اذه
ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘حÓ˘شصإا Ó˘ع˘ف ا˘˘ندرأا اذإا رؤ˘˘مألا
.دابعلاو دÓبلل

نطاوملا اهيأا هللا كل

يف ثدحي امع نينطاؤملا نم ددع لءاشست
ىلإا يرور˘م˘لا ما˘حدزلا ة˘مزأا ن˘م˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيدقنلا ةلؤيشسلا ةمزأا مث بيلحلا شسايكأا ةمزأا
ايلاحو جاجدلا ةمزأا اهدعبو تيزلا ةمزأا مث
ة˘مزأا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘لا لإا ق˘ب˘ي م˘لو ،ءا˘م˘لا ة˘مزأا
يتلا ةلأاشسملا يهو نيلهؤؤملا ريغ نيلوؤؤشسملا
رارقتشسا لجأا نم اهنع ثدحتلا متي نأا اؤنمت
بشسحو ،يدانت نمل ةايح ل نكل دلبلا عاشضوأا
ل˘شصاؤ˘ت˘لا ع˘قاؤ˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا شضع˘˘ب
فرط نم ةلعتفم تامزألا هذه ناف يعامتجلا
ةداشضملا ةرؤثلاب فرعي ام وأا ةباشصعلا بانذأا

م˘ل˘حو تا˘حÓ˘شصإلا را˘ط˘ق ل˘ي˘ط˘ع˘ت ل˘جا ن˘م
. ةديدجلا رئازجلا

يبرع ىنغأا يناث باربر

ي˘ف ،ة˘ي˘كير˘مألا «شسبرؤ˘ف» ة˘ل˘˘ج˘˘م تف˘˘ن˘˘شص
لجر ،ملاعلا ءاينغأا ىنغأل يؤنشسلا اهفينشصت
زكرملا يف باربر دعشسي يرئازجلا لامعألا
ير˘شصم˘لا ر˘يدرا˘ي˘ل˘م˘لا ف˘ل˘خ ،ا˘ي˘بر˘ع ي˘نا˘ث˘لا
ءايرثأا ةمئاق ردشصت يذلا شسريواشس فشصان
رايلم3.8ـب ترد˘˘˘˘ق ةور˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ب بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ريدملا شسيئرلا ةورث ةلجملا تردقو  رلود
،رلود رايلم8.4ـب «لاتيفيشس» عمجمل ماعلا
باربرل قبشسو .ايملاع985 زكرملا لتحا نيأا
قر˘ششلا شسبرؤ˘ف ة˘ل˘ج˘م ه˘تر˘˘ششن ا˘˘م بّذ˘˘ك نأا
هقيقحت لؤح ،يشضاملا ماعلا رخاوأا ،طشسوألا
لاجر نيب0202 ماع ةيلاملا بشساكملا ربكأا
.برعلا لامعألا

qarsana@essalamonline.com
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دهاجم ميركت
دهاجملا ميركت ،شسمأا لوأا مت
،ظؤفحم ليعامشسإا بيبطلا

ي˘ن˘طؤ˘لا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ؤ˘˘شضع
ةبشسانمب ،ةيرئازج˘لا ةرؤ˘ث˘ل˘ل
هدÓ˘ي˘م˘ل ة˘يؤ˘ئ˘م˘لا ىر˘كذ˘˘لا

ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا مؤ˘˘ي˘˘ل˘˘ل ءا˘˘ي˘˘حإاو
اذ˘˘˘ه فد˘˘˘ه˘˘˘يو .ة˘˘˘ح˘˘˘شصل˘˘˘ل
ةيعمج هتمظن يذلا ميركتلا

عم قيشسنتلاب ديهششلا لعششم
هنشضتحاو د˘ها˘ج˘م˘لا ة˘ي˘مؤ˘ي
ن˘˘ئا˘˘كلا د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا لز˘˘ن˘˘م
(ةرديح) ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘لا˘عأا˘ب
ةر˘˘ي˘˘شسم˘˘لا را˘˘كذ˘˘ت˘˘شسا ى˘˘لإا
اذ˘ه˘ل ة˘ل˘فا˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘شضن˘˘لا
ي˘ف ط˘ششن يذ˘لا د˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا

.ةيركشسعلا ةحشصلا لاجم

يقيرفإا يرئازج لماكت
يداشصتقلا لماكتلا ربخم مظن
،راردأا ةعماجب يقيرفإلا يرئازجلا

نع رشضاحتلا ةينقتب اينطو ىقتلم
: ناؤ˘˘˘ن˘˘˘ع تح˘˘˘ت ،ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ة˘˘ط˘˘˘ششنألا ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسلا )
معدل ةيجي˘تار˘ت˘شسإا˘ك ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا
،(ينطؤلا داشصتقلا ريؤطتو ؤمنلا

ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا م˘ظ˘نو
نمشضتو ،ةيلؤلاب ةراجتلا ةيريدم
قرطتلا مت ،رواحم ةتشس ىقتلملا

ةيؤمنتلا تاشساكعنلاو ،ةيمجنملا ةطششنألا يف رامثتشسÓل يرظنلا ليشصأاتلا ىلإا اهلÓخ نم
.ةيمجنملا ةطششنألا يف رامثتشسÓل ةيعامتجلا ةيلوؤؤشسملا تابلطتمو ةيئيبلاو

لاسصتلاب ةمتهم ةيامحلا
ةرودلا ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا مظنت
لاشصتلا تاينقت لاجم يف ةيناثلا ةينيؤكتلا
تايريدمل مÓعإلاب نيفلكملا طابشضلا ةدئافل
برغ بؤنجو برغ تايلؤل ةيندملا ةيامحلا
ن˘˘ي˘˘ع ،نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت ،فود˘˘ن˘˘ت ،را˘˘ششب) ن˘˘طؤ˘˘لا
،ةديعشس ،شسابعلب يديشس ،ركشسعم ،تنششؤمت
مؤي نم ةدتمملا ةرتفلا يف ،(ةماعنلاو شضيبلا

ماقتشس يتلاو1202 ليرفأا80 ةياغ ىلإا70
ةيلؤل  ةيندملا ةيامحلا ةيريدم ىؤتشسم ىلع
ىلوألا ةرودلا دعب ةرودلا هذه يتأاتو ،راششب
معد فدهب .1202 شسرام13و03 يمؤي نطؤلا قرشش تايلؤل يداؤلا ةيلو يف ةماقملاو
.ةيلمعلاو ةيئاقؤلا ةمؤلعملا ةرادإاو رييشست يف مÓعإلاب نيفلكملا طابشضلا  تاردق

ديوجتلل ةينورتكلإا ةقباسسم
ة˘ير˘يد˘م تق˘˘ل˘˘طأا
ةي˘ن˘يد˘لا نوؤؤ˘ششلا

نارهؤل فا˘قوألاو
ةقباشسم
ةيئلو ةينور˘ت˘كلإا
نآارقلا ديؤجت يف
نود˘ب) ه˘ل˘˘ي˘˘تر˘˘تو
كلذو ،(ظ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح
ر˘ه˘شش ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘ب
،ليشضفلا ناشضمر
هذه يف طرتششيو
ةقباشسملا
رؤكذلل ةهجؤ˘م˘لا

نؤكي نأا ثانإلاو
،ششرو ةياور ىلع ةوÓتلا ماكحأل انقتم نؤكيو ،ةنشس04و61 نيب هرمع حوارتي كراششملا

.تابشسانملاو لفاحملا يف ةوÓتلا يفرتحمو ريهاششملا نم نؤكي لأاو
لاشسرإا ،ةقباشسملا هذه يف ةكراششملا يف نيبغارلا ،ينورتكللا اهعقؤم ىلع ةيريدملا تعدو
.قئاقد4 زواجتت ل ةوÓتلل ؤيديف عطاقمل Óيجشست ينورتكللا ديربلا ربع
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watan@essalamonline.com

نأا رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘شضوأاو
ع˘˘شسؤ˘˘م˘˘لا شسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا بت˘˘˘كم
ةيناملربلا تاعؤمجملا ءاشسؤورل
هؤ˘˘ن» ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا بقار˘˘م˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘عألا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘˘ب
شسي˘˘˘ئر ة˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ب ،ن˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘ل
ىل˘ع دد˘شش يذ˘لا ،ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا

فارطألا عم ةلودلا حماشست مدع
دÓبلا نهارب ثبعلا لواحت يتلا

راشسملا ةلقرع ربع اهلبقتشسمو
ي˘ف يؤ˘م˘ن˘ت˘لاو ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا
تقؤلا تاذ يف انمثم ،«رئازجلا
ي˘˘ف لوألا ي˘˘شضا˘˘ق˘˘˘لا شصر˘˘˘ح»
ة˘هاز˘ن˘لا نا˘م˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع دÓ˘˘ب˘˘لا

تا˘با˘خ˘ت˘نلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ششلاو
.«لبقملا ناؤج21ـل ةيعيرششتلا

بت˘˘كم نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا فا˘˘˘شضأاو
هعامتجا شصشصخ يذلا شسلجملا
ةم˘ئاد˘لا نا˘ج˘ل˘لا ل˘م˘ع م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل
اهلمع جما˘نر˘بو ة˘مألا شسل˘ج˘م˘ل
ة˘˘˘شسارد ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف ،مدا˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ة˘يؤ˘ف˘ششلا ة˘ل˘˘ئ˘˘شسألا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
اذكو هيلع ةلا˘ح˘م˘لا ة˘ي˘با˘ت˘كلاو
ةينؤيزفلت ةانق ثادحإا عورششم
نوؤؤششلاب ىنعت

تارارق» ر˘ب˘ت˘عا ،ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
ةلاشسر نمأÓل ىلعألا شسلجملا

ةنت˘ف˘لا ي˘بار˘ع˘ل ىر˘خأا ة˘ح˘شضاو
اؤ˘لازل ن˘يذ˘لا بار˘˘خ˘˘لا ةا˘˘عدو
ءاؤجأا يف ايشسفنو اينهذ نؤششيعي
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
بع˘ششلا ا˘هزوا˘ج˘تو ا˘ها˘نزوا˘ج˘ت
21 تا˘با˘خ˘ت˘نا د˘ع˘ب ير˘ئاز˘ج˘˘لا
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م9102ربمشسيد
ري˘غ تا˘يؤ˘ت˘شسم ى˘لإا قا˘ي˘شسنلا

حلاشصمب ةفزاجملا نم ةقؤبشسم
دÓبلا

ةجزمأا حلاشصل ةيجي˘تار˘ت˘شسلا
د˘ه˘ششم˘لا د˘ي˘شست ة˘شسئا˘ي لوا˘ح˘ت
تاد˘˘ن˘˘جأا ح˘˘لا˘˘شصل ي˘˘مÓ˘˘˘عإلا

شصؤشصخبو.«ةهؤبششم
راششأا ،ةيناملربلا ةانقلا عورششم
ديكأاتلا ددج ليجؤق نا ىلا نايبلا

ءاكرششلا عم لمعلا ةيمهأا» ىلع
ربع ايلع˘ف عور˘ششم˘لا د˘ي˘شسج˘ت˘ل
يتلا تا˘ي˘لآلاو تاودألا م˘ي˘عد˘ت
ةانقلا طخ د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا ي˘شضف˘ت
يف لإا نؤكي نل يذلا يحاتتفلا

اريششم ،«بعششلاو ةلودلا ةمدخ
ة˘ي˘م˘˘هأا ى˘˘لا قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
اهعيشسؤتو ةراششتشسلا قي˘م˘ع˘ت»
قلعت˘ي ا˘م ل˘ك د˘يد˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م
قÓطإاب شصاخ˘لا ءا˘ب˘عألا ر˘ت˘فد˘ب
هيجؤتلا ىؤتشسم ىلع ةانقلا هذه
.«ليؤمتلاو ريطأاتلاو يشسايشسلا

شسيئر دكأا ،ددشصلا اذه يفو

هذ˘ه عور˘ششم نأا ة˘مألا شسل˘˘ج˘˘م
رارقل اشسيركت» يتأاي ةانقلا

د˘ب˘ع ،ة˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
حاتفنلا ةيغب (...) نؤبت ديجملا

ةشسشسؤؤملل يباجيإلا لشصاؤتلاو
مهاشستو اهطيحم عم ةيعيرششتلا
ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ل˘كا˘ششم˘لا ل˘ق˘ن ي˘ف
.«نطاؤملل

‐ اشضيأا ةانقلا هذه زربت امك
داجلا لمعلا» ‐ل˘ي˘جؤ˘ق ف˘ي˘شضي
تاشسلجلا يف نام˘لر˘ب˘لا ؤ˘شضع˘ل
ي˘ف ة˘م˘ئاد˘لا نا˘ج˘ل˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
رود زار˘˘با ه˘˘ع˘˘مو ن˘˘ي˘˘ت˘˘فر˘˘غ˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يف كلذو ،ةبختن˘م˘لا شسلا˘ج˘م˘لا
ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت را˘˘˘طإا
.«ايدؤمعو ايقفأا ةيطارقميدلا

يتلا ةيكرحلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ة˘م˘ئاد˘لا نا˘ج˘ل˘لا ل˘م˘ع تز˘˘ي˘˘م
،ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف شسل˘ج˘م˘ل˘˘ل
نا ى˘˘˘لا رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ را˘˘˘˘ششأا

هحايترا ىدبأا» شسلجملا بتكم
قلع˘ت ا˘م ءاؤ˘شس ،ل˘م˘ع˘لا ةر˘ي˘تؤ˘ل
ةتقؤؤملا ةيمÓعتشسلا تاثع˘ب˘لا˘ب
وأا نطؤلا تايلو نم ديدعلا ىلإا

ءارزو ى˘لإا عا˘م˘ت˘شسلا تا˘شسل˘˘ج
،ةحÓفلا ،يلاعلا ميلعتلا ،لمعلا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م وأا م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘قا˘ط˘لا
لؤ˘ح ة˘ي˘نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا تاود˘˘ن˘˘لا˘˘ب
د˘ج˘ت˘˘شسم˘˘لا ا˘˘نورؤ˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف
اذ˘كو ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘شساو
ةا˘ن˘ق˘لاو ة˘ي˘مÓ˘شسإلا ة˘فر˘ي˘˘شصلا
.«ةيناملربلا

بت˘˘كم نا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘˘شضأاو
لاؤؤشس71 ةلاحإا ررق شسلجملا
ىلع ةيباتك ةلئشسأا ةعبرأاو ايؤفشش
طورششلا اهئافيت˘شسل ة˘مؤ˘كح˘لا
.ةبؤلطملا ةينؤناقلا

:ليجوقريخأ’ا ةيروهمجلا صسيئر باطخ انمثم

 «دÓبلاب ثبعي نم عم ةلودلا حماسست مدعب هونن»

ب يصساصس

صسلجملا تارارقب ،صسمأا ،ليجوق حلاصص ،صسلجملا صسيئر ةصسائرب هعامتجا يف عصسوملا ةمأ’ا صسلجم بتكم هون
مدع ىلع ددصش يذلاو ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر ةصسائرب ءاثÓثلا صسما لوأا عمتجملا ،نمأÓل ىلعأ’ا

يطارقميدلا راصسملا ةلقرع ربع اهلبقتصسمو دÓبلا نهارب ثبعلا لواحت يتلا فارطأ’ا عم ةلودلا حماصست
.صسلجملل نايب هب دافا ام بصسح ،رئازجلا يف يومنتلاو

‘ ةيروتصسدلا مكاÙا نم ديدعلا رارغ ىلع
ةنراقŸا ةمظنأ’ا

ةاون ةيروتسسدلا ةمكÙا ءاÈخ
 ةلودلل ةيسساسسأا

يف نؤ˘كرا˘ششم˘لا شصل˘خ
لؤ˘ح ي˘لود˘لا ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا

ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا» عؤ˘˘˘شضؤ˘˘˘م
ي˘ف ا˘هرودو ة˘يرؤ˘ت˘˘شسد˘˘لا
،«ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘ن˘˘ب
د˘˘ع˘˘ب شسمأا م˘˘ت˘˘ت˘˘خا يذ˘˘˘لا
لدابتو ششاقنلا نم نيمؤي
ءار˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب را˘˘˘˘كفألا

نأا ،بنا˘˘جأاو ن˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج
دعت ةيرؤتشسدلا ةمكحملا
ةلود˘ل ة˘ي˘شسا˘شسألا ةاؤ˘ن˘لا»
.«نؤناقلاو قحلا

نؤ˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ح˘˘شضوأاو
رظنلاب» هنأا مهتÓخادم يف
ة˘قؤ˘مر˘م˘لا ة˘نا˘˘كم˘˘لا ى˘˘لإا
ةمكحملا اهب ىظحت يتلا
˘مر˘ه˘لا ي˘˘ف ة˘˘يرؤ˘˘ت˘˘شسد˘˘لا
،ي˘ن˘طؤ˘لا ي˘˘تا˘˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘لا

ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘˘ناو
هب عتم˘ت˘ت يذ˘لا ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا
ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
،0202 ةن˘شسل يرؤ˘ت˘شسد˘لا
ربتعت اه˘نأا˘ب مز˘ج˘لا ن˘كم˘ي
ة˘لود˘ل ة˘ي˘شسا˘شسألا ةاؤ˘˘ن˘˘لا
رارغ ىلع نؤناقلاو قحلا
م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
ةم˘ظ˘نألا ي˘ف ة˘يرؤ˘ت˘شسد˘لا
.«ةنراقملا

شسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف اؤ˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضأاو
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لا نأا قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ةلود شسركت» ةيرؤ˘ت˘شسد˘لا
ةيعرششلا مؤهفمب نؤ˘نا˘ق˘لا
د˘˘˘ن˘˘˘عو ،ة˘˘˘يرؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسد˘˘˘˘لا
ل˘كل بئا˘˘شصلا ا˘˘ه˘˘يد˘˘شصت
نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ءاد˘˘˘ت˘˘˘عا

ة˘˘˘يدر˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
شسركت اهنإاف ،ةي˘عا˘م˘ج˘لاو
.«تايرحلاو قؤقحلا ةلود

قايشسلا تاذ يف اودكأاو
يرؤ˘ت˘شسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت˘˘لا نأا
هب رداب يذلا ،0202 ةنشسل
دب˘ع ،ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
ءا˘˘ج» ،نؤ˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ق˘ي˘م˘ع تا˘حÓ˘˘شصإا˘˘ب
اهنأاشش نم نيدايملا ىتشش
رئازج ءانب ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لا

ئدابم ى˘ل˘ع مؤ˘ق˘ت ةد˘يد˘ج
قحلا ةلودو ةيطارقميدلا

ا˘ه˘ي˘ف نؤ˘كي نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا ؤ˘˘˘˘˘ه بع˘˘˘˘˘˘ششلا

،«ة˘ط˘ل˘˘شسلا ل˘˘ك رد˘˘شصمو
ةمكحم ءاششنإا نأا نيربتعم
دعي رئازجلا يف ةيرؤتشسد
راشسم˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ط˘ن˘م ا˘ط˘م˘ن»
ةباقرلل يخيراتلا ينؤناقلا

.«نيناؤقلا ةيرؤتشسد ىلع
نأا ىلإا اوراششأا نأا دعبو

ة˘يرؤ˘ت˘شسد˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
يف «ةيرهؤج ةناكم» لتحت
يرؤ˘˘ت˘˘شسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
نؤ˘ل˘خد˘ت˘م˘لا زر˘با ،ر˘ي˘خألا
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شصلا م˘˘هأا
ةمكحملا اه˘ب ع˘ل˘ط˘شضت˘شس
،اهبيشصنت دعب ةيرؤتشسدلا

ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو
نيناؤقلا ةيرؤتشسد ةباقر»
قؤ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حو
نأا نيربت˘ع˘م ،«تا˘ير˘ح˘لاو

رود» اهرظتني» ةئيهلا هذه
ءار˘جإا ي˘ف لا˘˘ع˘˘فو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
تاشسشسؤؤملا نيب ميكحتلا
اهتايحÓ˘شص ة˘شسرا˘م˘م ي˘ف
شضفو ة˘˘˘˘˘يرؤ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسد˘˘˘˘˘˘لا
اهني˘ب ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا تا˘عاز˘ن˘لا
ةطلشس يأا يدعت لاح يف
ة˘ط˘ل˘شس تا˘ي˘حÓ˘شص ى˘ل˘ع
.«ىرخأا

نأا اودكأا ،ىرخأا ةهج نم
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسا
ة˘شسشسؤؤ˘م˘ك ة˘يرؤ˘˘ت˘˘شسد˘˘لا
شسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘يد˘˘˘ب
ةرياشسم» ربتعي يرؤتشسدلا
تذخأا يذلا ماعلا هجؤتلل
م˘لا˘ع˘˘لا لود ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ ه˘˘ب
لودلا نم ديدعلا كلذكو
عيشسؤت طبتريو ةيقيرفإلا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تلا˘˘ج˘˘م
ن˘˘ي˘˘˘ناؤ˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘يرؤ˘˘˘ت˘˘˘شسد
قؤقحلل ديازتملا عاشستلاب
يف ةيشسا˘شسألا تا˘ير˘ح˘لاو
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘˘مؤ˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةرور˘˘شضبو ة˘˘ي˘˘˘نؤ˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘˘مؤ˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كت
ع˘م ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا
.«ةيرؤتشسدلا تادجتشسملا

م˘˘˘هأا شصخ˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص
را˘˘˘˘ششأا ،ة˘˘˘˘يرؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسد˘˘˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘لإا نؤ˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
ةباقر» ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ل˘ث˘م˘ت˘ت
ةيامحو نيناؤقلا ةيرؤتشسد
يتلا تا˘ير˘ح˘لاو قؤ˘ق˘ح˘لا
ةباقرو رؤتشسدلا اهنمشضي

ةيباختنلا تايلمعلا ةحشص
تا˘عاز˘ن˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘لاو
ةوÓ˘ع ،«أا˘˘ششن˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا

ةيميكحتلا ةفيظؤلا» ىلع
ي˘شضا˘˘ق˘˘ل˘˘ل لؤ˘˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا يرؤ˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لا
ر˘ي˘شسلا ط˘ب˘˘شضل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
تا˘˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل يدا˘˘˘ع˘˘˘لا
تافÓخلا شضفو ةيمؤمعلا

أاششنت دق ي˘ت˘لا تا˘عاز˘ن˘لاو
ا˘ه˘ت˘شسرا˘م˘م لÓ˘خ ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب
.«اهماهمل

ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘بو
ة˘م˘كح˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا
د˘˘˘˘˘كأا ،ة˘˘˘˘˘يرؤ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسد˘˘˘˘˘لا
ةمكحملا نأا نؤ˘كرا˘ششم˘لا
ع˘با˘ط» ا˘ه˘ل ة˘˘يرؤ˘˘ت˘˘شسد˘˘لا

ةهج تشسيل» اهنأاو «شصاخ
،ةيشسايشس ةهج لو ةيئاشضق
ل ةلقت˘شسم ة˘شسشسؤؤ˘م ا˘م˘نإا
اهنأل اهنع يلختلا نكمي
ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘لا ي˘˘ف رد˘˘قألا
أاششنت دق يتلا تاعارشصلا
 «ةلودلا تاشسشسؤؤم نيب

 ب. يصساصس

بطقتصست ناوج21 تايعيرصشت
 نيحصشرتملا

ةيبزح ةمئاق5571
ةرح ةمئاق8982و
حسشرتلا يف بغرت

ةينطولا ةطلصسلا صسيئر فصشك
دمحم ،تاباختنÓل ةلقتصسملا
ةمئاق5571 نأا ،صسمأا ،يفرصش
8982و ةيصسايصس بازحأ’ ةعبات
يف اهتبغر تدبأا ةرح ةمئاق
تاباختن’ا ىلإا حصشرتلا
وينوي21 مويل ةيعيرصشتلا
ةودن يف يفرصش لاقو.لبقملا

ةطلصسلا رقمب اهطصشن ةيفحصص
ىلإا» هنأا ،تاباختنÓل ةلقتصسملا

5571 تدبأا ،ليربأا7 مويلا ةياغ
ةيصسايصس بازحأ’ ةعبات ةمئاق
ةرح ةمئاق8982و ةدمتعم
تايعيرصشتلل حصشرتلا يف اهتبغر
3564» عومجمب ،«ةلبقملا

لوؤوصسملا تاذ فاصضأاو.«ةمئاق
908.556.7» تملصس ةطلصسلا نأا
يدرف باتتكا ةرامتصسا
.نيحصشرتملا ةدئافل «تاعيقوتلل
هنأا ةطلصسلا صسيئر حصضوأاو
9371» نإاف ةي’و85ـل ةبصسنلاب
ةمئاق3782و ةيبزح ةمئاق

حصشرتلا يف اهتبغر تدبأا ةرح
اميف ،«ةمئاق2164 » عومجمب
ةرامتصسا903.536.7 » ميلصست مت
امأا.«تاعيقوتلل يدرف باتتكا

ةيباختن’ا رئاودلا ىوتصسم ىلع
ةمئاق61» نإاف ،جراخلا يف

تدبأا ةرح ةمئاق52و ةيبزح
14 عومجمب ،حصشرتلا يف اهتبغر
00502 ميلصست مت اميف ،ةمئاق
يدرف باتتكا ةرامتصسا
نع يفرصش فصشكو.«تاعيقوتلل
يذلا نيبخانلل يلامجإ’ا ددعلا

754.094.42 مويلا ةياغ ىلإا غلب
.جراخلاو لخادلا يف بخان
حصشرتلا تافلم ددع نإا لاقو
،افلم9371 غلب اهبحصس مت يتلا
ابزح45 فرط نم تبحصس
متو ،رارحأا نيحصشرتم3722و
ةدئافل ةرامتصسا فلأا953 عيزوت
11و بازحأا7 تماقو.ابزح31
تارامتصسا ميلصستب ةرح ةمئاق
تايبودنمل ةيدرفلا باتتك’ا
وهو ،«تاي’و01» ربع ةطلصسلا

نهربيو ريخلاب رصشبي» مقر
تاذ بصسح‐ «ةيلمعلا مدقت ىلع

.لوؤوصسملا
 ب صضاير

:دها‹ ،ةلاطبلا ةحفاكÃ قلعت ام ةصصاخ

 ةيعامتجلا ةلادعلا شسيركتب حمسست لظلا قطانم ةيمنت
دهعملل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘كأا

تا˘˘˘شسارد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘لا
دبع ،ةلماششلا ةيج˘ي˘تار˘ت˘شسلا
نا ،شسمأا لوا ،دهاجم زيزعلا

لظلا قطانم ةيمنت عيراششم
تاط˘ل˘شسلا ا˘ه˘ب تردا˘ب ي˘ت˘لا
شسيركتب حمشستشس ةيمؤمعلا
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا

.ةلاطبلا ةرهاظ ةحفاكمبو
ةبشسانم˘ب ه˘ل ة˘ل˘خاد˘م ي˘فو

ي˘شسارد مؤ˘ي لا˘غ˘ششأا حا˘ت˘ت˘فا
لؤ˘ح د˘ه˘ع˘م˘لا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘م
˘‐ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م» عؤ˘˘شضؤ˘˘م
تا˘˘˘نا˘˘˘هر :ر˘˘˘˘شضخلا د˘˘˘˘شسلا

ةمادتشسملا ةيمنتلا تايدحتو
ح˘شضوأا ،«ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ةيمنتلا عيراششم» نأا دهاجم
نم لظلا ق˘طا˘ن˘م˘ب ةرر˘ق˘م˘لا
اهنأاشش

شسير˘كت ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘لاد˘˘ع˘˘لا

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ىؤ˘˘˘ت˘˘˘شسم
،ةلاط˘ب˘لا ةر˘ها˘ظ ة˘ج˘لا˘ع˘م˘بو
 .«بابششلا طاشسوأا يف اميشسل

ريدم زربأا ،ددشصلا اذه يف
د˘ي˘ن˘ج˘˘ت ةرور˘˘شض د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا
تايناكمإاو ةيرششبلا تاقاطلا
ةر˘ي˘تو ل˘ي˘ج˘ع˘ت د˘شصق د˘ل˘ب˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نا
.لظلا قطانم اهنم ديفتشستشس

نأا لوؤؤشسملا تاذ ربتعاو
يتلا ةيعؤطلا ةشسايشسلا هذه»
ةيرؤهمج˘لا شسي˘ئر ا˘ه˘ب ردا˘ب

شسكع˘ت نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ي˘ف ا˘شسر˘كم اد˘يد˘ج ارؤ˘˘شصت
يقيقحلا لفكتلا يأا رئازجلا
ربع نينطاؤ˘م˘لا تلا˘غ˘ششنا˘ب
اد˘كؤؤ˘˘م «ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
اذ˘ه ع˘فر˘ل د˘ن˘ج˘ت˘لا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع»
دشصق اناؤق ديحؤتو يدحتلا
.«اندلب ىلع ظافحلا

ى˘لا د˘ها˘ج˘م قر˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
فر˘ط ن˘م ز˘ج˘ن˘م˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘شسا˘ئر˘ب ة˘م˘ه˘م˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
نم ،دارم ميهاربا ،ةيرؤهمجلا

ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘جر˘˘خ لÓ˘˘خ
فلتخم دقفتو ةعباتمل

ي˘ف ة˘جرد˘م˘لا ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا
 .لظلا قطانم ةيمنت راطا

را˘˘˘ششأا ،نأا˘˘˘˘ششلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
را˘˘ششت˘˘شسم نأا ى˘˘لا د˘˘ها˘˘ج˘˘˘م
23 باج ةيرؤهمجلا شسيئر
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل ن˘طؤ˘لا ر˘ب˘ع ة˘˘يلو
مت يتلا لاغششألا مدقت ىدم
ى˘ل˘ع فؤ˘˘قؤ˘˘ل˘˘لو ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘طإا
يتلا ةيشسا˘شسألا تا˘بؤ˘ع˘شصلا

ةيلحملا تاطلشسلا ا˘ه˘ه˘جاؤ˘ت
.عيراششملا زاجنا يف

ىعشسملا اذه» نأا فاشضأاو
تلا˘˘˘غ˘˘˘ششنا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست ي˘˘˘ف
قايشس يف جردني نينطاؤملا
رئازجلل ةشسؤم˘ل˘م˘لا لا˘م˘عألا
قÓ˘طإا˘ب ار˘كذ˘˘م «ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘˘ب06 ي˘˘˘لاؤ˘˘˘ح
هذ˘ه˘ب ةرر˘ق˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
.قطانملا

˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘يألا شصؤ˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘بو
ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسارد˘˘لا
نأا د˘ها˘ج˘م ح˘شضوأا ،د˘ه˘ع˘م˘لا
ح˘شسف ؤ˘ه دؤ˘ششن˘م˘لا فد˘˘ه˘˘لا
جورخلاو ر˘ي˘كف˘ت˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا
تا˘ي˘لآلا لؤ˘˘ح تا˘˘ي˘˘شصؤ˘˘ت˘˘ب
ءا˘ط˘عإا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘˘كلا تاودألاو
ةلودلا تاشسايشسل ديدج عفد
.ةيلحملا ةيمنتلا لاجم يف

ءا˘ق˘ل˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف كرا˘˘ششيو
ءاردم ةدع نيمؤي مودي يذلا

ءارب˘خو تارازؤ˘ل ن˘ي˘يز˘كر˘م
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘مو
ةيمنتلاب نيينعملا نيي˘ن˘ه˘م˘لا
). ةمادتشسملا

 ب. يصساصس
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عا˘˘ط˘˘ق تا˘˘مد˘˘خ تف˘˘قؤ˘˘ت
نم ديدعلا ربع شسمأا ةحشصلا

بب˘˘˘˘شسب ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يلو
ه˘˘ت˘˘ن˘˘شش يذ˘˘لا بار˘˘ط˘˘˘شضلا
ةذتاشسأÓل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
ن˘ي˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘˘لا
ةباقن بناج ىلإا ني˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ةباقنلاو ةيمؤمعلا يشسرامم
،يبطلا هبششلا يف ةيرئازجلا

يفظؤمو لامع عمجت ثيح
زكارملا فلتخم مامأا عاطقلا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسلا
˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب دد˘˘˘ن˘˘˘ت تارا˘˘˘ع˘˘˘˘شش
م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسلا
ةرازو ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘عؤ˘˘˘˘فر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يف تاباقنلا تلاقو ،ةحشصلا
تع˘˘ل˘˘طا ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘با˘˘شس نا˘˘ي˘˘ب
،هنم ة˘خ˘شسن ى˘ل˘ع «مÓ˘شسلا»
شسي˘˘˘˘ئر تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جؤ˘˘˘˘˘ت نأا
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ل˘م˘ع˘˘لا فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ب
ةيعامت˘جلا عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع˘ل
تيقب ةينهملاو ةيداشصتقلاو
متي ملو قرو ىلع ربح درجم
عقاؤلا شضرا ىلع اهديشسجت
بشسح‐ اذه لك نم رمألاو
ة˘˘ح˘˘ن˘˘م د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ‐نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

اهبشص متي مل ثيح ،انورؤك
يفظؤمو لامع تاباشسح يف
ربمتبشس ر˘ه˘شش ذ˘ن˘م عا˘ط˘ق˘لا

نم مغرلا ىلع كلذو0202
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا دؤ˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ةهباجم ليبشس يف اهنؤلذبي
.انورؤك ءابو

ي˘ف تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ترا˘˘ششأاو
ارار˘م تدد˘˘ن ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب
ةمزÓل ي˘ثرا˘كلا ر˘ي˘ي˘شست˘لا˘ب
ءا˘˘˘شصقإا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
يف ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
فور˘ظ بنا˘ج ى˘لإا ناد˘ي˘˘م˘˘لا
باي˘غو ةرؤ˘هد˘ت˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا

قاهرإلا اذكو لمعلا لئاشسو
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لا
تا˘˘˘با˘˘˘شصإل ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
نكل ،«91 ديفؤكب «ىودعلا

ةدقتنم ،يدانت نمل ةايح ل
يف ي˘با˘ق˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘قر˘ع
فرط نم تايلؤلا نم ددع
تا˘با˘ق˘ن˘لا نأا ا˘م˘˘ل˘˘ع ،ةرادإلا
91 د˘˘ي˘˘فؤ˘˘ك ة˘˘مزأا نأا تلا˘˘ق
ةمؤظنملا لششف تبثتل تءاج
 .اندÓب يف ةيحشصلا

عؤشضؤملا ىلع هدر يفو
ديزؤب نب ةحشصلا ريزو دعو
تا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف ششما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ناطرشسلل ينطؤلا نؤلاشصلا
بلا˘ط˘˘م˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب ،شسمأا
،ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘با˘ق˘ن˘لا ل˘ت˘˘كت
ةح˘ن˘م بشص ر˘خأا˘ت˘ب ا˘فر˘ت˘ع˘م
د˘˘حأا د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،91ديفؤك
.يباقنلا لتكتلا بلاطم

لوألا ريزؤلا نأاب فاشضأاو
ةرازؤ˘ل تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ط˘˘عأا
يف اهب˘شص ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا
شصخي اميفو ،ةشصرف برقأا

ي˘با˘ق˘ن˘لا ل˘˘ت˘˘كت˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م
شسا˘˘˘شسألا˘˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘ب لا˘ق ،ىر˘خأا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب
شسرد˘ت ه˘ح˘لا˘شصم نإا د˘يزؤ˘ب

نا˘˘ج˘˘ل ل˘˘ي˘˘كششت ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك

لمعلاو اهتشساردل ة˘كر˘ت˘ششم
،ةشصرف برقأا يف اهلح ىلع
ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت بل˘˘ط˘˘م ن˘˘ع ا˘˘˘مأا
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

عا˘ط˘ق لا˘م˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو
هنأاب ديزؤب نب دكأاف ،ةحشصلا
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
اذه ةجلاعمل ءارزؤلا شضعب
ل ه˘ت˘بؤ˘ع˘˘شص م˘˘غر ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ع˘˘شضؤ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس
ه˘ششي˘ع˘˘ت يذ˘˘لا يدا˘˘شصت˘˘قلا
 .هريبعت دح ىلع دÓبلا

ةبصسن ةئاملاب59
يديصس يف ةباجتصسلإ

 سسابعلب
ي˘˘ئلؤ˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا  حر˘˘شص

يجانب  يبطلا هبششلا لامعل
ةباجتشسلا ةبشسن نأا فرجلا

عا˘˘˘ط˘˘˘ق لا˘˘˘م˘˘˘˘ع بار˘˘˘˘شضإل
يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘˘يلؤ˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ع˘˘م %59  تغ˘ل˘ب شسا˘ب˘ع˘ل˘ب

ى˘˘˘˘ندألا د˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شض
فلتخمب ةيب˘ط˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل
ز˘˘كار˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘شسشسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا
ثÓث لبق نم ةيئافششتشسلا
ة˘با˘ق˘ن ن˘م ل˘ك ي˘ه تا˘با˘ق˘˘ن
،نييعماجلا ن˘ي˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
،يبط˘لا ه˘ب˘ششلا لا˘م˘ع ة˘با˘ق˘ن
يشسرام˘م ة˘با˘ق˘ن ن˘ع كي˘ها˘ن
فا˘˘شضأاو ،ة˘˘ح˘˘˘شصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
تلاغششنا ناب هتاذ ثدحتملا
رشصحنت ل شضيبألا ششيجلا
يف ديفؤكلا ةحنم بشص  يف
ع˘بار˘˘لاو  ثلا˘˘ث˘˘لا ا˘˘هر˘˘ط˘˘شش
ي˘˘ئلؤ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مألا ر˘˘˘شصحو
كلت مهأا يبطلا هبششلا لامعل
خا˘ن˘م ر˘ي˘فؤ˘ت ي˘ف بلا˘ط˘م˘˘لا

ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ي˘با˘ق˘ن˘ل˘ل م˘ئÓ˘م
لخدت نود مهطاششن ةشسرامم
قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘ف˘˘ف ،ةرادإلا
هتاذ ثدحت˘م˘لا ةد˘ششب د˘ق˘ت˘نا
تاطؤغ˘شضلاو تا˘ق˘يا˘شضم˘لا
دشض ةرادإلا اه˘شسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا
ىلإا تلشصو يتلا ني˘ي˘با˘ق˘ن˘لا

ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا  د˘ح
م˘˘ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدا˘˘˘يزو
ةيرادإا تا˘بؤ˘ق˘عو تاءار˘جإل
حرط امك ،ةيفشسعت ةقيرطب
ى˘لإا ي˘ئلؤ˘لا ن˘ي˘˘مألا ا˘˘شضيأا
يشسرا˘م˘م نا˘مر˘ح ة˘ي˘لا˘كششإا
ةيقرتلا نم يحشصلا عاطقلا
طور˘˘˘ششلا بب˘˘˘شسب  ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لآلا
اهشضر˘ف˘ت ي˘ت˘لا ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا

نم هنأاب Óئاق ةرادإلا مهيلع

ي˘ه˘ن˘˘ي نأا لؤ˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
عا˘ط˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ؤ˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم
شسف˘ن˘ب ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘هرا˘˘شسم
ةرابجلا دؤهجلا مغر ةبترلا
تاذ ي˘ف˘ف ،ا˘ه˘نؤ˘لذ˘ب˘ي ي˘ت˘˘لا
ثدحتملا تاذ بلاط ددشصلا
شسفن ىلع دامتعلا ةرورشضب
يف هب لؤمعملا ةيقرتلا ماظن
.ميلعتلاو ةيبرتلا عاطق

فراطلاب ةحصصلإ لامع
ةفقو نومظني

ةيجاجتحإ
ةيلؤب ةحشصلا لامع مظن

تح˘ت ن˘يؤ˘شضن˘م˘لا فرا˘ط˘˘لا
ةباقنلل ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا ءاؤ˘ل
ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششل˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يشسراممل ةينطؤلا ةبا˘ق˘ن˘لاو
ة˘ف˘قو ،ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا
ةشسشسؤؤ˘م˘لا ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ن˘ب يدا˘ه˘لا ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلا

نم اودششان ،فراطلاب ديدج
يف ايل˘ع˘لا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاو ل˘خد˘ت˘لا دÓ˘ب˘لا

ا˘هؤ˘ف˘شصو ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م
.ةعورششملاب

عر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا شسي˘˘˘˘˘ئر بشسحو
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘با˘ق˘ن˘لا
ميكحلا ةح˘شصلا ي˘شسرا˘م˘م˘ل
مغرلا˘ب ه˘نا˘ف ي˘ف˘ط˘ل يز˘يوز
ة˘ه˘با˘ج˘م ي˘ف م˘هد˘ن˘ج˘˘ت ن˘˘م
مهدجاؤ˘تو ا˘نورؤ˘ك شسور˘ي˘ف
ىلوألا فؤفشصلا يف مئادلا
،لتاقلا ءابؤلا اذ˘ه ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل
ن˘˘م اؤ˘˘مر˘˘ح لؤ˘˘ق˘˘˘ي ه˘˘˘نأا لإا
عفد ام ؤهو ،قؤقحلا طشسبا
جور˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا مؤ˘˘ي˘˘لا م˘˘ه˘˘˘ب
ةبلاطملل ايملشس جا˘ج˘ت˘حلاو
ةحنم اهشسأار ىلعو مهقؤقحب
ثلاثلا اهرطشش يف ديفؤكلا

ة˘با˘ج˘ت˘شسلا مد˘عو ،ع˘بار˘˘لاو
ة˘˘عور˘˘˘ششم˘˘˘لا بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيلآلا ةيقرتلا يف ةلثمتملاو
ل˘م˘ع˘˘لا فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو
.رؤ˘جألا ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإاو
عر˘˘ف˘˘لا شسي˘˘ئر بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
ةيرئازجلا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘با˘ق˘ن˘لا
عفرب ج ماشسح يبط هبششلل
ح˘ب˘شصا هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب م˘˘هرؤ˘˘جأا

رظنلا ىلإا ةفاشضإلاب ،انيهم
كلذك ،تايقرتلا ةكبشش يف

فيظؤلا نم جورخلاب بلاط
نؤجتحملا عفرو .يمؤ˘م˘ع˘لا
نع ربعت تاتفلو تاراعشش
ن˘يدد˘ن˘م بلا˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ج

هد˘ه˘ششي يذ˘لا ششي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
 . ةحشصلا عاطق

ابيرق ةعوفرŸإ بلاطلاب لفكتلاب دعي ريزولإ

 نطولا تايفسشتسسم لسشي شضيبألا ششي÷ا

سسرافوب /ودبع.سص /ز.سسواط

ثيح ،ةحصصلإ عاطق لامعو ءابطألإ بإرصضإإ بقع نطولإ ربع ةيحصصلإ زكإرملإو تايفصشتصسملإ سسمأإ تلصش
 .ةينهملإو ةيعامتجلإ ةيعصضولإ روهدتو انوروك ةحنم ديمجت ىلع اجاجتحإ لمعلإ نع ءلؤوه فقوت

يصشإوŸإ ةيبرت ىلع يباجيإلإ رثألإ اهل نوكيصس هنإإ إولاق

ليو“ رارق نونمثي ءارم◊ا موحللا وينهم
 لامسشلا قاوسسأا

 :يتامغز ،ةمخصض لإومأإ رده ‘ تببصست داصسفلإ ةرهاظ نإإ لاق

تاءارجإاب ةينوناقلا ةموظنŸا زيزعت
 داسسفلل ادح عسضي ةفافسش

مؤحللا ةبع˘شش ؤ˘ي˘ن˘ه˘م ن˘م˘ث
رار˘ق راردأا ة˘˘يلؤ˘˘ب ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
مهنيؤمتب قلعت˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
نيربتعم نطؤلا لامشش قاؤشسأا
ةيبرت طاششن ثعبل ةشصرف كلذ

تاعانشصلا ل˘كو ي˘ششاؤ˘م˘لا
.ةقطنملاب كلذب ةطبترملا

يبرم ةيعمج شسيئر ربتعاو
شسل˘ج˘م˘لا ؤ˘شضعو ي˘ششاؤ˘˘م˘˘لا
،راردأاب ءارمحلا مؤحلل ينهملا

هذه نأا ،يجانلا ظفاح يوابقع
ا˘ه˘˘ب تردا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ةؤ˘˘ط˘˘خ˘˘لا
نؤكيشس» ةيمؤمعلا تاطلشسلا
يف ريبكلا يباجيإلا رثألا اهل
يششاؤملا ةيبرت طاششن ششاعنإا

.’’هب ةطبترملا ةطششنألا اذكو
شسأاري يذلا يوابقع فاشضأاو
ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا شسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘شضيأا
تا˘ط˘ل˘شسلا رار˘ق نأا ،بي˘ل˘ح˘ل˘ل
يف ةيمنتلا ششعنيشس ةيمؤمعلا

اءد˘ب ة˘يدا˘شصت˘قا ة˘ط˘˘ششنأا ةد˘˘ع
زعامو راقبأا) يششاؤملا ةيبرتب
لؤشصو ،بيلحلا جاتنإاو (لبإاو
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ى˘˘لإا
ل˘ق˘ن˘لا ة˘ط˘ششنأاو ة˘ي˘ل˘يؤ˘ح˘˘ت˘˘لا

يعان˘شصلا ح˘بذ˘لاو ن˘يز˘خ˘ت˘لاو
دؤ˘ل˘ج˘لا ة˘عا˘˘ن˘˘شص بنا˘˘ج ى˘˘لإا

ي˘ف ا˘ه˘ل˘ك م˘˘ها˘˘شست˘˘شس ي˘˘ت˘˘لاو
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا
ةر˘˘˘غ˘˘˘شصم˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤؤ˘˘˘م˘˘˘˘لا

،با˘ب˘ششل˘ل ل˘غ˘ششلا بشصا˘˘ن˘˘مو
.هبشسح

يبرم ةفاك ،ةبشسانملاب ثحو
ى˘لإا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘ششاؤ˘˘م˘˘لا

طاششنلا يف مهدؤهج ةفعاشضم
بلطلا ةيب˘ل˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘ل˘ل
،ءارمحلا مؤحللا ىلع ينطؤلا

ى˘لإا ة˘ي˘شصؤ˘لا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ي˘عاد
ربكأا لكششب ة˘ق˘فار˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت
عفر نم نكمتلل طاششنلا اذهل
يتاذلا ءافتكلا قيقحت يدحت
نم تادراؤلا م˘ج˘ح شصي˘ل˘ق˘تو
تاذ ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ةدا˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
.عشساؤلا كÓهتشسلا

داحتلا لثمم نمث هرودبو
ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘لا
د˘ب˘ع يرا˘مؤ˘ع،ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘˘م˘˘شضت˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا ردا˘˘ق˘˘˘لا
˘مؤ˘ح˘˘ل˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل شصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا
بؤ˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م ءار˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

،ن˘طؤ˘لا لا˘م˘ششب ا˘ه˘˘ق˘˘يؤ˘˘شستو
ةداعإا يف مهاشسيشس هنا ادكؤؤم
طاششن يف ةي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لا ثع˘ب
ه˘ع˘ي˘شسؤ˘تو ي˘ششاؤ˘م˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت
د˘ع˘ي يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا بؤ˘ن˘ج˘لا˘ب
ةرؤ˘˘˘˘ث˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘˘عاو ارد˘˘˘˘˘شصم
.اهفانشصأا فلتخمب ةيناؤيحلا

يتلا ةيلمعلا نأا ىلا راششأاو
با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شست˘˘شس
يف نييداشصتقإلا نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
دؤهج قيشسنت يشضتقت ،لاجملا

ة˘ل˘خد˘ت˘م˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
يششاؤملا ةيبرت طاششن ةقفارمل
ةرششتنملا ةيؤعر˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
ةيلامششلاو ةيبؤ˘ن˘ج˘لا ة˘ه˘ج˘لا˘ب
تا˘˘˘˘يلؤ˘˘˘˘لاو راردأا ة˘˘˘˘يلؤ˘˘˘˘˘ل
ا˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘˘لا
ةبعشش طاششن فيثكت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ةقلح دعت يتلا فÓعألا جاتنإا
جاتنإا يف «ةيشساشسأا»و «ةماه»
يتلا ةرفؤلا قي˘ق˘ح˘تو مؤ˘ح˘ل˘لا
ةردقلا ىل˘ع ا˘با˘ج˘يإا» شسكع˘ن˘ت
  .«نطاؤملل ةيئارششلا

سش.ةيمصس

ظ˘فا˘ح لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا
شسمأا يتامغز مشساقلب ماتخألا
زيزعت ةرورشض ىل˘ع ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب
ةقلعتملا ةينؤناقلا ةمؤظنملا
ةيمؤمعلا تاق˘ف˘شصلا ج˘شضن˘ب
ع˘شضؤ˘ل «ة˘فا˘ف˘شش» تاءار˘جإا˘ب

ريزؤلا حشضوأاو. داشسفلل دح
لؤ˘ح ى˘ق˘ت˘ل˘م حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ىد˘˘ل
ع˘يرا˘ششم˘لا ج˘شضن ة˘ي˘لا˘كششإا»
تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘ثأاو
«ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا
ءا˘شضق˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘شسرد˘م˘لا˘ب
ةلاد˘ع˘لا عا˘ط˘ق نأا ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب
ةمؤ˘ظ˘ن˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ي
تاءارجإا لÓخ نم ةينؤناقلا
ة˘فا˘ف˘ششو ة˘ح˘شضاوو ة˘ل˘ه˘شس»
«داجلا لمعلا ىلع ةعجششمو
باؤ˘˘˘˘بأا ل˘˘˘˘ك د˘˘˘˘˘شس» د˘˘˘˘˘شصق
«ما˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘لا ة˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘شسا

داشسفلا ةرهاظ ىلع ءاشضقلا»و
رده يف اقباشس تببشست يتلا
.«ةمخشض لاؤمأا

هتملك يف ريزؤلا فاشضأاو
هر˘شضح يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ي˘ف
شسي˘˘ئر را˘˘ششت˘˘˘شسم ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
نوؤؤ˘˘ششل˘˘˘ل ة˘˘˘يرؤ˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
مÓعؤب ةيئاشضقلاو ةينؤناقلا
ةيرؤهمجلا طيشسوو مÓعؤب

ل˘˘ك د˘˘شس» نأا شسنؤ˘˘ي م˘˘ير˘˘˘ك
ماعلا لام˘لا ة˘حا˘ب˘ت˘شسا باؤ˘بأا
تا˘˘يؤ˘˘لوألا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘ع˘˘˘ت

ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا د˘˘˘عاؤ˘˘˘ق ءا˘˘˘شسرإل

ةشصاخ ،ةلءاشسملاو ةيفافششلاو
ى˘لوأا د˘يد˘ج˘لا رؤ˘˘ت˘˘شسد˘˘لا نأا

ةشصاخ ةيانع
نم ةيمؤم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصل˘ل

دعاؤقلا نينقت» هدانشسإا لÓخ
تاقفشصلاب ةقلعت˘م˘لا ة˘ما˘ع˘لا
لÓخ نم ناملربلل ةيمؤمعلا
.«931 ةداملا

ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو ر˘كذو
نأاب قايشسلا اذه يف ماتخألا
شسكع˘ي» د˘يد˘ج˘لا رؤ˘ت˘˘شسد˘˘لا
اهلتحت يذلا ةغلابلا ةيمهألا
نمشض ةيمؤم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا
د˘ي˘ششر˘ت˘ل ما˘ع˘˘لا دؤ˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا

ماعلا لاملا ةيام˘حو ر˘ي˘ي˘شستو
فنك يف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو
.«ةيفافششلاو ةهازنلا

رهشسلا نأا :Óئاق لشسرتشساو
د˘ق تا˘ق˘ف˘شصلا ج˘˘شضن ى˘˘ل˘˘ع
«ا˘يؤ˘ي˘ح ار˘مأاو ا˘نا˘هر ح˘ب˘˘شصأا
تايرجم ىلع هريثأاتل رظنلاب
ه˘تدؤ˘جو ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا
ريؤطت ايرورشض تاب ،كلذل
رطألاو ةينؤناقلا ة˘مؤ˘ظ˘ن˘م˘لا
ةيمؤمعلا تاقفشصلل ةين˘ق˘ت˘لا

عم ىششامتت اهلعجو
لؤمعملا ةيلودلا رييا˘ع˘م˘لا

 .اهب
ب سضاير

ةريخألإ هتإءإرجإإ نإإ لاق
يقاب قح يف ةفحجم
نيردصصملإ

:رسصان ناميلسس
كنبلا ةيلÓقتسسا
ةرورسض يزكرملا
،يداصصتقلإ ريبخلإ اعد
ةرورصض ىلإإ ،رصصان ناميلصس
زاجأإ يذلإ نوناقلإ ءاغلإإ

يديلقتلإ ريغ ليومتلإ ةيلمع
نم رركم54 ةداملإ لÓخ نم
.نامتئلإو دقنلإ نوناق
يف ،رصصان ناميلصس ،ددصشو
،سسمأإ ،«مÓصسلإ» عم هلاصصتإ

54 ةداملإ ءاغلإإ ةرورصض ىلع
يتلإو دقنلإ نوناق نم رركم
ةياهن عم ناملربلإ اهيلع قداصص
ةدمل ةحوتفم ةصصخرب7102
ءوجللإ بنجتل إذهو ،تإونصس5
يديلقتلإ ريغ ليومتلإ ىلإإ

ةصصخرلإ نأإو ةصصاخ ،إددجم
ريغ ليومتلاب ةصصاخلإ
نوناق اهطبصضي يتلإ يديلقتلإ
سصنب لدعملإ سضرقلإو دقنلإ
7102 ةنصس ةلدعملإ54 ةداملإ

ىلإإ لوعفملإ ةيراصس لإزت ل
.2202 ةنصس ةياغ
،يداصصتقلإ ريبخلإ ددصشو

كنبلإ ةيلÓقتصسإ ةرورصض ىلع
إذه نأإو ةصصاخ ،يزكرملإ
أإربتي انايب اقباصس ردصصأإ ريخألإ

ريغ ليومتلإ ةيلمع نم هيف
اهزاجأإ يتلإو ،يديلقتلإ
01 -71 مقر نوناقلإ

،قباصسلإ ناملربلإ ةقداصصمبو
لإزي لو ثدح ام نأإ افيصضم
نع ةرابع وه ،ايلاح ثدحي

.قبصس امل ةيدإدترإ تإزه
ءإرجإلإ نع هثيدح يفو
يذلإو رئإزجلإ كنبل ريخألإ

ةئصشان ةصسصسؤوم بحاصصل حمصسي
هتإرداصص غلبم ىلع لوصصحلاب
دافأإ ،ةبعصصلإ ةلمعلاب Óماك
ءإرجإلإ إذه نأإ ،ثدحتملإ

نيرّدصصم قح يف فاحجإإ هيف
،ةلإدع هيف سسيلو نيرخآإ

مدخي رّدصصمل فيك» Óئاصستم
ريدصصتلاب ينطولإ داصصتقلإ

ل نأإ ةديدع تإونصس ذنم
نم %05 نم ىوصس ديفتصسي
،ةبعصصلإ ةلمعلاب هتإدإريإإ

أإدب يذلإ باصشلإ كلذ امنيب
لوأل امبرو ًاثيدح ريدصصتلإ

،زايتملإ إذه نم ديفتصسي ةرم
ةصسصسؤوم كلمي هنأإ درجمل
.«؟تامدخ رّدصصيو ةئصشان

سش.ةيمصس
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ي˘ن˘ي˘ل˘شس ذا˘ت˘شسألا ح˘شضوأاو
ىلع ةيفحشص تاحيرشصت يف
ةشسردملا˘ب م˘ظ˘ن ءا˘ق˘ل ششما˘ه
نأا ،ةعيلقلاب ءا˘شضق˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

اهيف »م . شش» رشصاقلا ةثداح
يتلا تانيمخت˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ر˘ي˘خ˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م دار˘˘ي ل»
د˘ن˘ف» ه˘نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،«ن˘طؤ˘ل˘˘ل

فر˘ط ن˘م ه˘باؤ˘ج˘ت˘شسا لÓ˘˘خ
رؤ˘شضح˘ب ،ثاد˘˘حألا ي˘˘شضا˘˘ق
مت ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ما˘ح˘مو ه˘تد˘لاو
ةمظنم فرط نم ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت
ءادتعل هشضرع˘ت ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا

ن˘˘˘م ل˘˘˘كشش يأا وأا ي˘˘˘˘شسن˘˘˘˘ج
مغر كلذو في˘ن˘ع˘ت˘لا لا˘كششأا
ةشسمخ ةليط يشضاقلا رارشصإا
.«تاعاشس

لءا˘˘˘شست ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘فو
يعاود نع ي˘ن˘ي˘ل˘شس ذا˘ت˘شسألا
ةن˘يد˘م ن˘م ر˘شصا˘ق  ماد˘ق˘ت˘شسا
هئاشضقو ،ةدي˘ل˘ب˘لا˘ب كيرا˘فؤ˘ب
يلئاعلا ه˘لز˘ن˘م جرا˘خ ة˘ل˘ي˘ل˘لا
ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب Ó˘˘ي˘˘ف ل˘˘خاد
ة˘˘شسم˘˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘فر نا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
ام مهرامعأا حوارتت ،شصاخششأا
،(نيغ˘لا˘ب يأا)92و22 ن˘ي˘ب
تار˘˘˘ي˘˘˘شسم ي˘˘˘ف ه˘˘˘كار˘˘˘˘ششإاو
نع هفشسأا ايدبم ،تارهاظمو
اهتنادإا بجؤتي ي˘ت˘لا ة˘ع˘قاؤ˘لا

.اهب ديدنتلاو
دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف زر˘˘˘˘بأاو

ينيلشس ديجملا دبع ذاتشسألا
رشصاقلا نأا تبثت عئاقؤلا نأا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شض ع˘˘˘قو»
ري˘خ˘لا ه˘ن˘م دار˘ي ل ي˘شسا˘ي˘شس
ه˘˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ،«ن˘˘طؤ˘˘ل˘˘ل
كششلل ىقري ل» هل ةبشسنلاب
نأا ديرت ةيجراخ دايأا كانه نأا

ة˘˘مزأا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘˘ت
ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
اميف نورحا˘ن˘ت˘ي ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.«مهنيب

ىد˘ل ما˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا نا˘˘كو
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘شضق شسل˘˘˘ج˘˘˘م
دق ،دارم دمحأا ديشس ذاتشسألا

دق (م.شش) رشصاقلا نأا حرشص
شصح˘ف˘˘ل˘˘ل عؤ˘˘شضخ˘˘لا شضفر
،ق˘م˘ع˘م˘لا ي˘عر˘ششلا ي˘ب˘˘ط˘˘لا

عم قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م
اؤ˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘˘لا شصا˘˘˘خ˘˘˘ششألا
فششك امك .مؤيلا كلذ هتقفرب
دكأاتلا د˘ع˘ب ه˘نأا ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لا

ر˘شصا˘ق˘لا ل˘ف˘ط˘لا ة˘˘يؤ˘˘ه ن˘˘م
،يلعفلا هنشس ىلع فرعتلاو
تاءار˘˘جإلا ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تق˘˘˘ب˘˘˘ط
ىلع لوأا هشضرع»ـب ةينؤناقلا

ه˘م˘ي˘ل˘شست م˘ث ي˘عر˘شش بي˘ب˘˘ط
شصحفلا نأا ملعلا عم ،هتدلاؤل
نم مؤيلا كلذ شسرؤم يذلا

يعرششلا بطلا حلاشصم فرط
مل اششاب ىفطشصم ىفششتشسمل
.«فينعت يأل هشضرعت نيبي

ركذ ،ةلشص يذ قايشس يفو

رئازجلا يماحم ةمظنم بيقن
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
ق˘ق˘ح» كار˘ح˘لا نأا ،ي˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘شس
يف نمثب ردقت ل تازجعم
دا˘˘شسف˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم لا˘˘˘ج˘˘˘م
ةؤ˘ششر˘لا ر˘ها˘ظ˘م ة˘ح˘˘فا˘˘كمو
ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،«ة˘ي˘بؤ˘˘شسح˘˘م˘˘لاو
هجؤتلاو لبقتشسملاب لؤوا˘ف˘ت˘لا
.«ةلودلا تاشسشسؤؤم ءانب ؤحن
ةلبقملا تايعيرششتلا نإا لاقو
ديشسجتل ةماه ةؤطخ» لكششت
ماظنلا عم ةعيطقلا

ناح» هنأا اربتعم ،«قباشسلا
ءانبلا ةلحرمل رورملل تقؤلا

نطؤلاب لؤشصؤلاو دييششتلاو
.«نامألا ىلإا

نأا ينيلشس ذاتشسألا حشضوأاو
نأا دكؤؤت ةيلاحلا تايطعملا»
اذ˘ه تا˘˘نؤ˘˘كم ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
كار˘ح˘لا ن˘م تجر˘˘خ ن˘˘طؤ˘˘لا
عم ةعيط˘ق˘لا نأا ا˘ه˘ن˘م ا˘نا˘م˘يإا
ةقباشسلا تاشسرامملاو ماظنلا
نأا اهنم اشضيأا اناميإاو تققحت
نع ثحبت ةيجراخ رئاود كانه
ع˘ق˘ن˘ت˘شسم ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘˘فد

شضر˘˘ف لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ
.«غرافلا يشسركلا ةشسايشس»

نأا دب ل» :Óشسرتشسم لاقو
تارهاظملا ةلحرم نم لقتنن
ءانبلاو دي˘ي˘ششت˘لا ة˘ل˘حر˘م ى˘لإا

قد˘ح˘ت ي˘ت˘لا ر˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا نأل
فد˘ه˘ت˘شستو ةد˘يد˘ع دÓ˘ب˘˘لا˘˘ب
فا˘ع˘شضإا وأا ر˘ئاز˘ج˘لا م˘ي˘شسق˘ت
يميلقإلاو يرؤ˘ح˘م˘لا ا˘هرود
نأا ازربم ،يراقلاو يؤهجلاو
ريثكلا بلطتي ءانبلاو رييغتلا

ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لاو تقؤ˘لا ن˘˘م
بع˘˘˘˘ششلا ي˘˘˘˘عوو ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
.رطاخملاب

:ينيلصس ،يصسنج ءادتع’ رصصاق صضرعت تاءاعدا بذك

 ةمزأا يف رئازجلا لاخدإا ديرت ةيجراخ دايأا

 أا يحتف

هلوح ترصشتنا يذلا »م . صش» رصصاقلا نأا صسمأا ينيلصس ديجملا دبع ةمصصاعلا رئازجلا يماحم ةمظنم بيقن لاق
تاءاعدا نأا ازربم» ،نطولل ريخلا هب داري ’ يصسايصس لÓغتصسا» ةيحصض عقو ،يصسنج ءادتع’ هصضرعتب تاءاعدا

.«ةحيحصص ريغ» يصسنج ءادتع’ هصضرعت

اصسنرفب ةيرئاز÷ا ةرافصسلا هترصشن نÓعإا ‘

لوخدلل ةيئانثتسسلا شصخرلا قيلعت
 نطولا شضرأا ¤إا

ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا دار˘˘˘فأا ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ين˘طؤ˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
جر˘˘˘ب بر˘˘˘غ ر˘˘˘ي˘˘˘ششا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘˘حا˘˘طإلا ن˘˘م ج˘˘ير˘˘ير˘˘عؤ˘˘ب
نم نؤكتت ةيمارجإا ةباشصعب
مهرامعأا حوارتت شصاخششأا9
ةنشس23و22 ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م
نوردحني ايئاشضق نيقؤبشسم
نؤنهتمي رئازجلا ةيلو نم
يف نينطاؤملا ىلع ءادتعلا
برغ ‐قرشش رايشسلا قيرطلا

ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شض حار يذ˘˘˘˘لاو
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ب.غ ى˘م˘˘شسم˘˘لا
 . ةنشس04 رمعلا

ىل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ىلإا ةدراو ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
ر˘ق˘م˘ب تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
كردلل ةيميلقإلا ةعؤمجملا
ربع جيريرعؤب جربب ينطؤلا
اهدافم5501 رشضخألا مقرلا
ءادتعÓ˘ل ة˘ي˘ح˘شضلا شضر˘ع˘ت
فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘شسلاو
ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘لؤ˘ه˘˘ج˘˘م
برغ‐قرشش رايشسلا قيرطلا
ةنؤنزلا رد˘ح˘ن˘م˘ب ط˘ب˘شضلا˘ب
مت رؤفلا ىلع ،ريششايلا ةيدلب

ةيدؤؤملا ذفانملا عيمج قلغ
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب جرا˘˘خو ل˘˘خاد ى˘˘لإا
ل˘ي˘كششت م˘ت ا˘م˘ك ،ر˘ي˘ششا˘ي˘لا
د˘˘ئا˘˘ق ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘˘ت ة˘˘˘يرود
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘˘ف˘˘لا
لقنتلاو ريششا˘ي˘لا˘ب ي˘ن˘طؤ˘لا
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل نا˘كم˘لا ن˘ي˘˘ع ى˘˘لإا
،ة˘يرور˘شضلا تا˘ن˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا د˘˘ع˘˘˘بو
مÓعتشسلا رشصنعل اطيششنتو
ة˘˘يؤ˘˘ه ى˘˘لإا ل˘˘شصؤ˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ت

.ةكبششلا رشصانع
د˘يد˘˘م˘˘ت م˘˘ت ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع

ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لاو شصا˘شصت˘˘خلا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘يا˘غر˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
اميف مهفيقؤت متيل ةمشصاعلا
رارف ةلاح يف مهنم2 يقب
،مهتيؤه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ن˘يذ˘لاو
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قؤ˘˘ت د˘˘ع˘˘بو
مهنأا نيبت مهعم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو
يف ةيحشضلا دشصرتب اؤماق
تا˘˘ط˘˘ح˘˘م ىد˘˘حإا ة˘˘ط˘˘ح˘˘˘م
بق˘ث˘˘ب اؤ˘˘ما˘˘قو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

د˘ن˘عو ه˘˘ت˘˘ن˘˘حا˘˘شش تÓ˘˘ج˘˘ع
د˘ن˘عو ة˘ط˘ح˘م˘˘لا ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م
ة˘نؤ˘نز˘لا رد˘ح˘ن˘˘م ه˘˘لؤ˘˘شصو
لطع ةجيتن فقؤتلل رطشضا

هتتغا˘ب˘م م˘ت˘ي˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘لا ي˘ف
هبتششملا فرط نم هديدهتو
ة˘ح˘ل˘شسأا لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب م˘ه˘ي˘˘ف
غلبم هبلشسو رجانخ ءاشضيب
نؤيلم093 هرد˘˘ق ي˘˘˘لا˘˘˘م
اوذلو ن˘ي˘ف˘˘تا˘˘هو م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصاؤ˘˘˘˘مو ،رار˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ءزج عاجرتشسا مت تاءارجإÓل
قورشسملا يلاملا غلبملا نم
مت ام˘ك ،ة˘ي˘ح˘شضلا ف˘تاؤ˘هو
ةلمعتشسم˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا ز˘ج˘ح
ءاشضيب ةحلشسأاو ةميرجلا يف
د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ن ف˘˘˘تاؤ˘˘˘هو
تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج ءا˘ف˘ي˘ت˘شسا
ىلإا مهميدقت متيشس ةينؤناقلا
. ةيئاشضقلا تاهجلا

صصاخصشأا4 فيقوتو ..
يف نورجاتي

تاردخملا
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شصف دار˘˘˘˘فأا ف˘˘˘˘قوأا

ة˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب ثا˘˘˘ح˘˘˘بألا
ين˘طؤ˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
شصاخششأا4 جيريرعؤب جربب
72 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
001 ةيمك زجحو ةنشس23و
في˘ك تارد˘خ˘م˘لا ن˘م مار˘غ
ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ةر˘˘˘˘جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع
لÓغتشسا  دعب تارد˘خ˘م˘لا˘ب
طاششن نع ةدكؤؤم تامؤلعم
ةر˘ي˘ط˘˘خ ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘شش
ةر˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م
ةطخ عشضو مت ،تاردخملاب
رشصنع طيششنت عم ةمكحم
د˘شصر ل˘جأا ن˘م مÓ˘ع˘ت˘˘شسلا
،ة˘با˘شصع˘لا  دار˘فأا تا˘كر˘ح˘ت
م˘ت ي˘شسي˘ئر˘لا ه˘ب ه˘ب˘ت˘˘ششم˘˘لا
برغ ريششايلا ةيدلبب هفيقؤت
،ج˘˘ير˘˘ير˘˘˘عؤ˘˘˘ب جر˘˘˘ب ة˘˘˘يلو
نم ةيمك هتزؤحب تطبشضو
،عيبلل ةأايهم جلاعملا فيكلا
ةليشصفلا رقمل هداي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل
يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘شصاؤ˘م˘ل
يقاب ىلإا لشصؤتلا نم نكم
ة˘ي˘˘مار˘˘جإلا ة˘˘كب˘˘ششلا دار˘˘فأا

مامأا مهميدقت متيل ،مهفاقيإاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
مهعاديإا مت نيأا ،ة˘شصت˘خ˘م˘لا
. شسبحلا
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ةيرئازجلا ةرا˘ف˘شسلا تن˘ل˘عأا
شصخر ءا˘˘غ˘˘لإا ن˘˘ع ا˘˘شسنر˘˘ف˘˘ب
يف نطؤلا شضرا ىلإا لؤخدلا
ر˘ي˘غ ل˘جألو ن˘˘هار˘˘لا تقؤ˘˘لا

،ة˘لؤ˘ه˘ج˘م با˘ب˘شسأل ى˘م˘شسم
دارفأا ءايتشسا راثأا يذلا رمألا
.ةينطؤلا ةيلاجلا

ة˘ي˘لارد˘ف˘لا شسي˘˘ئر بشسحو
ةيرئازجلا ةيلا˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
يف ةزؤب نب قراط ابوروأاب
ة˘ح˘˘ف˘˘شص ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ل رؤ˘˘ششن˘˘م
ة˘ي˘لا˘ج˘لا نا˘ف ،كؤ˘˘ب شسيا˘˘ف˘˘لا
اشسنرفب ةم˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
فر˘˘ط ن˘˘˘م ا˘˘˘نÓ˘˘˘عإا تق˘˘˘ل˘˘˘ت

قيلعتب مهربخت كانه ةرافشسلا
ةشصاخلا ةيئانثتشسلا شصخرلا
،نطؤ˘لا شضرأا ى˘لإا لؤ˘خد˘لا˘ب

ديمج˘تو ا˘هد˘ي˘م˘ج˘ت م˘ت ثي˘ح
يقفارمب ةقلعتملا كلت ىتح
ر˘ي˘غ را˘˘ع˘˘ششإا ى˘˘لإا ةزا˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ر˘˘˘˘كذ نود كلذو ى˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شسم
لءاشستو ،قيلعتلا اذه بابشسأا
هذه ذ˘خ˘ت˘ي ن˘م˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ا˘˘ه˘˘ف˘˘شصو ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘˘لا
،ةشسوردملا ريغو ةيئاؤششعلاب
ناقتحلا نم ديزت اهنأا ادكؤؤم
.ةيرئازجلا ةيلاجلا دارفأا ىدل

ز.صسواط

ةميرجلا ةبراحمو دودحلا ةيامح راطإا يف

 عوبسسأا لÓخ تايلمعلا نم ديدعلا ذفني ششي÷ا

برغ ـ قرصش رايصسلا قيرطلا ىوتصسم ىلع طصشنت

بعرلا عرزت ةيمارجإا ةعامجب ةحاطإلا
 جيريرعوب جÈب

ششيجلل زرافمو تادحو تذفن
ةرتفلا لÓ˘خ ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طؤ˘لا
60 ىلإا شسرام13 نم ةدتمملا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ،يرا˘˘ج˘˘لا ل˘˘ير˘˘˘فأا
ةيامح راطإا يف جردنت تايلمعلا
بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ،دود˘˘˘ح˘˘˘لا

ريغ ةرجهلاو ةمظنملا ةميرجلاو
،شسمأا هب دافأا ام بشسح «،ةيعرششلا
 .ينطؤلا عافدلا ةرازؤل نايب

قايشس يف» هنأا نايبلا حشضوأاو
نمألا زيزعت ىلإا ةفداهلا دؤهجلا

ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ن˘ي˘˘كشسلاو
زراف˘مو تاد˘حو تذ˘ف˘ن ،ن˘طؤ˘لا
لÓخ ،يبعششلا ينطؤلا ششيجلل
ىلإا شسرام13نم ةدتمملا ةرتفلا

تايلمعلا ديدع ،1202 ليرفأا60
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن د˘˘كؤؤ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
دادعتشسلاو ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘حلا
ةيامح يف ةحلشسملا انتاؤقل مئادلا
تاديدهتلا لاكششأا لك نم اندÓب
.«ةلشصلا تاذ تافآلاو ةينمألا

ةميرجلا ة˘برا˘ح˘م» را˘طإا ي˘ف˘ف
دؤ˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘شصاؤ˘مو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ىلع ءاشضقلا ىلإا ةفداهلا ةثيثحلا
،اندÓبب تاردخملاب راجتلا ةفآا
ششيجلل ةكر˘ت˘ششم زرا˘ف˘م تف˘قوأا
عم قيشسنتلاب ،يب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طؤ˘لا

رجات54 ،نمألا حلاشصم فلتخم
لÓ˘˘˘خ تز˘˘˘ج˘˘˘حو تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
فلتخم ر˘ب˘ع ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
تا˘ي˘م˘ك ،ة˘ير˘كشسع˘لا ي˘حاؤ˘˘ن˘˘لا

ردقت جلاعملا فيكلا نم ةريبك
مارغؤليك01و ارا˘ط˘ن˘ق91ـب

ةيمارجإلا تا˘عؤ˘م˘ج˘م˘لا تلوا˘ح
.«برغملا عم دودحلا ربع اهلاخدإا

تف˘˘قوأا» ،دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
يبعششلا ينطؤلا ششيجلل زرافم
شسارحو ينطؤلا كردلا حلاشصمو
ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ن˘لا ي˘م˘ي˘ل˘قإا˘˘ب دود˘˘ح˘˘لا
،ةثلاث˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘ير˘كشسع˘لا

رجات91 ،ةقرفتم تايلمع لÓخ
اراطنق81 تطب˘شضو تارد˘خ˘م
ف˘ي˘كلا ن˘م ا˘مار˘غؤ˘ل˘ي˘ك84و
رجات62فيقؤت مت اميف ،جلاعملا

مارغؤليك26 ز˘ج˘حو تارد˘خ˘م
70714 اذ˘كو ةدا˘م˘لا شسف˘˘ن ن˘˘م
تاي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘شسؤ˘ل˘ه˘م شصار˘قأا

ةيركشسع يحاؤ˘ن ر˘ب˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
تفقوأا» ،ىرخأا ةهج نم.«ىرخأا

يبعششلا ينطؤلا ششيجلل زرافم
مازق ني˘عو تشسار˘ن˘م˘ت ن˘م ل˘كب
393 ،تناجو راتخم يجاب جربو
ةبكرم61 تز˘ج˘حو ا˘˘شصخ˘˘شش
012و اي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لؤ˘م943و

ةزهجأا7و ط˘˘غ˘˘شض ة˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘م
تادعمو ندا˘ع˘م˘لا ن˘ع ف˘ششكل˘ل
ىر˘خأا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت اذ˘كو ر˘ي˘ج˘ف˘ت
بيقنتلا تايل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست

،بهذ˘˘لا ن˘˘ع عور˘˘ششم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
نم ا˘شسي˘ك237 ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب

،ةرا˘ج˘ح˘لاو بهذ˘لا ما˘خ ط˘ي˘˘ل˘˘خ
ارخآا اشصخشش21 فيقؤت مت امنيب
نيشسدشسمو ديشص قدانب9 زجحو
غبتلا ةدام نم اراطنق14و نييلآا

ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو2738و
تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘˘خ ،تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لا

ن˘˘م ل˘˘كب تذ˘˘ف˘˘ن ة˘˘ل˘˘˘شصف˘˘˘ن˘˘˘م
ةر˘˘كشسبو يداؤ˘˘لاو تشسار˘˘ن˘˘م˘˘˘ت
.«يقاؤبلا مأاو فيطشسو لجيجو
،‐نايبلا فيشضي‐ رخآا قايشس يف
تلواحم دودحلا شسارح طبحأا»
دؤقؤلا نم ةريبك تايمك بيرهت
ةشسبت نم لكب ارتل7876ـب ردقت
،ةلقروو شسارهأا قؤشسو فراطلاو
نيرجاهم701 فيقؤ˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف
تا˘ي˘شسن˘ج ن˘م ن˘ي˘ي˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ
راردأاو حلاشص نإا نم لكب ةفلتخم
تنا˘جو ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لاو نا˘˘شسم˘˘ل˘˘تو
 .شسانمأا نإاو ةيادرغو
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ةلقرو

فلأا51 زجح
نم ةلوسسبك
   ةيلقعلا تارثؤوملا
ثحبلا ةقرف رصصانع نكمت
ةي’و نمأ’ ةعباتلا لخدتلاو
نع لقي ’ ام زجح نم ةلقرو
نم ةلوصسبك049.41
راطإا يف ةيلقعلا تارثؤوملا

راطإا يف جردنت ةيصضق
امبصسح ،تاردخملا ةحفاكم

اذه نم ءاعبرأ’ا صسمأا ملع
.ينمأ’ا زاهجلا

لÓغتصسا رثإا ةيلمعلا تمتو
ةيحايصس ةرايصس لوح تامولعم
تارثؤوملا نم ةيمكب ةلمحم
يرصضحلا طصسولاب ةيلقعلا
ىرج ثيح ةلقرو ةنيدمل
ةهوبصشملا ةرايصسلا فيقوت
ةقرفل ةبقارم زجاح يف
اهنتم ىلعو لخدتلاو ثحبلا
يف ةأارماو لجر نيصصخصش
ناذللا ،رمعلا نم يناثلا دقعلا

امك ،ةرصشابم امهفيقوت مت
.هيلا ريصشأا

صشيتفت ةيلمع ترفصسأاو
ةيمكلا طبصض نع ةرايصسلا
تارثؤوملا نم ةروكذملا
غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب ةيلقعلا

،جد فلأا04 ـب ردقي يلام
ريغ ةرجاتملا تادئاع لثمي
املثم ،داوملا هذهب ةعورصشملا

.هحيصضوت مت
تاءارجإ’ا نم ءاهتن’ا دعبو
ميدقت متيصس ةينوناقلا
مامأا نيفوقوملا نيصصخصشلا

ىدل ةيروهمجلا ليكو
تاذ بصسح ،ةلقرو ةمكحم
 .ردصصملا
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؟ةيدوعسسلاو اكيرمأا ةقفسصب ناريإاو نيسصلا ةقفسص انرّكذُت

5491 ما˘ع طا˘ب˘شش/ر˘يار˘ب˘ف41 ي˘˘˘ف
دؤ˘ع˘شس لآا ز˘يز˘ع˘لاد˘ب˘ع كل˘م˘لا د˘ع˘شص
ن˘˘ي˘˘ل˘˘كنار˘˘ف ي˘˘كير˘˘˘مألا شسي˘˘˘ئر˘˘˘لاو
شسأا شسأا ؤي» دارطلا نتم ىلع تلفزور
رفؤت هبجؤمب قافتا عيقؤتل «يشسنيؤك
ةلماكلا ةيام˘ح˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلؤ˘لا
لباقم ،يدؤع˘شسلا ي˘شسا˘ي˘شسلا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل

.اهل طفنلا تادادمإا ةيدؤعشسلا نامشض
مت م˘ث ،ا˘ما˘ع06 قا˘ف˘تلا ةد˘م تنا˘˘ك
.5002 ما˘ع ا˘ه˘شسف˘ن ةد˘م˘ل˘ل هد˘يد˘˘م˘˘ت
شضرألا ىلع لشصح يذلا زربألا ريغتلا
تايلؤلا نأا ؤه ،ةيقافتلا هذه ةجيتن
ىمظعلا ايناطيرب لحم تلح ةدحتملا
ةدايشس دعب ،يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف
.نمزلا نم دؤق˘ع˘ل ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا هذ˘ه
ىر˘˘خأا ةر˘˘م ثد˘˘ح˘˘لا رر˘˘كت˘˘ي ل˘˘ه˘˘˘ف
ل˘ح˘م لؤ˘ل˘ح˘لا ن˘ي˘شصلا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شستو
ةقطنملا هذه ي˘ف ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلؤ˘لا
ةنكاشسملا نأا مأا ؟ناريإا عم ةيقافتلا دعب
لحلا يه نؤكت نأا نكمي نيتؤقلا نيب
؟يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف
ىلع عيقؤتلا مت يشضاملا عؤبشسألا يف
نيبت يتلا ،ةيناريإلا ةينيشصلا ةيقافتلا
ي˘˘˘ه ،ة˘˘˘شضير˘˘˘ع˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘طؤ˘˘˘ط˘˘˘˘خ نأا
رايلم004 غلبمب ةينيشص تارامثتشسا
ة˘قا˘ط˘لاو ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ى˘ن˘ب˘لا ي˘ف رلود
يؤجلاو يربلا ير˘كشسع˘لا نوا˘ع˘ت˘لاو
برحلاو تارا˘ب˘خ˘ت˘شسلاو ،ير˘ح˘ب˘لاو
ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع تلا˘˘ج˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا

ىدم ىلع اهريغو ،ةيفاقثو ةيداشصتقاو
ةرملا تشسيل هذه نأا مغرو .اماع52
عم ةيقافتا ناريإا اهيف عقؤت يتلا ىلوألا
عم ةيقافتا تعقو ثيح ،ىمظع ةلود
ماع يف يوؤ˘ن˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘شسور
اهديدمت مت تاؤنشس01 ةدمل1002
،اينمز لؤطألا يه ةريخألا نكل ،اقحل
عشسوأا اهتلمشش يتلا تلاجملا نأا امك
.ايشسور عم ةيقافتلا نم ريثكب
دؤنب ىلع ءؤشضلا نم ةمزح طيلشستبو
نأا ح˘شضاو ل˘كششب ن˘ي˘ب˘ت˘ي ،ة˘ي˘قا˘ف˘˘تلا
اير˘كشسع ادؤ˘جو تن˘م˘شض د˘ق ن˘ي˘شصلا

رز˘ج˘لا ي˘ف قؤ˘ب˘شسم ر˘ي˘˘غ ا˘˘يرا˘˘ج˘˘تو
لطت يتلا ،ة˘فا˘ك ة˘ي˘نار˘يإلا ئ˘ناؤ˘م˘لاو
قيشضم كلذكو ،يبرعلا جيلخلا ىلع
.راهبهششو شسابع ردنبو نادابعو زمره
يذلا ،ين˘ي˘شصلا دد˘م˘ت˘لا اذ˘ه را˘ثأا د˘قو
يف اريبك اطغل ،ه˘ل ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ه˘ت˘ط˘عأا
،ةيلودلاو ةيلحملا ةيشسايشسلا طاشسوألا

ةدايشسلا نع لخت هنأا شضعبلا ىأار ىتح
ط˘غ˘˘شضلا بب˘˘شسب ل˘˘شصح ،ة˘˘ي˘˘نار˘˘يإلا
تا˘˘جا˘˘ح˘˘˘لا ط˘˘˘غ˘˘˘شضو ،ي˘˘˘كير˘˘˘ملا
لله نيح ي˘ف .ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘يدا˘شصت˘قلا
يف اريبك اقارت˘خا ا˘هّد˘عو ا˘ه˘ل ما˘ظ˘ن˘لا

معز امك ،ةيكيرمألا تابؤقعلا رادج
يف ،ريبك يناريإا يشسايشس حاجن اهنأا
فرجي رؤحم ليكششتل نيرخآلا عفد
انهو .ملاعلا ىلع ةيكيرمألا ةنميهلا
يششتنملا يناريإلا فقؤملا مهف نكمي
عم ةفكانملا بناج نم ،قافتلا اذهب
ةيقي˘ق˘ح قا˘فآا ن˘م ل˘ه ن˘كل ،ن˘ير˘خآلا
؟دؤنب نم درو ام قيقحتل
ي˘˘ف ةدراؤ˘˘لا لؤ˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘ك نإا ،لوأا
نيشصلا اهيف رمثتشستشس يتلا ،ةيقافتلا

ؤلو ،نمز ذنم اهيف ةدؤجؤم Óعف يه
يف يني˘شصلا را˘م˘ث˘ت˘شسلا م˘ج˘ح ا˘نرا˘ق
يف ىرخأا لود يف اهتارامثتشساو ،ناريإا
د˘ق˘ف .ر˘ي˘ث˘كب ل˘قأا هد˘ج˘˘ن ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
˘ما˘ع ن˘م ة˘يدؤ˘ع˘شسلا ي˘ف تر˘م˘ث˘ت˘˘شسا

رايلم03 يلاؤح0202 ىلإا0102
اهشسفن ةرتفلل تارامإلا يفو ،رلود
تنا˘ك ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘م92
رايلم81 دودحب ناريإا يف اهترامثتشسا
ةرؤ˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا ماؤ˘˘˘عألا لÓ˘˘˘خ ،رلود
ةعفار ةيقافتلا نؤكت دق كلذل .اهشسفن
ةزيمم ةلاح شسيلو ،رامثتشسلا مجحل

جورت امك ،ةيراجفنا وأا ،نيرخآلا نع
نيب تاقÓعلا قفأا ،ايناث .نارهط اهل
نأا ،هتاددحمو حؤت˘ف˘م ر˘ي˘غ ن˘ي˘فر˘ط˘لا

تا˘بؤ˘ق˘ع˘لا نأا اد˘ي˘ج فر˘ع˘˘ت ن˘˘ي˘˘شصلا
لقرعتو ،اهلاطت نأا نكمي ةيكيرمألا

رظنب ذخأاتشس اهنأا امك .ناريإا يف اهلمع
ة˘مؤ˘ظ˘ن˘م˘لا ع˘م ا˘ه˘تا˘قÓ˘ع را˘ب˘ت˘˘علا
شضاعتما ةراثإاب فزاجت نلو ،ةيبرعلا
،نارهط عم عارشص ةلاح يف ةيبرع لود
مشساب ثدح˘ت˘م˘لا ح˘ير˘شصت نا˘ك كلذ˘ل
نأا ىلع اددششم ،ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
يف دحأا ةهجاؤم ىلإا فدهت ل ةيقافتلا
ةلثامم نؤكتشس اهنأا افيشضم .ةقطنملا
ة˘˘يدؤ˘˘ع˘˘شسلا ع˘˘م ة˘˘ع˘˘قؤ˘˘م˘˘لا كل˘˘˘ت˘˘˘ل
بناجلا ىلع امأا .قارعلاو تارامإلاو
عيطتشسي نل رارقلا عناشص نإاف يناريإلا
،ةريبك ةرؤشصب نيشصلا ىلع حاتفنلا

تاقÓع اهيدل ةريخألا نأا فرعي هنل
نأا نيح يف ،ةقطنملا لود عم ةديج
.اهيف ةيئادع هتاشسايشس
ةقطنم يف ةينيشصلا ةيجيتارتشسلا ز
ةميق نم عفرت اهنأا، طشسوألا قرششلا
با˘شسح ى˘ل˘ع يدا˘شصت˘قلا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ىلع ظفاحت امك .ةيشسايشسلا فقاؤملا

نع اديعب ةقطنملا يف ةنزاؤتم ةلداعم
نم افؤخ ،رخآا نود فرط ىلإا زايحنلا
دقفت ةيلحم تاعارشص يف طارخنلا
نل كلذل ،ةيداشصتقلا تازايتملا اهيف
ناره˘ط ع˘م ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا نؤ˘كت
وأا ،ةيدؤعشسلا عم اهتاقÓع نع Óيدب
اهنيب ةقÓعلاف .ليئارشسإا وأا تارامإلا

نم ،اهيف مكحتت يتلا يه نارهط نيبو
معد نم فنأاي يميلقإا رؤظنم لÓخ

،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ا˘ه˘تا˘عار˘شص ي˘ف نار˘˘ه˘˘ط
اهمعد هيف مدخ˘ت˘شست ي˘لود رؤ˘ظ˘ن˘مو
تايلؤلا عم ةشسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف نار˘ه˘ط˘ل
تايلؤلا رج ديرت اهنأل ؟اذامل ،ةدحتملا
ةديعب قطانم يف ةشسفانملل ةدحتملا

امك .يؤيح˘لا ا˘ه˘لا˘ج˘مو ا˘هدود˘ح ن˘ع
نار˘ه˘˘ط˘˘ل ا˘˘ه˘˘م˘˘عد نأا اد˘˘ي˘˘ج فر˘˘ع˘˘ت
ةنؤعر نم ديزيشس ،ايشسايشسو ايداشصتقا

لعفل هعفديو ،يناريإلا رارقلا عناشص
تا˘يلؤ˘ل˘ل ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘شص ة˘شسا˘ي˘شس هذ˘˘هو .ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘كل ،ا˘ما˘م˘ت ف˘ي˘لا˘كت˘لا ة˘شضف˘˘خ˘˘ن˘˘م
هيلع ةباجإلا نكمي ل يذلا لاؤؤشسلا
يف ةينيشصلا ةشسايشسلا نأا له ،ؤه نآلا

مأا ؟نآلا يه امك ىقبتشس ةقطنملا هذه
اهيف اهشسامغنا ءؤشض يف ريغتتشس اهنأا

نيشصلا نأا ةشصاخ ،اهحلاشصم بعششتو
قرششلا اياشضق لحل اهدادعتشسا تدبأا
اهتيجرا˘خ ر˘يزو راز ا˘مد˘ن˘ع ط˘شسوألا
؟ارخؤؤم ةقطنملا

ي˘شسا˘ي˘شسلا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا نإا˘ف كلذ ع˘˘مو
لؤ˘ح˘ت نؤ˘كي د˘ق قا˘ف˘تلا نإا ،لؤ˘ق˘ي

هنأل ،لبقتشسملا يف امهم ايشسايشسؤيج
ةرتفل يلعف ي˘ن˘ي˘شص دؤ˘جؤ˘ل شسشسؤؤ˘ي

يشسورلا لماعلا لخد اذإا امأا .ةليؤط
ايكرت تقحتلا ام اذإاو ،ةلداعملا يف
،نطنششاو عم ةفكانم فلاحتلا اذهب
يف ريغتتشس امتح ىؤقلا نيزاؤم نإاف
هناكمإاب دحأا ل نكل .طشسوألا قرششلا
يف ةدحتملا تايلؤلا لحم لحي نأا

تلازا˘م ا˘ه˘نأل ،بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘˘لا
ةقطنملا هذهو ملاعلا يف ربكألا ةؤقلا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هألا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ةيقافتلا لكششت دق .اه˘ت˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا
يف نارهطل ةؤق لماعو ،نديابل ايدحت
،يوؤنلا قافتلا لؤ˘ح تا˘شضوا˘ف˘م˘لا
ينيشص رورم زاؤج نؤكت نل اهنكل
ريؤطت˘ل نار˘يإل نؤ˘ي˘ن˘ي˘شصلا ه˘ح˘ن˘م˘ي
يف ن˘مألا ة˘عز˘عزو ،ة˘يوؤ˘ن ة˘ح˘ل˘شسأا
نؤ˘ن˘هار˘ي م˘˘ه˘˘نأل ،ط˘˘شسوألا قر˘˘ششلا

حلاشصم اهيف مهلو ،ايداشصتقا اهيلع
تريغ اذإا اريثك نيكب دعشستشس .ةريبك
تحبشصأاو ،ةبع˘ل˘لا د˘عاؤ˘ق ة˘ي˘قا˘ف˘تلا

يف نطنششاو ىلع يؤق طغشض لماع
تبثتشس اهنيح .ناريإا عم تاشضوافملا
ن˘كم˘ي ه˘نأا˘ب ةر˘ي˘ث˘ك ة˘ف˘ي˘ع˘شض لود˘˘ل
يلود بعل اه˘نأاو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا

ةيلود لكاششم لح ىلع رداقو ريبك
ا˘˘حا˘˘ج˘˘ن كلذ نؤ˘˘كي˘˘˘شسو .ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
اهتؤقل ازيزعتو ،اهل اريبك ايشسامؤلبد
ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ى˘ل˘ع ذ˘خؤؤ˘ي ا˘م .ة˘م˘عا˘ن˘لا
متكتلا ةلا˘ح ؤ˘ه ة˘ي˘نار˘يإلا ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا

نإا ليق .اهدؤنب شضعب يف شضؤمغلاو
رايلم004 غلبم ىلإا لشصي رامثتشسلا
قئاثؤلا يف رهظي مل كلذ نكل ،رلود
ثدحتم˘لا لُأا˘شس ا˘مد˘ن˘عو ،ة˘ي˘م˘شسر˘لا
نع ةينيشصلا ةيجراخلا ةرازو مشساب
،ة˘با˘جإلا شضفر را˘م˘ث˘˘ت˘˘شسلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ىلإا ريششت تامؤلعم تبرشست كلذك
اطفن نيشصلا ميلشستل يناريإا نامشض
شضعب .اماع52 ةدمل نمثلا شصيخر
،ذيفنتلا ةيناكمإا يف تككشش ريراقتلا

ىربك عيراششم ةثÓث كانه نأا ةشصاخ
طفن˘لا ة˘كر˘شش ع˘م ن˘ي˘شصلا ا˘ه˘ت˘ع˘قو
ريخأاتلا ببشسب ا˘هؤوا˘غ˘لا م˘ت ،ة˘ي˘نار˘يإلا
بناجلا تاءاعدا بشسح ،ذيفنتلا يف
.يناريإلا

لؤقلل نيرخآا تعفد نيوانعلا هذه لك
ةينيشص ةحبر˘م ة˘ف˘كا˘ن˘م ة˘ق˘ف˘شص ا˘ه˘نإا
قا˘ي˘شس ي˘ف ىر˘ب˘ك ىؤ˘ق د˘شض ة˘ي˘نار˘يإا
ديرت نيكب نأا امك .ةيلودلا تارؤطتلا
هت˘ثد˘حأا يذ˘لا ق˘ل˘ق˘لا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسلا
اهتاقÓع يف ةيلاحلا ةيكيرمألا ةرادإلا

دعب ،ةقطنملا يف ءافلحلا شضعب عم
قؤقح تلاجم يف مهيلع طغشضلا
ل˘يد˘˘ب˘˘ك ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن مد˘˘ق˘˘ت˘˘ف ،نا˘˘شسنإلا
شسلجم يف ةيامحلا ر˘ي˘فؤ˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘شسي
.شضقنلا قحب نمألا

هللا دبع ىنثم : ملقب

اهليعفتو ةينيطسسلفلا ةيبعسشلا ةمواقملا تايلآا ريوطت
ي˘ل˘ي˘ئار˘˘شسإلا ير˘˘كشسع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا د˘˘ي˘˘ع˘˘شصت
تآاششنملاو لزانم˘لا مد˘ه تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ظؤ˘ح˘ل˘م˘لا
ةشصاخو ةلتحملا شضرألا مؤمع يف ةينيطشسلفلا
يتلا «ج» ةفنشصملا قطانملاو اهطيحمو شسدقلاب
نا دكؤؤي ،ةيبرغلا ةفشضلا ةيبلاغ ةحاشسم لكششت
ةر˘ط˘ي˘شسلا ؤ˘هو ا˘ح˘شضاو تا˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘حلا فد˘˘ه
اذهب مهنا نيدقتعم ةيبرغلا ةفشضلا ىلع ةلماكلا
ةمئاقلا عاشضولا ءاهنا متي ةقيرطلاو بؤلشسلا

عم لماعتلاو ةينيطشسلفلا ةيشضقلا فلم قÓغإاو
شضفرو نينطاؤ˘م˘لا شصخ˘ت ة˘ي˘نا˘شسنا تا˘ي˘ط˘ع˘م
ينيطشسلفلا بعششلل يشسايشسلا عقاؤلا عم لماعتلا

نم يمشسرلا فارتعلاو ةيشسايشسلا هقؤقح هحنمو
اذهلو ،ةينيطشسلفلا ةلودلا مايق يف لÓتحلا لبق
اهناودعو اهديعشصتب لÓتحلا تاطلشس رمتشست
ةرطيشسلل لئاشسؤلا ةعؤنتم ةشسارشش دهششي يذلا

ديعشصتلا اشصؤشصخو ةيبرغلا ةفشضلا ندم ىلع
.شسدقلا يف ريطخلا

ديعشصتلا اذه ةيلودو ةيلحم ريراقت تدشصر دقو
بتكم نع ردشص يذلا مهملا ريرقتلا اهرخآا ناكو
(اششتوأا) ةيناشسنإلا نوؤؤششلا قيشسنتل ةدحتملا ممألا

تلؤتشساو تمده لÓتحلا تاطلشس نأا دكأا يذلا
لÓخ ةلتحملا ةيبرغلا ةفشضلا يف ىنبم62 ىلع
43 ريجهت ىلإا ىدأا ام ؛نييشضاملا نيعؤبشسألا

04 ؤحن ررشضتو Óفط51 مهنيب نم انطاؤم
نم ةلماك ةبقارمو فارتعاب اذهو نيرخآا انطاؤم
لÓتحلا تا˘ط˘ل˘شس .ة˘ي˘لود˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا ل˘ب˘ق
ةيناطيتشسلا اهع˘يرا˘ششم ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ا˘شضيا ة˘ي˘شضا˘م
محل تيب برغ ايلاح ثدحي امك ةيرامعتشسلا

ةقحÓم ي˘ف ا˘هر˘ي˘باد˘تو ا˘ه˘تاءار˘جإا ن˘م د˘ع˘شصتو
ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا دؤ˘جؤ˘لا ةدرا˘ط˘مو
تآاششنملاو لزانملا مده لشصاؤتو ج ةفنشصملا

نينطاؤملا نم ةقط˘ن˘م˘لا كل˘ت غ˘ير˘ف˘ت˘ل ما˘ي˘خ˘لاو
نيرمعتشسملا نينطؤتشسملا لÓحإل نيينيطشسلفلا

.مهناكم
نع ةلماكلا ةيلوؤؤشسملا لمحتت لÓتحلا ةلود
ىلع بج˘يو تآا˘ششن˘م˘لاو لزا˘ن˘م˘لا مد˘ه ة˘م˘ير˘ج
ةميرجلا هذه عم لماعتلا مدع يلودلا عمتجملا

ششياعت˘لا ن˘مو ط˘ق˘ف تا˘ي˘ئا˘شصحإلا ي˘ف ما˘قرأا˘ك
ةمجر˘ت بج˘ي ثي˘ح ا˘ي˘مؤ˘ي رر˘كت˘ت ا˘ه˘نأل ؛ا˘ه˘ع˘م
ةيلود فقاؤم ذاختا ةرورشضو لاعفا ىلا لاؤقلا

هتاشسرامم ةع˘ي˘ب˘طو لÓ˘ت˘حلا اذ˘ه˘ل د˘ح ع˘شضؤ˘ل
ةينيط˘شسل˘ف˘لا قؤ˘ق˘ح˘ل˘ل ه˘تردا˘شصمو ة˘ي˘ناود˘ع˘لا
.ةعورششملا

ام ةعباتم ةرورشض ةينيطشسلفلا ةدايقلا ىلع بجي
تآاششنم˘لاو لزا˘ن˘م˘لا مد˘ه تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ير˘ج˘ي
تاهجلاو يلودلا عمتجملا ثحو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمألا اهيف امب ةفاك ةيلودلا

ةماعلا ةيعمجلا ةشسائرو نمألا شسلجم ةشسائرو
نا˘شسنإلا قؤ˘˘ق˘˘ح شسل˘˘ج˘˘مو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل
لمحتب مهتبلاطمو ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاو
هذه هاجت ة˘ي˘قÓ˘خألاو ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا م˘ه˘تا˘ي˘لوؤؤ˘شسم
ةبشساحمو ةلءا˘شسم ي˘فو ة˘ل˘شصاؤ˘ت˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا

ةقحÓم ةرورشضو اهفلخ ف˘ق˘ي ن˘مو ا˘ه˘ي˘ب˘كتر˘م
 .ةيلودلا مكاحملا لبق نم اهيبكترم
عشضؤل ةحلم ةرورشض ةيبعششلا ةمواقملا ليعفت
ناود˘˘ع˘˘لاو يؤ˘˘مد˘˘لا ل˘˘شسل˘˘˘شسم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘ح
قؤقحلا دشض رمتشسملا يرامعتشسلا يناطيتشسلا
عشضو نم دب لو ،ينيطشسلفلا بعششلل ةيعرششلا
لمع تايلا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘شسا

را˘ب˘ت˘عاو لÓ˘ت˘حلا ة˘موا˘ق˘م˘ل ي˘مؤ˘ي ج˘ما˘˘نر˘˘بو

ةمواقملا لاكششا نم Óكشش ةيبعششلا ةمواقملا
؛اهلاكششأاو اهتايلا ديدجت ىلع لمعلاو لتحملل
ينيطشسلفلا بعششلا ثارتو خيرات نم ءزج يهف
عشضو نم دب Óف ،هشضرا ىلع طبارملا دماشصلا
راكتباو اهديعشصت متي فيك ةشساردو لمع تايلا
اهتيلاعفو اهريثأات ةدايز يف مهاشست ةديدج بيلاشسا

 .ةيعمقلا هتاططخمو لتحملا دشض
ينيطشسلفلا بعششلا ءانبا عيمج فقي نأا دب ل

تارا˘ي˘خ م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ه˘تا˘ه˘جؤ˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب
ةيمها عم ةلحرملا هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا ة˘موا˘ق˘م˘لا
ن˘م بل˘ط˘ت˘ي ثي˘ح لÓ˘ت˘حلا ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل ل˘م˘ع˘لا
ءاؤشس تايدحتلا هذه ردق ىلع اؤنؤكي نا عيمجلا

ةدحو بلطتي يذ˘لا ي˘شسا˘ي˘شسلا ىؤ˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع
لكب ملاعلا عم لماعتل˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ف˘قؤ˘م˘لا

ةداعتشسا لجا نم ينطؤلا ىؤتشسملا ىلع وا ةيدج
ىلع يماشستلاو تافÓخلا كرتو ةينطؤلا ةدحؤلا
فد˘ه˘لاو ف˘قؤ˘م˘˘لا ةد˘˘حو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو حار˘˘ج˘˘لا
يرشصنعلا لÓتحلا اذهل دح عشضوو ينيطشسلفلا
ة˘نؤ˘ن˘ي˘كلاو دؤ˘جؤ˘لا ءا˘˘ه˘˘نا ى˘˘لا ى˘˘ع˘˘شسي يذ˘˘لا
.ةينيطشسلفلا

ةينيطصسلفلا حابصصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطصسلف يف يبرعلا مÓع’ا ريفصس / ةودقلا يرصس  : ملقب
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يلحم 6962ددعلا ^2441 نابعصش72ـل قفاوملا1202 ليرفأا8صسيمخلا 08
ةيراجلا ةنصسلا لÓخ نط فلأا001 تغلب هجاتنإا ةقاط

ريدسصتلل هطاسشن عسسوي لجيجب ةرÓبب ديدحلا بكرم
ريدملا شسيئر بئان  فششك
ةيرئازج˘لا  ة˘كر˘ششل˘ل ما˘ع˘لا
بيا˘شش ،بل˘شصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لا
ر˘ق˘م˘˘ب  ،ي˘˘ت˘˘شسلا نا˘˘ي˘˘ف˘˘شس
ةقطنمب ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع   ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ةرÓ˘˘ب
ةكرششلا غؤلب لفح ششماه
ثداؤح نودب ةعاشس نؤيلم
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘لؤ˘˘شصحو ،ل˘˘م˘˘ع
ةقباطملاو ةدؤ˘ج˘لا ةدا˘ه˘شش
نأاب ،1009 وزيإا ةيملاعلا

ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإلا اد˘˘˘˘˘ه
ريبك دا˘ه˘ت˘جإاو تادؤ˘ه˘ج˘م
ة˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘ششلا تارا˘˘˘˘˘˘˘طإل
نأا˘ب ار˘ي˘ششم ،ل˘˘شصاؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا
لÓ˘˘خ تل˘˘ج˘˘شس ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا
ه˘تا˘ه ن˘˘م لوألا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
نط فلأا001 جاتنإا ةنشسلا

عم هعاؤنأا لكب ديدحلا نم
ةبشسنب شضا˘ف˘خ˘نا ل˘ي˘ج˘شست
بل˘ط˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب03
قباشسلا عم ةنراقم ،يلحملا

ة˘˘كر˘˘ششلا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م اذ˘˘هو
ر˘يد˘شصت˘˘لا ؤ˘˘ح˘˘ن ه˘˘جؤ˘˘ت˘˘ت
.جراخلل
30 دقع مت،راطإلا اذه يف
ةيبرع قاؤشسأا عم تايقافتا

ةلود عم اشضيأاو ةيبوروأاو
نيب ريدشصت رظتني ذإا ،ادنك
ن˘ط ف˘لأا003 ى˘˘لإا052
.ةيراجلا ةنشسلا ةياهن ىتح
ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسا  شصؤ˘˘˘شصخ˘˘˘بو
ينيشصلا دقعلا نم ةكرششلا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

راششأا ،تÓيبج راغ تاماخ
ماعلا ريدملا شسيئرلا بئان

ةيقافتإا عيقؤت مت Óعف هنأاب
لÓغتشسلا زي˘ح ل˘خد˘ت˘شسو
ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا دود˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
مهاشسيشس ثيحب ،نيل˘ب˘ق˘م˘لا
جاتنإلا ةفلكت شضيفخت يف
ايلاح تا˘ما˘خ˘لا نأاو ا˘م˘ي˘شس
جراخلا نم اهداريتشسا متي
ي˘هو  ة˘ع˘ف˘تر˘م را˘ع˘شسأا˘˘بو
را˘ع˘شسأا ى˘ل˘ع تر˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لا
ةينطؤلا قؤشسلا يف ديدحلا
،عا˘ف˘ترلا شضع˘˘ب فر˘˘عو ،

نأاب لوؤؤشسملا تاذ راششأاو
2.1 غؤلب ع˘قؤ˘ت˘ت ة˘كر˘ششلا

عم جاتنإلا نم نط نؤيلم
.ةيراجلا ةنشسلا ةياهن  غؤلب

لامعلا تيبثت شصؤشصخبو
ةددحم دؤقعب نؤلمعي يذلا
لازتل ة˘كر˘ششلا نإا˘ف ةد˘م˘لا
عور˘˘˘ششم˘˘˘لا ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
طورشش يعدتشسي تيبثتلاو
عم ةيقافتلا بشسحو نكل
ةيلمعلا تقلطنا دقف ةباقنلا
لماع005 تل˘م˘شش ي˘ت˘˘لا

امأا. ةلشصاؤتم ةي˘ل˘م˘ع˘لاو
يناعي يدلا جيجشضلا نع
ح˘˘شضوأا˘˘ف ،لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘م
اهل ةكرششلا نإاأا لوؤؤشسملا
عمشسلا شسايقو ةياقو ةزهجأا
ة˘˘با˘˘شصإا يأا ل˘˘ج˘˘شسن م˘˘لو»
نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم ،«د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ةريبك ةيمهأا يلؤت ةكرششلا
،ير˘˘˘ششب˘˘˘لا ر˘˘˘شصن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ريفؤت ىلع اديج شصرحتو
قيقحتل ةبشسانم لمع ةئيب
. يفيظؤلا ىشضرلا

 ميهارب.ع

تايدلبلا ةصضراعم ببصسب
ةديلبلاب ةديدج ةيمومع تاغرفم زاجنإا رخأات
ارخأات ةديلبلا ةيلو يناعت
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ششم زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا ي˘˘˘˘ف
ة˘ي˘مؤ˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘غر˘˘ف˘˘م˘˘لا
رفؤت نم مغرلا˘ب ة˘ب˘قار˘م˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘غألا
ببشسب كلذل ة˘شصشصخ˘م˘لا
ءاشسؤور نم ددع ةشضراعم»
شضع˘˘ب اذ˘˘كو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
دافأا امل اقفو،«ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
شسل˘ج˘م˘لا شسي˘ئر شسمأا ه˘˘ب
د˘ب˘ع ،ي˘ئلؤ˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
.يملاؤشس نمحرلا

ىد˘˘ل ي˘˘م˘˘لاؤ˘˘شس ح˘˘شضوأاو
ةرود˘لا لا˘غ˘ششأل ه˘حا˘ت˘ت˘˘فا
شسلجم˘ل˘ل ى˘لوألا ة˘يدا˘ع˘لا
ه˘˘نأا ،ي˘˘ئلؤ˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا
ةفلغألا ر˘فؤ˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب
زاجنإل ةشصشصخملا ةيلاملا

ةديدج ةيمؤ˘م˘ع تا˘غر˘ف˘م
كلت ةيبلغأا غؤلب لظ يف
ة˘يلؤ˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘عزؤ˘˘م˘˘لا

ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م د˘ج ل˘˘حار˘˘م
ارخأات دهششت اهنأا لإا عبششتلا
ببشسب ا˘ه˘لا˘غ˘ششأا ثع˘ب ي˘ف
ءا˘شسؤور شضع˘ب ة˘شضرا˘ع˘م»
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لاو تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘هزا˘˘˘ج˘˘˘نإل
.«مهتايدلب
نأا لوؤؤشسملا تاذ فاشضأاو
تنأامط ةشصتخملا تاهجلا
ءاششنإل ةشضراعم˘لا ة˘ه˘ج˘لا

يتلا ع˘يرا˘ششم˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
،ةرورشض نم رثكأا تحشضأا
هذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ه˘˘˘نأا
تافشصاؤم قفو تاغرفملا

ةرؤطتم تاينقتو ةيرشصع
ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ن˘˘م˘˘شضت
ح˘ئاور˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘لاو
,مهفواخم رب˘كأا د˘ع˘ت ي˘ت˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘شضف
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘لا˘م تاز˘ي˘ف˘ح˘ت
يمر ف˘ي˘لا˘كت شضي˘ف˘خ˘ت˘ب
.مهتايدلب تايافن
يملاؤشس رذح ةبشسانملابو
ةجلاعم ةمزأا تايعادت نم
ةبلشصلاو ةيلزنملا تايافنلا
امع ةيلؤلا هجاؤت دق يتلا
ةيبلغأا عبششت لظ يف بيرق
يتلا ةيمؤمعلا تاغر˘ف˘م˘لا
ن˘˘˘˘ع ةز˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ع تح˘˘˘˘˘شضأا
ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘شسا
ي˘ت˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا نا˘˘ن˘˘طألا
ببشسب اي˘مؤ˘ي ا˘ه˘ي˘لإا ل˘ق˘ن˘ت
ا˘م˘م ي˘نار˘م˘ع˘لا ع˘˘شسؤ˘˘ت˘˘لا
را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘نإا ن˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شسأا
امو ةيئاؤششعلا تاغر˘ف˘م˘لا
ى˘ل˘ع ر˘ط˘˘خ ن˘˘م ه˘˘ل˘˘كششت
.ةئيبلاو ةيمؤمعلا ةحشصلا

هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا فد˘˘ه˘˘بو
ثدحتملا حرتقا ةيلاكششإلا
ى˘لإا ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا» ءؤ˘ج˘˘ل˘˘لا
«شصاؤ˘خ˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا

تاد˘حو ءا˘˘ششنإا لÓ˘˘خ ن˘˘م
يف ةشصشصخت˘م ة˘ي˘عا˘ن˘شص
ةلباق˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘ل˘كشسر
رارغ ىلع ريودتلا ةداعإل
نؤ˘ترا˘كلاو كي˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لاو
.ةيؤشضعلا اياقبلاو

ب .صضاير

بارصضإاب ةعوبتم ةيجاجتحا ةكرح يف ،ةملاق ةنيدمب ةدحاولا ةفرغلا تاذ تانكصسلا باحصصأا نم ةعومجم لخد
يف «ةرادإ’ا ريصصقتو نيلوؤوصسملا نواهت»ب هوفصصو امم مهصضاعتما نع اريبعت ،ةملاق ةرئاد رقم مامأا ماعطلا نع حوتفم
تاذ ققصشلا نم نيديفتصسملا ةيقحأا دكؤوت يتلا  نكصسلا ريزو و ةيروهمجلا صسيئر تاميلعت قيبطتو ،مهتلكصشم ةجلاعم

بلط عاديإا درجمب ةعصساو ةيعامتجا تانكصس نم ةدافتصس’ا يف2002 ةنصس  اهزاجنا فقو مت يتلا ةدحاولا ةفرغلا
.مهققصش نع مهلزانت طرصش ةيلحملا تاطلصسلا ىدل ليوحت

تاذ ق˘ق˘ششلا با˘ح˘شصأا لؤ˘ق˘˘ي
اودافتشسا يتلا ةدحاؤلا ةفرغلا

مؤيلا مهنأا2002 ةنشس اهنم
،م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع دار˘˘˘فأا دد˘˘˘ع داز
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ر˘˘غ˘˘شصأا تح˘˘˘ب˘˘˘شصأاو
اؤلازلو  دارفأا5 نم نؤكتت
ةد˘حاو ة˘فر˘غ ي˘˘ف نؤ˘˘ششي˘˘ع˘˘ي
م˘لو ،«شصف˘ق˘لا»ـب ا˘˘هؤ˘˘ف˘˘شصو
و ةد˘يد˘ع˘لا م˘ه˘ي˘عا˘˘شسم د˘˘ج˘˘ت
م˘˘ه˘˘تÓ˘˘شسار˘˘مو ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
تاهجلا ىلإا ةريثكلا ةريثكلا
ا˘م ،ة˘ي˘غا˘شص ا˘ناذآا  ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

ىلإا جورخلا ا نوررقي مهلعج
رقم مامأا ماشصتعلاو عراششلا
بارشضإا يف لؤخدلا و ةرئادلا

لجأا نم ،ماعطلا نع حؤتفم
ةيئلؤلا تاطلشسلا هابتنا تفل
قيبطتل لخدتلا ىلع اهلمحو
اقباشس نكشسلا ريزو تاميلعت
يلاحلا ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئرو
ةيشضاقلا ،نؤبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةيعامت˘جا تا˘ن˘كشس م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب
م˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا در˘˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘ع˘˘˘شساو
نع مهلزانت طر˘شش ،م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
دح عشضو ،ة˘م˘يد˘ق˘لا م˘ه˘ق˘ق˘شش
ةد˘ع تماد ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘˘ل
. تاؤنشس
د˘ق م˘ه˘نأا نؤ˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘كأاو
ن˘م ةر˘ئاد˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا اؤ˘ه˘جو
ل˘يد˘ب˘˘ت تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط عاد˘˘يإا ل˘˘جا
فرط نم اهت˘شسارد˘ل م˘ه˘ق˘ق˘شش
ىلع فرششت يتلا ةرئادلا ةنجل

ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘˘كشسلا ع˘˘يزؤ˘˘ت
ةيؤلوألا ةاعارم عم يراجيلا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ا˘˘هر˘˘ط˘˘˘شست ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا لإا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
نأا نةود  تعزو م˘˘˘˘˘ئاؤ˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
مهنم دحاو يأا ءامشسأا نمشضتت
ر˘شسأا ي˘ف نؤ˘ششي˘ع˘ي م˘ه˘˘نأا ع˘˘م
ي˘ف دار˘فأا6و5 ن˘م نؤ˘كت˘˘ت
.ةدحاو ةفرغ نم ةقشش
د˘˘ق ق˘˘با˘˘˘شسلا ي˘˘˘لاؤ˘˘˘لا نا˘˘˘كو
شسي˘˘ئر˘˘ل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ىد˘˘شسأا
ءا˘ن˘بو ،ا˘شضيأا ق˘با˘شسلا ةر˘ئاد˘لا

هفشصؤب ريخألا اذه دعأا ،اهيلع
نم ةمئاق عيزؤتلا ةنجل شسيئر
، ادرف71 مشضت نيديفتشسملا

ح˘لا˘شصم ى˘ل˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ع˘˘م

ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناؤ˘˘يد
ة˘م˘ئا˘ق جاردإا مد˘ع يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
يتلا ةعرقلا ةيلمع يف71لا

22 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ار˘˘˘خؤؤ˘˘˘م تر˘˘˘ج
ا˘مد˘ن˘عو  ،مر˘شصن˘م˘˘لا شسرا˘˘م
ةيقرتلا ناؤيد حلاشصم ترشصأا

ى˘ل˘ع يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لاو
ا˘ه˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شست˘˘ب ةر˘˘ئاد ح˘˘لا˘˘شصم
نا˘كشس ة˘م˘ئا˘ق ع˘م ر˘شضح˘˘م˘˘لا
تارر˘ق˘مو ةد˘حاؤ˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
‐نؤجتحملا لؤقي‐ ةدافتشسلا
يمشسرلا ر˘شضح˘م˘لا نا ح˘شضتا
. ىفتخا دق ءارجإلا تبثي يذلا
نؤ˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘ششا˘˘ن˘˘˘ي ،اذ˘˘˘ل
لخدتلا ،ةلوؤؤ˘شسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
تلآا ام ىلع فؤقؤلل لجاعلا

ةي˘عا˘م˘ت˘جلا م˘ه˘عا˘شضوأا ه˘ي˘لإا
ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘شسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو
ةدقعم˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ل˘كا˘ششم˘لا
شضار˘˘مألا ي˘˘ششف˘˘ت ة˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن
60 نم رثكأا دجاؤتل ةنمزملا
.ةدحاو ةفرغ يف شصاخششأا

،ةنيطنشسقب ،شسمأا لوأا تمربأا
ريؤطتو معدل ةكارشش اتيقافتا
لا˘ج˘م ي˘ف ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا
كلذو ،ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ني˘ششد˘ت م˘شسار˘م ششما˘ه ى˘ل˘ع
˘مؤ˘ل˘ع˘لا ي˘ف ثا˘ح˘بألا ز˘كر˘˘م
ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا
«ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن˘˘م ي˘˘˘ل˘˘˘ع» ة˘˘˘يرادإلا
يلاعلا ميلعتلا ريزو فارششإاب
يقابلا دبع ،يملعلا ثحبلاو
.نايز نب
ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا فد˘˘ه˘˘تو
ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه ن˘ي˘ب ة˘˘ع˘˘قؤ˘˘م˘˘لا
حÓ˘˘شص ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج و د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
ى˘˘˘لإا (3 ةنيط˘ن˘شسق) رد˘ي˘ن˘بؤ˘ب
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ثح˘ب˘لا ر˘يؤ˘˘ط˘˘ت
ا˘˘˘˘˘م بشسح ،ي˘˘˘˘˘نلد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصلا
ثاحبلا زكرم ريدم هحشضوأا
دبع ةينلد˘ي˘شصلا مؤ˘ل˘ع˘لا ي˘ف
دقع ن افيشضم ،نؤكج ديمحلا
نيب عقؤم˘لا ي˘نا˘ث˘لا ة˘كار˘ششلا
ثح˘ب˘لا ز˘كر˘مو ز˘كر˘م˘˘لا تاذ
ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لاؤ˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا
ى˘لإا فد˘ه˘ي ةر˘كشسب˘ب ة˘فا˘ج˘˘لا
تاتا˘ب˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا ع˘ي˘ج˘ششت
يف اهجاتنإا متي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

.دÓبلا بؤنج
ز˘˘كر˘˘م نأا نؤ˘˘كج د˘˘كأا ا˘˘م˘˘˘ك
˘˘˘مؤ˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ثا˘˘˘˘ح˘˘˘˘بألا
ةنيطنشسق ةيلؤل ةينلديشصلا

ه˘عؤ˘ن ن˘م لوألا» د˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
نم «ينطؤلا ىؤتشسملا ىلع
تا˘˘نا˘˘كمإا زز˘˘˘ع˘˘˘ي نأا ه˘˘˘نأا˘˘˘شش
لا˘ج˘م ي˘ف ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘يودألا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصت
.ةينلديشصلا تارشضحتشسملاو
ماعلا نيمألا حشضوأا ،هتهج نم
،يرمشس ديعشسلا ،زكرملا اذهل
ةيشساشسألا ماهملا نيب نم هنأا
ثحبلا» ديدجلا لكيهلا اذهل

ةكارششلاو لدابتلل شصرف نع
ي˘ن˘طؤ˘لا ن˘ي˘يؤ˘ت˘شسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ع˘˘˘˘م ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لاو
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

لاجم يف ءاكرششلا فلتخمو
اذ˘˘ك و ،«ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ط˘ششنألا ر˘يؤ˘ط˘˘ت»
نيؤكتلا و تامدخلا جماربو
بشصا˘˘ن˘˘م ح˘˘˘ت˘˘˘فو ل˘˘˘هؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا
هارؤتكدلا رؤط يف نيؤكتلا

ع˘فرو  هارؤ˘ت˘كد˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘مو
ا˘ه˘شضر˘ف˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا تا˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا
ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب،«ة˘ي˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا
يف ةيودألا ة˘عا˘ن˘شص ر˘يؤ˘ط˘ت»
.«رئازجلا

ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسلا د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘تو
ىل˘ع ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘جؤ˘غاد˘ي˘ب˘لا
يف نيثحابلل مدقملا نيؤكتلا
ى˘ل˘ع ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘شصشصخ˘˘ت

فششاؤكلا جاتنإا نيدايم رارغ
ملعو ةيئ˘يز˘ج˘لا ة˘ي˘جؤ˘لؤ˘ي˘ب˘لا
ءا˘بؤ˘ل ي˘˘ئ˘˘يز˘˘ج˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا

تادعم عي˘ن˘شصتو91‐ديفؤك
جاتنإاو فششكلا و شصيخششتلا

كي˘˘˘نورؤ˘˘˘لا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا شضم˘˘˘˘ح
يف درو ام بشسح ،يؤشضعلا
تاذ اهمدق يتلا تاحورششلا
نأا يرمشس فاشضأاو .لوؤؤشسملا

ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
يلاعلا ميلعتلا ةرازؤل ةعباتلا

مشضت يتلا و يملعلا ثحبلاو
23 ايلاح هب لمعي اربخم21
فلتخم يف اشصشصختم اثحاب
ايرادإا ابتكم02 و تلاجملا
يلام فÓغ ريخشست تبلطت دق
جد نؤ˘˘ي˘˘ل˘˘˘م061 قؤ˘˘˘ف˘˘˘˘ي

.اهزاجنإل
زكرمل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ف˘ششكو
˘˘˘مؤ˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ثا˘˘˘˘ح˘˘˘˘بألا
ةنيطنشسق ةيلؤل ةينلديشصلا
هميعدت مت ديدجلا لكيهلانأا
ة˘م˘م˘شصم ة˘ي˘ناؤ˘ي˘ح ةأا˘ششن˘˘م˘˘ب

ايÓخلا ىلع تارابتخا ءارجإل
شصئا˘˘شصخ˘˘لا تاذ ة˘˘ئ˘˘يز˘˘ج˘˘لا
نم ةشصل˘خ˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘جÓ˘ع˘لا
هذه نأا ىلإا اريششم ،تاناؤيحلا
ا˘˘م˘˘ع» ع˘˘شضؤ˘˘ت˘˘شس ةأا˘˘ششن˘˘م˘˘لا
.ةمدخلا زيح «بيرق

ب .يصساصس

 ناوصضر.ب

ةي’ولا رقم مامأا نومصصتعي

بارسضإا يف  ةملاڤب ةدحاولا ةفرغلا تاذ ققسشلا باحسصأا

ةين’ديصصلا مولعلا لاجم يف
ةنيطنسسقب ثحبلا ريوطتو معدل ةكارسش اتيقافتا

ةدكيكصس
ةيبرتلا ةيريدم

اهعقوم قلطتب
ينورتكلإلا

ةيلؤل ةيبرتلا ةيريدم ، تنلعأا
عقؤم حاتتفا نع ،ةدكيكشس
هدهب شصاخ ينورتكلا
هب دافا ام بشسح ،ةشسشسؤؤملا

مشساقلب ،ةيلؤلل ةيبرتلا ريدم
عم هدقع عامتجا لÓخ ،ةفيعلا

تاطشسؤتملا يريدم
دبع» ةنقتمب تايؤناثلاو
ةنيدمب «ةزبدؤب مÓشسلا
.ةدكيكشس
نأا ،ةيبرتلا ريدم حشضوأاو
دؤلؤملا اذه قÓطإا
راطإا يف ءاج ،ينورتكللا
مÓعإلا تايجؤلنكت قيبطت
،ةهج نم ةثيدحلا لاشصتلاو
يريدم لمع ليهشستو
عيمج يف ةيؤبرتلا تاشسشسؤؤملا

.ىرخأا ةهج نم ،ميلعتلا لحارم
ىلع ،ةيبرتلا ق ريدم دكأاو
ءاشسؤور مازتلا ةرورشض
ديربب ةيؤبرتلا تاشسشسؤؤملا
لكل دحؤم ينورتكلا

رييغتب ءافتكلاو ،ةشسشسؤؤم
لاح يف ،طقف رورملا ةملك
رييغت نأل ،ريدملا ليؤحت
ريدم بشسح ينورتكللا ديربلا
فيششرأا ةراشسخ لكششي ،ةيبرتلا
.ةشسشسؤؤملا

نأا ىلإا ،لوؤؤشسملا تاذ راششأاو
لمعي ،ينورتكللا عقؤملا اذه
فلتخمب ةيريدملا طبر ىلع
،ةيؤبرتلا تاشسشسؤؤملا

نم نؤكتشس ةقÓطنلاو
نم متيشس نيا ،رؤجألا ةحلشصم
فششك مÓتشساو جؤلؤلا هلÓخ
.نيفظؤملل يرهششلا بتارلا

ع.دلاخ
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نوؤوصشلا ريزو اهحاتتفا ىلع فرصشأا
يدهملب فصسوي ،فاقوأ’او ةينيدلا

فاقوأÓل ةيوهجلا ةودنلا
تنسشومت نيعب

ر˘˘˘يزو شسمأا لوأا فر˘˘˘ششأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا نوؤؤ˘˘˘˘˘ششلا

ف˘˘˘˘˘شسؤ˘˘˘˘˘˘ي ،فا˘˘˘˘˘˘قوألاو
قÓطنا ى˘ل˘ع ،يد˘ه˘م˘ل˘ب
ةيؤهجلا ةودنلا تايلاعف
ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ب فا˘˘قوأÓ˘˘ل
.«يدؤعشسم ىشسيع»
ه˘˘تر˘˘˘شضح ى˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا

ة˘˘˘م˘˘˘ئألاو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مألاو
ة˘˘˘˘˘يلؤ˘˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘ششمو
ور˘يد˘م ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
41 ـل ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤؤ˘˘ششلا

ة˘ي˘بؤ˘ن˘جو ة˘ي˘بر˘غ ة˘يلو
،ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا تارا˘˘طإلا˘˘˘ب
فا˘قوألا ف˘ل˘م ر˘ي˘ي˘شست˘˘ب
تق˘ل˘ط˘نا د˘قو . ةا˘كز˘˘لاو
ن˘م ى˘لوألا ةود˘ن˘لا هذ˘˘ه
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يلؤ˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘عؤ˘˘˘ن
ا˘هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب تن˘˘ششؤ˘˘م˘˘ت
لا˘ج˘م ي˘˘ف ةد˘˘ئار ة˘˘يلو
عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شسا و ة˘˘˘يؤ˘˘˘شست
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘قؤ˘˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘˘مألا

تنكم ثيحب اه˘ت˘ن˘م˘قرو
عا˘جر˘ت˘شسا ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةحاشسمب شضرا ةعطق53
اهعيزؤ˘ت م˘ت را˘ت˘كه77
تايدلب ربع لÓغتشسÓل
تايد˘ل˘ب ة˘شصا˘خ ة˘يلؤ˘لا
ي˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘شصلا يد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شس
يد˘˘˘ي˘˘˘شسو ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لو
م˘م˘ع˘ت نأا ى˘ل˘˘ع ششا˘˘يرو
تا˘˘˘يلو ي˘˘˘قا˘˘˘ب ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.نطؤلا

هتملك يف ريزؤلا دكأاو

ءا˘˘شصحإا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘˘ع
كÓ˘˘˘˘˘˘مألاو ي˘˘˘˘˘˘˘شضارألا
ءا˘˘جرأا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘قؤ˘˘˘لا
امعد اهلÓغتشسل نطؤلا
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ل
رودب اهؤنم ،ةيداشصتقلا
ركف ر˘ششن ي˘ف د˘جا˘شسم˘لا
ي˘˘˘ف ةا˘˘˘كز˘˘˘لاو ف˘˘˘قؤ˘˘˘لا
. عمتجملا طاشسوأا

ماق ،ةرايزلا شسفن لÓخو
ر˘˘ج˘˘ح ع˘˘شضؤ˘˘ب ر˘˘يزؤ˘˘˘لا
ءا˘ن˘ب عور˘ششم˘ل شسا˘شسألا

ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘نآار˘ق ة˘شسرد˘˘م
جا˘ح˘ل˘ب د˘ها˘ج˘˘م˘˘لا˘˘م˘˘شسا
م˘˘˘ير˘˘˘كتو ،بي˘˘˘ع˘˘˘ششؤ˘˘˘˘ب

نيششدت مت ام˘ك ،ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
ة˘˘شسرد˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شستو
ة˘ي˘جذؤ˘م˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘نآار˘˘ق˘˘لا
ةرهؤجلا يحب ةدجاؤتملا
يديمحؤبلا خيششلا مشساب
شسف˘˘ن˘˘بو .ي˘˘شصا˘˘ه˘˘لؤ˘˘لا
عشضؤب ريزؤلا ماق ،يحلا

عورششمل شساشسألا رجح
مشسا لمح˘ي د˘ج˘شسم ءا˘ن˘ب
،«دؤعشسم نب هللا دبع»
ز˘كر˘م˘لا عر˘ف ة˘ي˘˘م˘˘شستو
دهاجملا مشساب يمÓشسإلا
د˘ب˘ع ير˘ظ˘ح ي˘فؤ˘ت˘˘م˘˘لا
يديشس ةيدلبب امأا .زيزعلا

،ةشصاهلو ةرئادب ،ششايرو
د˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘ب ر˘˘يزؤ˘˘لا ما˘˘ق˘˘˘ف
د˘ج˘شسم زا˘ج˘˘نإا عور˘˘ششم
ميركتو «عفان نب ةبقع»
ىلع فرششملا ن˘شسح˘م˘لا
.هزاجنإا

ةنوب نيصسح

مهتلاصض اودجي مل نوكلهتصسملا
يراجتلا صضرعملا يف

نييلسشنخلا داقتنا لحم «ناسضمر ةحير»
لوألا هموي ذنم

ر˘ه˘شش لؤ˘ل˘ح˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت
ةد˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شسمو نا˘˘˘˘˘شضمر
ءانتقا ىل˘ع ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
فورظ يف م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا

ح˘ت˘ت˘فا ،ة˘ل˘˘ه˘˘شسو ةد˘˘ي˘˘ج
ي˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ل˘˘˘ششن˘˘˘خ ي˘˘˘لاو
ا˘˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘˘م ،يد˘˘˘˘يزؤ˘˘˘˘ب
ة˘ح˘ير» م˘شسا˘ب قؤ˘شست˘ل˘ل
ه˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘ط ي˘˘ف «نا˘˘شضمر
.ةثلاثلا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘˘م شضر˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘˘ن˘˘شصلاو
ةيريدم ،يلئاعلا لمعلاو
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ،ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘كرا˘˘ششم˘˘بو ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ةيديلقتلا ةعانشصلا فرغ
فرحلاو
ةر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا ن˘˘شضت˘˘ح˘˘يو
ة˘عا˘ن˘شصلا ة˘فر˘غ ءا˘˘شضف
فر˘˘ح˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ر˘ق˘م˘ب ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘˘ب

رظتنيو ،ةيلؤلا ةمشصاع
لابقإا شضرعملا دهششي نأا

رهشش مايأا ريظنلا عطقنم
ن˘م ل˘˘ي˘˘شضف˘˘لا نا˘˘شضمر
ة˘˘يلؤ˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب ل˘˘˘ك
ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قاو قؤ˘˘˘˘شست˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

فلت˘خ˘م ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح

.ةيكÓهتشسلا داؤملا
رمت˘شسي يذ˘لا شضر˘ع˘م˘لا

نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ط
ذ˘ن˘م‐ د˘ه˘شش ،ل˘˘ي˘˘شضف˘˘لا
نم ديدعلا ‐لوألا همؤي
تاداقتنلاو ،تاقيل˘ع˘ت˘لا

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ءا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسلاو
ن˘يد˘فاؤ˘لا ن˘ي˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا

˘مد˘ع بب˘شسب ي˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
فلتخم هيداترمل هريفؤت
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئاذ˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا داؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةدام ةشصاخو ةيرورشضلا
اهنع ثحبي يتلا تيزلا
،ناكم لك يف نطاؤملا

هرؤ˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘فو
ه˘ي˘ل˘ع شضر˘˘ف˘˘ي،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘فا˘شضإا ة˘ع˘ل˘شس ءا˘ن˘ت˘˘قا
،را˘ن˘˘يد فلآا4 ةم˘ي˘ق˘ب
تر˘˘شضح ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
ل داؤ˘˘˘م شضر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لو نطاؤ˘م˘لا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي
ر˘ه˘شش ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ي
ه˘ي˘˘ل˘˘ع بل˘˘غو ،نا˘˘شضمر
ي˘˘˘˘فر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

،يبارزلاك تاجؤشسنملاو
،ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا داؤ˘˘˘˘مو
ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘شسب˘˘للاو
 .ةيليؤحتلا داؤملاو

يداعصس يون

ةي’و قرصش نويفصس يداو ةيدلبل ةعباتلا ،صساطيوب ةيرقب عمجم ايفير انكصسم072 ةصصح نم نوديفتصسملا دجو
ةي’ولا يلاو نوبلاطي اذل ،مهتايانب ديصسجتل اهنم اودافتصسا يتلا ةيصضرأ’ا يف ةديدع لكاصشم ،صسابعلب يديصس

.ةظحل يأا يف لزنت دق يتلاو يداولل ةيذاحملا ةيصضرأ’ا ببصسب عقوملا رييغت لجأا نم لجاعلا لخدتلاب

نم نوديفتشسملا نم ديدعلا ربع
ق˘˘ي˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ع ي˘˘˘شضارألا هذ˘˘˘ه
يتلا ةيع˘شضؤ˘لا ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا
ةجيتن اهيف نؤطبختي اؤحبشصأا

يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضرألا ع˘˘˘قؤ˘˘˘م
ىلع مهتاناع˘م د˘ت˘م˘تو ،يداؤ˘ل˘ل
نود لاح ام ،تاؤنشس4 ىدم
هتقاعأا يذلا عورششملا ديشسجت

ن˘م  ة˘ياد˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م فور˘˘ظ
رؤهظ نع كيهان ،ةبرتلا قلزنا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ىلع تاعدشصت˘لاو تا˘ق˘ق˘ششت˘لا
ا˘˘م˘˘م .ةد˘˘ي˘˘ششم˘˘لا  تا˘˘˘ن˘˘˘كشسلا
.ءانبلا ةيلمع فقو ىلع مهمغرأا

نؤ˘كت˘ششم˘لا ا˘˘شضيأا حر˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
˘مد˘ع شصخ˘ت ىر˘خأا تلا˘غ˘˘ششنا
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا ط˘˘˘شسبأا ر˘˘˘فؤ˘˘˘ت
رارغ ىلع ،عقؤملاب ةيرورشضلا
فرشصلا تاكبششو زاغلا  مادعنا
ط˘شسؤ˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ي˘ح˘˘شصلا
ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ةد˘˘م˘˘عألا
ىلع يشضارألا شضعبل  طغشضلا

ر˘ت˘˘فد ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع شصن˘˘ي ا˘˘م شسكع
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘ششي  يذ˘˘لا طور˘˘˘ششلا

ى˘ل˘ع لزا˘ن˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب  ةرور˘˘شض
نا˘كم ن˘م ر˘ت˘م02.1 ة˘فا˘شسم
.ةدمعألا هذه عشضو
نيرر˘شضت˘م˘لا ع˘فد ع˘شضؤ˘لا اذ˘ه
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ى˘˘˘لإا
يلاؤلا اهشسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
اهمدقتي ،قي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا˘ب

نؤيرامعم نؤ˘شسد˘ن˘ه˘مو ءار˘ب˘خ
كل˘ت ع˘قؤ˘م ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م
تاداهشش ريرحت دشصق يشضارألا
ءان˘ب˘لا ع˘ن˘م˘ت وأا ح˘م˘شست  ة˘ي˘ن˘ق˘ت

. اهيلع
شسلجملا شسيئر دنف ،هبناج نم
نؤي˘ف˘شس داو ة˘يد˘ل˘ب˘ل  ي˘ب˘ع˘ششلا

نم نيديفتشسملا ناكشسلا معازم
،عمجم يفير نكشس072 ةشصح
ةيدلبلل ةينقتلا ةنجللا نأاب لاقو
ةيحÓشص ىلع اهتقفاؤم تطعأا
بق˘ع ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘شضارألا كل˘˘ت
كلذ نأا افيشضم ،ايناديم اهتنياعم
نم ديفتشسيشس ينكشسلا  عقؤملا

ة˘ير˘شضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
.ةيدلبلل ةمداقلا ةينازيملا لÓخ
،هتاذ تقؤلا يف ثدحتملا اعدو

لاعتفا مدع» ىلإا نيد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا
ي˘˘˘ف عور˘˘˘ششلاو «ل˘˘˘كا˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
دشصق ىرخأا ةيراقع ةيعوأا كلمت
.عقؤملا كلذ لادبتشسا

رهشش ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ي˘طر˘شش0052
ناشضمر
،مظعملا ناشضمر رهششل ابشسحت
شسابعل˘ب يد˘ي˘شس ة˘طر˘شش تد˘عأا
ع˘˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘ي ل˘˘م˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

ليشضفلا رهششلا اذه ةيشصؤشصخ
نامألاو نمألا طشسب ىلإا فدهي
ع˘م ،ة˘يلؤ˘لا عؤ˘بر ل˘˘ما˘˘ك ي˘˘ف
ريفؤتل ةيمارلا دؤهجلا فيثكت

طاشسوأا يف ةني˘نأا˘م˘ط˘لا ن˘م ؤ˘ج
ةر˘ي˘تو ة˘ف˘˘عا˘˘شضمو ة˘˘ن˘˘كا˘˘شسلا
راهنلا يف امك ليللا يف لمعلا

لا˘كششأا ل˘ك ة˘ح˘فا˘كم ل˘جأا ن˘م
،ا˘ه˘عؤ˘ن نا˘ك ا˘م˘ه˘م ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا
ةفورعملا ءا˘ي˘حألا ي˘ف لوز˘ن˘لا˘ب
ه˘ب˘ت˘ششم˘لا شصا˘خ˘ششألا ع˘م˘ج˘ت˘ب
ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘ثو م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.ةيمارجإلا مهتاططخم
ة˘طر˘ششلا تا˘يرود م˘ها˘شست ا˘م˘ك
ءا˘ح˘نأا ل˘ك ي˘ف ر˘ششت˘ن˘ت˘شس ي˘ت˘لا
ريباد˘ت˘لا د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف  ،ة˘يلؤ˘لا
لاكششأا لك ةبراحمب ةطبترملا
ةبراشضملا وأا ةيزاؤملا ةراجتلا
زيمتي ناشضمر رهشش نأا ارابتعا
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘كر˘˘ح˘˘ب
شضع˘ب م˘ن˘ت˘غ˘ي ه˘ي˘فو ،يرا˘ج˘ت˘لا

علشس قيؤشستل ةشصر˘ف˘لا را˘ج˘ت˘لا
ةحشصب رشضت ةيحÓشصلا ةيهتنم
.كلهتشسملا

ةطرشش تعشضو ،ىرخأا ةهج نم
ايئاقو اططخم ،شسابعلب يديشس
لÓخ رورملا ثداؤح نم دحلل
ن˘ع م˘ظ˘ع˘˘م˘˘لا نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش

ةتباث ةينمأا زجاؤح عشضو قيرط
شسي˘شسح˘ت˘ل ،ة˘كر˘ح˘ت˘˘م ىر˘˘خأاو
ىلإا مهتؤعدو تابكرملا قاؤشس

ةمÓشسلا دعاؤقب ديقتلا ةرورشض
رورملا نؤناق مارتحاو ةيرورملا

ةمÓشسو مهتمÓشس ىلع اظافح
بار˘ت˘قا ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ ن˘˘ير˘˘خآلا

ن˘˘˘يأا ،بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ناذآا د˘˘˘عؤ˘˘˘م
ءارج رورملا ثداؤح فعاشضتت
تابكرم˘لا ي˘ق˘ئا˘شس  لا˘م˘ع˘ت˘شسا
ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘˘طر˘˘˘ف˘˘˘م ة˘˘˘عر˘˘˘شس
ام ؤهو ،مهلزانم ىلإا لؤشصؤلا
.ةميخو بقاؤع هنع جتنت دق
شسابعلب يديشس ةطرشش دنجتشسو
0052 قؤ˘˘ف˘˘ي ا˘˘ير˘˘ششب اداد˘˘ع˘˘˘ت
ة˘ط˘خ˘ل ا˘ق˘فو ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘طر˘˘شش
حمشسي يذلا لكششلاب ةشسوردم
ثادحألا لكل ةينمألا ةيطغتلاب
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لاو
ىلع مز˘ع ا˘ه˘ل˘ك و ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب

ةمÓشسو نطاؤ˘م˘لا ن˘مأا نا˘م˘شض
،ةماعلاو ةشصاخ˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا

ا˘˘ه˘˘م˘˘ئا˘˘عد ل˘˘˘ك ع˘˘˘شضت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ر˘شضخألا م˘قر˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘شصتلا

ل˘شصاؤ˘ت˘لا ط˘ئا˘˘شسوو8451
ةحفشصب ة˘شصا˘خ˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ة˘˘˘مد˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يلؤ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأا
.ةعاشس42/42 نينطاؤملا

ودبع.صص

صسابعلب يديصس

قيقحت ةنجلب نوبلاطي ةيفيرلا تانكسسلا نم نوديفتسسملا

انوروك» ناونع تحت
«يرهقلا صساوصسولاو

تايعادتلا لوح ىقتلم
لجيجب «91ديفوك»ـل ةيسسفنلا

يندملا عمتجملا لتكت مظن
ةيعمجب Óثمم لجيج ةيلؤل
ةحفاكمل ةظقيلاو يعؤلا
رادب ،ةيعامتجلا تافآلا
بانؤب» ديهششلا بابششلا

ةنيدمب ىشسؤم يحب «ديششر
لؤح يلحم ىقتلم لجيج
تايعادتو ةيشسفنلا ةحشصلا
ناؤنع تحت91 ديفؤك ةمزأا
.«يرهقلا شساؤشسؤلاو انورؤك»
تناك ىقتلملا ةيادب
لبحؤب ،مامإÓل  ةلخادمب
،تشسؤشسات دجشسم نم دمحم
نم ةحشصلا» نع اهيف ثدحت
اميف ،«يمÓشسإلا رؤظنملا

ذاتشسأÓل ةيناثلا ةلخادملا تناك
يف شصتخم ،قيفؤت ينودخؤب

ةعماجب عامتجلا ملع
يف ةحشصلا»  لؤح تشسؤشسات
، «يعامتجلا طشسؤلا
،شسفنلا ملع يف شصتخملا امأا
تناك دقف ،لداع نيجاطؤب
ةحشصلا لؤح هتلخادم
طبشضلابو ةيشسفنلا
. «يرهقلا شساؤشسؤلا»
هنمشضت امب ىقتلملا فرع دقو
لبق نم ابواجت تÓخادم نم
لÓخ رهظ ام ؤهو ،رؤهمجلا
ديدعلا نأا حشضتاو ،تاششقانملا

تلاح نم يناعت تÓئاعلا نم
رثأا يذلا يرهقلا شساؤشسؤلا
ةايحو تاكؤلشس ىلع ايبلشس
لÓخ عمتجملا تائف فلتخم
شضخمت يذلاو ،انورؤك ةحئاج
،ادج ةئيشس ةيشسفن تلاح هنع
نم ديدعلا ىدل تغلب
تاشسلجل عؤشضخلا ،تلاحلا
هذه يطختل ةيشسفن ةيكينيلكإا
. ةلحرملا

 ميهارب.ع

ةيوحرلاب ةيليل ةيبط ةبقارم فيقوت دعب
نورمذتم ترايتب يليل يداو ناكسس

يلح˘م˘لا ط˘شسؤ˘لا بر˘غ˘ت˘شسا
ة˘يلؤ˘ب ي˘ل˘ي˘ل يداو ة˘يد˘ل˘ب˘ب
يذ˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ،ترا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت
ة˘˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘لا ةرادإا ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا
ةيراؤجلا ةحشصلل ةيمؤمعلا
ةبقارملا فيقؤت˘ب ة˘يؤ˘حر˘لا˘ب
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مؤ˘˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ة˘˘ج˘˘شضلا د˘˘ع˘˘ب مر˘˘شصن˘˘˘م˘˘˘لا
ؤيديف اهثدحأا يتلا ةريبكلا

«كؤبشسيافلا» تاحفشص ربع
و ة˘يودأا ي˘ف شصئا˘ق˘ن˘˘لا ن˘˘ع
ةدايعلاب شسمادلا مÓظلا اذك
ا˘ها˘ق˘ل˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘لاو
.ىشضرملا
عقاؤم يف رششن يذلا ؤيديفلا
ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاؤ˘ت˘˘لا

ةيمؤمع˘لا ة˘شسشسؤؤ˘م˘لا ر˘يد˘م
شسيئرو ة˘يراؤ˘ج˘لا ة˘ح˘شصل˘ل
،يليل يداو ةدا˘ي˘ع ة˘ح˘ل˘شصم
ن˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘نأا ا˘˘˘م˘˘˘هرؤ˘˘˘شصو
ي˘˘ف ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘˘شسألا
نأاو ،ةدؤ˘جؤ˘م˘˘لا شصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

شضيرملا اكرت نيرخألا نيذه
ة˘˘˘˘يودألا شصق˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
،هب لف˘كت˘ل˘ل ما˘ت˘لا با˘ي˘غ˘لاو
نؤلوؤؤشسملا ل˘غ˘ششن˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
ئ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م ءارو ير˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
ح˘˘˘˘ششر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
. ةيعيرششتلا تاباختنÓل
ريدم راز ،ؤيديفلا راششتنا رثإا
ي˘ئلؤ˘لا ششت˘ف˘م˘لاو ة˘ح˘˘شصلا
نأا لإا ة˘˘يلؤ˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘شصل˘˘˘ل

ششب˘ك نأا ر˘مألا ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘لا
ةيبطلا ة˘ب˘قار˘م˘لا نا˘ك ءاد˘ف˘لا
نود اهفيقؤت مت يتلا ةيليللا

ةيدلبلا ناكشس لعج ام ،اهريغ
تارار˘˘ق˘˘لا ن˘˘˘م نور˘˘˘مذ˘˘˘ت˘˘˘م
اوربتعاو ‐مه˘ب˘شسح‐ ةر˘ئا˘ج˘لا
ة˘لءا˘شسم شضور˘ف˘م˘لا ن˘م ه˘˘نأا
ة˘ح˘ل˘شصم˘لا شسي˘ئرو ر˘يد˘˘م˘˘لا
يلاو لخدت ناكشسلا رظتنيو.
لجأا نم ،ةيشضقلا يف ةيلؤلا

املظ هنوربتعي امل دح عشضو
،ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
نييلعفلا نيببشستملا ةبقاعمو
اهششيع˘ت ي˘ت˘لا ى˘شضؤ˘ف˘لا ي˘ف
.ةدايعلا

 ةنيÁ نب رهاطلا
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ةيبعصشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 رئازجلا ةي’و
 ةبيورل ةيراد’ا ةعطاقملا

 ةواره ةيدلب
 نÓـــــــــــــعا

لوح يمومع قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ن˘ع ،ةوار˘ه ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر ن˘ل˘ع˘ي
نم لح˘م لÓ˘غ˘ت˘صساو ءا˘صشنإ’ ة˘يرادا ة˘صصخر بل˘ط˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م ،ة˘م˘ئÓ˘م˘لا مد˘ع وا ة˘م˘ئÓ˘م˘لا
.ةواره ةيدلب ‐10 مقر لمحي ةيديارب يحب ةنئاكلا ىهقم عون نم لو’ا فنصصلا

 يقرصش دمحم لابط ديصسلا هب مدقت يذلاو
لجا نم تاعزانملاو ميظنتلا ةحلصصمب لاصصت’ا رم’ا مهمهي نيذلا نينطاوملا ىلعف
لجا يف كلذو ،هÓعا روكذملا عوصضوملا لوح ةقفاوملا مدع وا ةقفاوملاب مهيأار ءادبا

.ةيمويلا ةديرجلا يف نÓع’ا اذه رصشن خيرات نم موي51
 يدلبلا يبعصشلا صسلجملا صسيئر

1202 صسرام70503



ريهامجلا رسشبت ايلاطيإا
«ورويلا» تايرابم روسضحب

نايب يف ،مدقلا ةركل يلاطيإلا داحتلا لاق
تررق ةيلاطيإلا ةمؤكحلا نإا ،ءاثÓثلا مؤيلا
يف تايرابم رؤشضحب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل حا˘م˘شسلا
ة˘لؤ˘ط˘ب لÓ˘خ ،ا˘مور˘ب ي˘ب˘م˘لوألا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
.يراجلا ماعلا فيشص ةررقملا ابوروأا

دا˘ح˘تلا شسي˘ئر ا˘ن˘ي˘فار˘ج ي˘ل˘ي˘ير˘با˘˘ج لا˘˘قو
ريزو اشستناريبشس ؤتربور انغلبأا» يلاطيإلا
ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘شصلا يرا˘˘ششت˘˘شسم نأا˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا
حامشسلل لبشسلا لشضفأا نؤثحبيشس ،ةمؤكحلا
بعلملا يف تايراب˘م رؤ˘شضح˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
ءا˘ن˘ثأا ناؤ˘ج ر˘ه˘شش لÓ˘خ ،ا˘مور˘ب ي˘ب˘م˘لوألا
.«ابوروأا ةلؤطب
حاتتفا ةارابم يف ايلاطيإاو ايكرت لباقتتشسو
.ناؤج11 ةررقملاو امور يف ابوروأا ةلؤطب
ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ن˘م ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا تل˘˘جأا˘˘تو
داح˘تلا بل˘طو91‐دي˘فؤ˘ك ءا˘بو بب˘شسب
لودلا نم (افيؤيلا) مدقلا ةركل يبوروألا

مد˘ق˘ت˘لا ،ة˘لؤ˘ط˘ب˘ل˘ل ة˘ف˘ي˘شضت˘شسم˘لا21
رؤشضحلاب ريهامجلل حام˘شسل˘ل ا˘ه˘ط˘ط˘خ˘ب
.ليرفأا ةيادب لؤلحب
يتلا ريهامجلا ددع رؤفلا ىلع حشضتي ملو
ارد˘شصم ن˘كل ،رؤ˘شضح˘لا˘ب ا˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس
تاميعطت ة˘ل˘م˘ح كا˘ن˘ه نأا د˘كأا ة˘مؤ˘كح˘لا˘ب
.يئاهنلا رارقلا يف ازراب ارود بعلتشس
ة˘˘مؤ˘˘كح˘˘لا تب˘˘ل˘˘ط» :رد˘˘شصم˘˘˘لا فا˘˘˘شضأاو
نييمؤكحلا ءار˘ب˘خ˘لا ة˘ن˘ج˘ل ن˘م ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا
ة˘ل˘م˘حو ي˘لا˘ح˘لا ي˘ئا˘بؤ˘لا ع˘شضؤ˘لا م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت
ددع ديدحت اهنكمي كلذ دعب .تاميعطتلا
ةلؤطب رؤشضحب اهل حمشسيشس يتلا ريهامجلا
.«ابوروأا

ديردم لاير بعلم :بولك
بسسانم Òغو بيرغ

لهأاتلل ،ةقاشش ةمهم مامأا لؤبرفيل نؤكيشس
،ابوروأا لاطبأا يرودب يئاهنلا لبق رودلل

لا˘ير ه˘ف˘ي˘شضم ما˘˘مأا (1‐3) ه˘ترا˘شسخ بق˘˘ع
شسمأا لوأا ،يئاهنلا عبر باهذ يف ،ديردم
لاق ،بؤلك نغرؤي بردملا نكل.ءاثÓثلا
،ةلواطلا بلقل ةشصرفب ظفتحيشس هقيرف نإا

بعلم» يف بايإلا ءاقل فيشضتشسي امدنع
بعلم ادقتنم ،لب˘ق˘م˘لا عؤ˘ب˘شسألا ،«بشسا˘ن˘م
هيلع تمي˘قأا يذ˘لا ،ؤ˘نا˘ف˘ي˘ت˘شس يد ود˘ير˘ف˘لأا

زج˘ح ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع ادرو.باهذلا ةارا˘ب˘م
مامأا شضيؤع˘ت˘لاو ،ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لا˘ب د˘ع˘ق˘م
هنكمي ل قيرفلا نإا بؤلك لاق ،«يغنيريملا»
نأا بجي» :نييفحشصلا غلبأاو.هريشصم رايتخا
ودبي لو ،ءيشش لك ىلع ةشسفانملاب كشسمتن
ى˘ت˘ح ل˘تا˘ق˘ن نأا بج˘ي ...رار˘ق˘لا كل˘م˘ن ا˘ن˘˘نأا
.«كلذ لعفنشسو ،ةياهنلا

،ةنؤلششرب مامأا (0‐3) هرخأات لؤبرفيل لؤحو
ي˘ف را˘شصت˘˘نا ى˘˘لإا ،9102 ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ي˘ف
بعلمب ةيشسامح ءاؤجأا طشسو ،(0‐4) بايإلا
تايرابم6 رخآا ه˘ي˘ل˘ع ر˘شسخ يذ˘لا ،د˘ل˘ي˘ف˘نأا
.يلحملا يرودلاب
هقيرف نإا بؤلك لاق ،ريهامجلا بايغ مغرو
ًةنراق˘م ،د˘ل˘ي˘ف˘نأا ي˘ف ر˘ب˘كأا ة˘حار˘ب ر˘ع˘ششي˘شس
يذ˘لا ؤ˘نا˘ف˘ي˘ت˘شس يد ود˘ير˘ف˘لأا ي˘ف بع˘ل˘لا˘˘ب
بب˘شسب ،ل˘يد˘ب بع˘ل˘م˘ك لا˘ير˘لا ه˘مد˘خ˘ت˘شسي
.ؤيبانرب ؤغايتناشس يف تاديدجتلا

لاير ةمهم نؤكت نأا بجي» :بؤلك عباتو
يف وأا دؤجو يف ،دليفنأا يف ةبعشص ديردم
،اقح انه بيرغ عشضؤ˘لا ..ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا با˘ي˘غ
بعلم دليفنأا نكل ،ابيرغو ابعشص بعللا ناك
.«انل ديج اذهو ،لقألا ىلع بشسانم

للملاب رعسشي لابيد
ونيروت يف

ةقيد˘صص ،ي˘ن˘ي˘تا˘با˘صس ا˘نا˘يروأا ترا˘ثأا
م˘ج˘ن ،’ا˘ب˘يد و˘لوا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا

ءا˘˘ق˘˘ب لو˘˘ح لد˘˘ج˘˘لا ،صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ج
هدقع ديدجتو ونيروت يف بعÓلا

.زوجعلا ةديصسلا عم
ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا˘˘˘ب ’ا˘˘˘ب˘˘˘يد ط˘˘˘ب˘˘˘تراو
ل˘صصو˘ت مد˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ،صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
ىل˘ع نآ’ا ىت˘ح قا˘ف˘ت’ ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا

ر˘يرا˘ق˘ت تلا˘ق ل˘ب ،د˘ق˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
هصضرع بحصس صسوتنفوج نإا ةديدع

.’ابيد دقع ديدجتل مدقملا
اهلقن تاحيرصصت يف انايروأا تلاقو
ةلكصشملا» :«ايلاطيإا لوبتوف» عقوم
هب مايقلل ريثكلا دجوي ’ هنأا يه
.«ةياغلل لمم رمأا وهو ،ونيروت يف
و˘لوا˘ب ىظ˘ح˘ي نأا در˘ج˘م˘ب» :فا˘˘صضأاو
،رخآا ناكم ىلإا بهذن ،ةزاجإا مويب

،ءايصشأ’ا لعفي نأا ديري اًصضيأا هنأ’
يف صسورد ذخأاب يتقو لغصش لواحأا
ةباتكو ةءارقو يه˘ط˘لاو ة˘م˘كÓ˘م˘لا
.«ونايبلا ىلع يناغأ’ا

انوروك دعاوقل ’ابيد قرخ لوحو
هليمز لز˘ن˘م˘ب ة˘ل˘ف˘ح هرو˘صضح د˘ع˘ب
ريغ ةلفح نكت مل» :تلاق ،ينيكام
هئÓمز عم يقيدصص عمتجا ،ةيعرصش
يذلاو ،ءاصشعلا لوان˘ت˘ل ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف
اًمئاد م˘ه˘نإا ،ءا˘ع˘برأا مو˘ي ل˘ك ثد˘ح˘ي
ىتح داكلاب ،نوداتعملا صصاخصشأ’ا

نا˘ك ه˘نأا ا˘ًح˘ي˘ح˘صص صسي˘˘ل ،ط˘˘ق˘˘ف01
.«اًصصخصش02 كانه
نوديري صسانلا نأا دقتعأا» :تمتأاو
ا˘˘م ل˘˘ك لو˘˘ح لد˘˘ج˘˘˘لا ةرا˘˘˘ثإا ط˘˘˘ق˘˘˘ف
يه ةقيقحلا ،مدقلا ةرك يف ثدحي
اوفصشتكا فيك ،ىتح فرعأا ’ يننأا
.«ماعطلا لوانتل انعمتجا اننأا

696211ددعلا ^2441 نابعصش72ـل قفاوملا1202 ليرفأا8صسيمخلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

اهدهع قباصسل ةايحلا ةدوعب Óئافتم ادب

انوروك ةحفاكم دوهج يف هعسسوب ام مدقي «افيفلا» :ونيتنافنإا

،ؤنيتنافنإا ينايج يرشسيؤشسلا دكأا
مدقلا ةركل يلودلا داحتلا شسيئر
لا˘˘ق˘˘م ي˘˘˘ف ،شسمأا لوأا ،«ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف»
ةبشسانمب ةدحتملا ممألا ةم˘ظ˘ن˘م˘ل
لجأا نم ةشضايرلل يملاعلا مؤيلا
نيب ةقÓعلا» نأا مÓشسلاو ةيمنتلا

.«ةيلفاكت عمتجملاو مدقلا ةرك
عمتجملل ديج ؤه ام» :نأا حشضوأاو
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كل كلذ˘˘˘˘ك نؤ˘˘˘˘كي
ىلع ءؤشضلا اطلشسم ،«شسكعلاو
ةمؤظنملل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘م˘ه˘م˘لا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج تقو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا

نأا ىلإا ؤنيتنافنإا راششأاو.انورؤك
«ام لك ميدقت» لشصاؤيشس افيفلا
يفاعتلا ةلأاشسم ميعد˘ت˘ل» ه˘ع˘شسؤ˘ب
.«انورؤك ةحئاج يششفت نم
انورؤك ة˘ح˘ئا˘ج ى˘ق˘ب˘ت» :فا˘شضأاو
ريغ رئاشسخلاو ةاناعملا نم ةرتف
 .عيمجلل ةقؤبشسملا

ر˘˘ئا˘˘شسخ˘˘˘لا ؤ˘˘˘ه ءي˘˘˘شش ر˘˘˘ط˘˘˘خأاو
يناعي يت˘لا ءا˘ب˘حأÓ˘ل ة˘يوا˘شسأا˘م˘لا

.«شسانلا نم ريثكلا اهنم
انتايح ريبك دح ىلإا اندقف» :عباتو
،يناشسنإلا انلعا˘ف˘تو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ة˘˘ط˘˘ششنألا شضع˘˘ب كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ب

وأا مدقلا ةرك بعل لثم ةيمؤيلا
.«تايرابملا رؤشضح
ةركلا نع لوألا لوؤؤشسملا عباتو
ا˘م˘ئاد كا˘ن˘ه» :ه˘لا˘ق˘م م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف

ءاطعإا عمو ،قفنلا ةياهن يف ءؤشض
ةايحلا دؤع˘ت نأا ل˘مأا˘ن ،تا˘حا˘ق˘ل˘لا
ع˘ي˘م˘ج ع˘م :ه˘ي˘ل˘ع تنا˘ك ا˘˘م ى˘˘لإا

وأا ز˘جاؤ˘ح˘لا نود ،ا˘يؤ˘˘شس شسا˘˘ن˘˘لا
.«ءابؤلا اهشضرفي يتلا دؤيقلا

تافلاحتلاب ؤني˘ت˘نا˘ف˘نإا ر˘َكذ ا˘م˘ك
ع˘˘م » ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا» ا˘˘ه˘˘ما˘˘قأا ي˘˘ت˘˘˘لا
م˘مأÓ˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيملاعلا ةحشصلا لاثمأا ،ةدحتملا

ج˘ما˘نر˘˘ب ى˘˘ت˘˘حو ،ؤ˘˘كشسنؤ˘˘ي˘˘لاو

ل˘˘جأا ن˘˘م» ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘يذ˘˘غألا
ةيعامتجلا ةيمنتلا فادهأا قيقحت
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا طا˘˘م˘˘نأا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ل˘˘ث˘˘˘م
ةهازنلا ،ةميرجلا عنم ،ةيحشصلا
،با˘ب˘ششلا ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
نيكمتو نيشسنجلا نيب ةاواشسملا
.«ميلعتلا نع Óشضف ،ةأارملا

ر .ق ^

برد˘˘م ششت˘˘يزر˘˘˘ي˘˘˘ت ند˘˘˘يإا دد˘˘˘شش
ىلع تقؤؤملا دنؤمترود ايشسورؤب
يتيشس رتشسششنام عم ةهجاؤملا نأا
لا˘ط˘بأا يرود˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا رود˘˘ب
.دعب مشسحُت مل ابوروأا

يف1‐2 يزيلجنإلا يدانلا زافو
.شسمأا لوأا داحتلا داتشس
دنؤمترود ءادأاب لؤيدراؤغ داششأاو
يذلا ،ششتيزريت نكل ةارابملا دعب
6 لبق1‐1 لداعتلا هقيرف كردأا
لجشسي نأا لبقو ةياهنلا نم قئاقد
ردشصتمل زؤ˘ف˘لا فد˘ه ندؤ˘ف ل˘ي˘ف
هقيرف نإا لاق ،يزيلجنإلا يرودلا
ةهجاؤم شضؤخل ادعتشسم نؤكيشس
.ةلبقم ةيؤق
شضعبب بيب ىلدأا» :ششتيزريت لاقو
ةياهن دعب يل ةف˘ي˘ط˘ل˘لا تا˘م˘ل˘كلا
مشسحت م˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا ن˘كل ةارا˘ب˘م˘لا
.«دعب
ي˘ف ادد˘ج˘˘م ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ن˘˘شس» :فدرأاو
ى˘لإا ا˘˘ن˘˘ل˘˘شصو .ما˘˘يأا8 نؤ˘˘˘˘شضغ
لاز˘˘ت لو ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘شصت˘˘˘ن˘˘˘م
.«ةحؤتفم ةشسفانملا

ن˘يد˘ع˘ت˘˘شسم نؤ˘˘كن˘˘شس» :فا˘˘شضأاو
ةجيتنلا بلقل اندهج ىراشصق لذبل
.«يلاتلا رودلا ىلإا لؤشصؤلاو

شسفانملا شصرف انشصلق» :حشضوأاو
ةرؤطخ انعنشصو نكمم ردق لقأل
تنا˘ك .ما˘مألا ى˘˘لإا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
ن˘˘ح˘˘ن اذ˘˘ل ة˘˘ئ˘˘فا˘˘كت˘˘م ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘˘م
.«ةياهنلا يف ةجيتنلاب نؤطبحم
م˘˘جا˘˘ه˘˘م شسيور ؤ˘˘كرا˘˘˘م ىد˘˘˘بأاو
ة˘ق˘ير˘ط ن˘م ه˘طا˘ب˘حإا د˘˘نؤ˘˘م˘˘ترود
،يتيشس فده لؤخدب هقيرف حامشس
ةيلشضفأا ىلع شسفا˘ن˘م˘لا ل˘شصح˘ي˘ل
.ايناملأا يف بعللا لبق
ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششن ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن» :شسيور لا˘˘˘˘قو
بن˘ج˘ت ن˘˘كم˘˘ي نا˘˘ك .جا˘˘عز˘˘نلا˘˘ب
ةياهنلا لبق يناثلا فدهلا لابقتشسا

ةر˘كلا ع˘ن˘م بج˘ي نا˘ك ...ةر˘ششا˘ب˘م

اننأا دقتعأا ةماع ةفشصب .ةيشضرعلا
.«ةعئار ةارابم انمدق
نأا حؤ˘˘شضؤ˘˘˘ب لؤ˘˘˘يدراؤ˘˘˘غ د˘˘˘كأاو
امدنع عافدلا ىلإا أاجلي نل يتيشس
˘˘مؤ˘˘ي با˘˘˘يإلا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م شضؤ˘˘˘خ˘˘˘ي
.لبقملا عؤبشسألا نم ءاعبرألا

ى˘لإا بهذ˘ن˘شس» :لؤ˘يدراؤ˘˘غ لا˘˘قو
يف .ةاراب˘م˘لا˘ب زؤ˘ف˘ل˘ل د˘نؤ˘م˘ترود
بعلن نكن مل ،ةليللا لوألا طؤششلا
ى˘ل˘˘ع ذاؤ˘˘ح˘˘ت˘˘شسلا د˘˘ن˘˘ع ءا˘˘كذ˘˘ب
.«ةركلا

اريثك لشضفأا لكششب انرهظ» :لاقو
ا˘ن˘ع˘˘ن˘˘شصو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طؤ˘˘ششلا ي˘˘ف
ةريطخ شصرف ثÓث وأا نيتشصرف
ثلاثلا وأا يناثلا فدهلا ليجشستل

.«0‐1 ةجيتنلا تناك امدنع
يذلا لكششلاب بعلن ىتح» :عباتو
ةمجهلا ءانب ىلإا جاتحن اننإاف ،هديرن
ىرخأا ةشصرف انيدل .حيحشص لكششب
.«لبقملا عؤبشسألا

ؤه دنؤمترود ايشسورؤب» :فاشضأاو
هنإا .لاطبألا يرودل يجذؤمن قيرف
ذ˘ن˘م ة˘ق˘با˘شسم˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي
نحن .هل˘ع˘ف˘ي ا˘م فر˘ع˘يو تاؤ˘ن˘شس
ل˘˘جأا ن˘˘م كا˘˘ن˘˘˘ه ى˘˘˘لإا بهذ˘˘˘ن˘˘˘شس
.«ليجشستلا

دعب مسسحت مل ةهجاوملا :لويدراوغ ـل دنومترود بردم

ريدملا ،ناديز نيدلا نيز هجو
ىلإا ةلاشسر ،ديردم لايرل ينفلا

زؤ˘˘˘˘ف بق˘˘˘˘ع ،شسؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘فؤ˘˘˘˘˘ج
،لؤ˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘ل˘ع «ي˘غ˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا»
،شسمأا لوأا ءاشسم ،1‐3 ةجيتنب
يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر با˘˘هذ ي˘˘ف
.ابوروأا لاطبأا

تاحيرشصت ي˘ف ناد˘يز ثد˘ح˘تو
ياكشس» ةانق عم ةارابملا بقع
نا˘ك ثي˘ح ،«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترؤ˘˘ب˘˘شس
ةرؤطشسأا ؤيدؤتشسلا يف دجاؤتي

يف قباشسلا هلي˘مزو شسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘ج
ليد وردناشسيلأا «يرينؤكنايبلا»
ةد˘ع ه˘ي˘ل˘ع حر˘ط يذ˘لا ،ور˘ي˘˘ي˘˘ب
.ايلاطيإا يف هتايركذ نع ةلئشسأا

ل˘ه ،ناد˘يز ورر˘ي˘˘ب ل˘˘يد لأا˘˘شسو

،ورييب ليد مأا رثكأا ايلاطيإا دقتفت
:د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير برد˘˘م با˘˘جأا˘˘ف
ي˘ف ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ،ا˘ع˘م ا˘م˘ك د˘ق˘ت˘فأا»
تاؤنشس5 تيشضمأا د˘ق˘ل ،ي˘ب˘ل˘ق
شسؤتنفؤج لازي امو ؤنيرؤت يف
.«يل ةبشسنلاب اًمهم
ى˘˘لإا ه˘˘تدؤ˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ن˘˘˘عو
:ناديز لاق ،ام اًمؤي شسؤتنفؤج
لاير يف انه انأا ،نآلا ،فرعأا ل»
ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ن˘كلو ،د˘يرد˘م
.«ىرنشس
ناد˘يز م˘˘شسا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
يف شسؤتن˘فؤ˘ج بيرد˘ت˘ب ط˘ب˘ترا
ذنم ةشصا˘خ ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأا

يف يرغيلأا ؤنايل˘م˘ي˘شسا˘م ل˘ي˘حر
.9102 ماع

يل ةبسسنلاب امهم لازي ام شسوتنفوج :ناديز
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تيب نم دكؤؤم ردشصم دكأا
،برد˘م˘لا نأا ،ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو
نم بشضا˘غ ،ي˘كؤ˘كلا ل˘ي˘ب˘ن
ة˘˘يؤ˘˘˘شست ي˘˘˘ف ةرادإلا ر˘˘˘خأا˘˘˘ت
نيبعÓلا شضعب تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
ة˘˘لؤ˘˘˘ي˘˘˘شسلا با˘˘˘ي˘˘˘غ بب˘˘˘شسب
يذ˘لا ر˘خأا˘ت˘لا ؤ˘هو ،ة˘ي˘لا˘م˘˘لا

ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لا بشضغ ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘شصا˘˘خ ،ي˘˘˘شسنؤ˘˘˘ت˘˘˘لا
هذهل ةرم˘ت˘شسم˘لا تÓ˘ي˘جأا˘ت˘لا
ةرادإا ؤعدي هلعج ام ،ةيلمعلا
،رارشس ميكح˘لا د˘ب˘ع شسي˘ئر˘لا
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘˘شض ى˘˘˘˘˘لإا

لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘˘لوؤؤ˘˘˘شسم
ة˘˘˘˘يؤ˘˘˘˘شست ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ماد˘˘˘˘˘قإلا

برقأا يف عيمجلا تاقحتشسم
ل˘˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘م تقو
دنع ديجلا زيكر˘ت˘لا ةدا˘ع˘ت˘شسا
نم ريثكلل ابشسحت ةعؤمجملا
ةرظتنم˘لا ة˘ما˘ه˘لا د˘ي˘عاؤ˘م˘لا

. ةيقيرفلا ةشسفانملا ةشصاخ
ةداعتصسا فدهتصسيو..

‐ يرابد يئانثلا
يبيرعل

قافؤلل ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘مأا˘ي

ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘مد˘خ ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
اداد˘ع˘ت˘شسا يرا˘بدو ي˘ب˘ير˘ع˘˘ل
ابم˘ي˘نا ما˘مأا د˘حألا ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل
قيرفلا ىقبي ثيح ،يريجينلا
ى˘˘˘لإا  ة˘˘˘شسا˘˘˘م ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف

نيشسحت لجأا نم ا˘م˘ه˘تا˘مد˘خ
ةيعافدلا بناؤجلا نم ريثكلا

طينحج ءاقفر˘ب ع˘فد˘ت ي˘ت˘لاو
ةشصاخ بشساكملا قيقحت ىلإا

ةرورشضب بلاطم قافؤلا نأاو

ىلوألا ةلهؤلا ذنم طغشضلا
ةجيتنب زؤفلا شصرف نيحتو
ي˘ف يدا˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘ت ة˘شضير˘ع
تا˘يد˘ح˘ت˘لا لÓ˘خ ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘لا
. ةرظتنملا ةمداقلا
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ةيلاملا ةمزأ’ا لحل اهكرحت رظتني

 ةرادإلا نم بسضاغ يكوكلا

فيطصس قافو

دعؤمل يدجلا ريشضحتلا يف ةدكيكشس ةبيبشش ةليكششت تعرشش
عم دعؤم ىل˘ع نؤ˘كي˘شس ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ،ةدؤ˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م
ةليكششتلا لعج ام ؤهو ،ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ ةطبارلا شسأاك
فيطشس يف زابلاب تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ز˘كر˘م شسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ل˘خد˘ت

نأا و ةشصاخ يندبلا رؤشضحلاو لمعلا ةؤششن ةداعتشسا لمأا ىلع
ر˘شضح˘م˘لا˘ب ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘م˘˘ع ةرادإلا
ةبيبششلا فؤفشص يف لمعلا هل قبشس يذلا ،يرؤبجم ،يندبلاب
ى˘ل˘ع يرؤ˘ب˘ج˘م ل˘م˘ع˘ي˘شس و ، ششي˘ششم ة˘ق˘فر˘ب6102 م˘شسؤ˘م
ابشسحت اهرشصانع تايراطب نحششو ةعؤمجملا ةيفاع ةداعتشسا
.ةدؤعلا ةلحرمل

قيرفلا صصبÎب قحتلا دق نوكي يلعوب
نأا  دعب ،ليحرلا ةركف نع عجارت دق يلعؤب بردملا نؤكيو
حا˘ج˘ن˘لا ل˘ماؤ˘ع ر˘فؤ˘ت مد˘ع˘ل ار˘ظ˘ن ةردا˘غ˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصأا

قيرفلا ةدايقب هعنقأا دق حجان شسيئرلا نؤكي ثيح ،هبشسح
هيف عورششلا م˘ت يذ˘لا ق˘ل˘غ˘م˘لا ير˘ي˘شضح˘ت˘لا شصبر˘ت˘لا ي˘ف

تاءا˘ق˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘ل د˘فؤ˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ثي˘˘ح ،شسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص
داهتجلاو لمعلا ىقبي فدهلا نأاو ةشصاخ ةدؤعلا ةلحرم
يتلا ةمزلا ط˘شسو ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بؤ˘ع˘شص م˘غر ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شضل
. يدانلا اهيف طبختي
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ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘˘ج شسي˘˘ئر د˘˘كأا
ه˘ما˘ي˘ق ، د˘ي˘شص ن˘ب ،ة˘ل˘ي˘ل˘˘م
ة˘ي˘ع˘شضو ها˘ج˘ت » مزÓ˘˘لا»ـب
˘مد˘ق ثي˘˘ح يرؤ˘˘ت بعÓ˘˘لا

لجأا نم ا˘ف˘ي˘ف˘لا ى˘لإا ا˘ن˘ع˘ط
ق˘ير˘˘ف˘˘لا قؤ˘˘ق˘˘ح دادر˘˘ت˘˘شسا
كل˘˘م˘˘ت «ما˘˘˘شصل» نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزÓ˘˘لا ق˘˘ئا˘˘˘ثؤ˘˘˘لا
تاق˘ف˘ن ل˘م˘ح˘ت ن˘م ا˘هأار˘ب˘ت
د˘ق˘ل » :لا˘ق ثي˘ح ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا بج˘ي ا˘م˘ب ا˘ن˘م˘˘ق
بعÓ˘لا ف˘ل˘˘م شصؤ˘˘شصخ˘˘ب
نأا دعب ينور ينوريماكلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل رار˘˘ق ي˘˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ط
ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘كل ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘˘ل
يف ةريبك ةقث انيدلو مدقلا

اهرارقل ةئيهلا هذه ةعجار
نم˘شضت ا˘ن˘ف˘ل˘م نأاو ة˘شصا˘خ
ي˘ت˘لا ق˘ئا˘ثؤ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شصم ي˘˘˘˘˘˘ف بشصت
.» انقيرف

ليحرلا يف بغري نم»
باوبأا قرط هيلع

بورهلا صسيل و قيرفلا
«عقاولا نم

شصؤشصخبو ،ىرخأا ةهج نم
يذلاو ينفلا م˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘شضق
،ةردا˘غ˘م˘لاو با˘ح˘شسنلا رر˘ق
، هقؤقح يدانلا نمشضي ىتحو
عر˘ششن فؤ˘شس»:ي˘ن˘ع˘م˘لا لا˘ق
هدشض ةينؤناقلا تاءارجإلا يف

ينفلا همقاط ةيقب نأاشش هنأاشش
م˘هرؤ˘˘شضح اؤ˘˘ل˘˘ج˘˘شسي م˘˘ل نإا
عورششلل قيرفلا يف مهرودب
ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف
مؤ˘ق˘ن˘شسف ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا رؤ˘˘ملا˘˘ب
نا و ةشصاخ انقؤقح نمشضت
يف متي ذختملا ةرداغملا رارق
نم بورهلاب شسيل و ةلواطلا
. «عقاؤلا

صشامر ماصشه

يدا˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘كششت ل˘شصاؤ˘ت
ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
يديار˘ي˘شس ي˘ف ا˘ه˘تار˘ي˘شضح˘ت

ىلإا ؤطي ءاقفر دؤعي نأا ىلع
د˘غ˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
ةشصح21 ءارجإا دعب ،ةعمجلا
عؤ˘ب˘شسأا فر˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ب˘يرد˘˘ت
ه˘˘ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘م ؤ˘˘˘هو
ن˘م يد˘م˘ح دؤ˘ل˘ي˘م برد˘م˘لا
تا˘يرا˘ط˘ب ن˘ح˘شش ةدا˘عإا ل˘جأا
ةليكششتلا نأا و املع نيبعÓلا
ةارا˘ب˘˘م ءار˘˘جإا˘˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘كت˘˘شس
نيبعÓلا نيب طقف ةيقيبطت

ةارابم ةجمرب رذعت مامأا مؤيلا
هذه يف شسفانم بايغل ةيدو
. تاذلاب ةرتفلا

صضبن تصسج ةرادإ’ا
و هللا فلخ يئانثلا

يليÓب
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا تل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع

ىلع ينيطنشسقلا يشضايرلا
بغرت نم شضعب شضبن شسج
ة˘ل˘حر˘م لÓ˘خ م˘ه˘ت˘يؤور ي˘˘ف
ثيح ،ديمعلا ناؤلأاب ةدؤعلا
برقت ىلإا انرداشصم تراششأا

يب˘م˘لوا م˘جا˘ه˘م ن˘م ةرادإلا
اذ˘ك و ه˘ل˘لا ف˘˘ل˘˘خ ة˘˘يد˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘ما ة˘ل˘ي˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع ع˘˘فاد˘˘م
تدبأا اهنأاو ة˘شصا˘خ ي˘ل˘يÓ˘ب
ؤتاكريم˘لا ما˘ت˘خ ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘ن
ل˘˘مأا˘˘يو  .ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا م˘˘˘شضب
وأا ةقفشص ط˘ب˘شضف ر˘فا˘ن˘شسلا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل نا˘مد˘ق˘˘ي ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ثا
.ةؤجرملا ةفاشضإلا

تاحيرشستلا ةمئاق نأا ركذي
،يح˘ي ن˘ب ي˘ثÓ˘ث˘لا م˘شضت د˘ق
. ديبعو يميجر

صشامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج

«يروت ةيسضق يف نعطلا شصوسصخب ايوق افلم انمدق» : ديسص نب

ةنيطنصسق بابصش
مويلا يقيبطت ءاقل ةجمرب وحن

حاجنب يديارسس  شصبرت متتخي «يسس.شسا.يسسلا»

ديدجلا يندبلا رصضحملا يروبجم
«زابلا» زكرمب لمعلا يف عرسشت ةبيبسشلا

ةر˘كشسب دا˘ح˘تا ةرادإا نأا˘ب ،ة˘شصا˘خ˘لا ا˘نردا˘شصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘˘ع
شصؤشصخب ينادؤشسلا لÓهلا ةرادإا ةقفاؤم ىلع تلشصح
6 ةدمل » ةلعششلا » ؤعدملا تيخب ديلو بعÓلا ةراعتشسا
بل˘ط˘ل ،ي˘نادؤ˘شسلا يدا˘ن˘لا ةرادإا تبا˘ج˘˘ت˘˘شسا ثي˘˘ح ر˘˘ه˘˘ششأا
ةديدج ةبرجت شضؤخ ىلع رشصأا ريخألا نأاو ةشصاخ بعÓلا

ذاختا يف ةلعششلا عرشش تقو يف » نابيزلا ءارشضخ » عم
ةركشسب ةنيدمب قا˘ح˘ت˘للا ل˘ب˘ق ة˘يرادإلا تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج
ديرت فارطألا شضعب نأاو ةشصاخ لبقملا عؤبشسألا علطم
هنطاؤم ةقفرب شسنؤت نم ةدئاعلا ةيدؤلؤملا ةلحر ربع هبلج
. بؤبيشش ،يشس شسا يشسلا بعل

لمعلا مجح عفر لصصاوي يدوج تياو..
ةبيتكلا زيهŒ ىلع رصصيو

يدؤج تيأا نيدلا زع بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا شسمأا ماق
ىلإا مؤيلا يف نيتشصح لدعمب كلذ و لمعلا مجح نم عفرلاب

فورظ عيمج رفؤت لظ يف ةيقيبطتلا نيرامتلا شضعب بناج
جمانربلا رواحم لك قيبطت ىلع دعاشست يتلا ةديجلا لمعلا
فؤقؤلل عؤبشسألا ةياهن ةيقيبطت ةارابم ةجمرب عم رطشسملا

ةجاح ىدم ي ششتؤكلا كرديو ،نيبعÓلا ةيزهاج ىدم ىلع
نيتورب اورثأاتي ل ىتح بعللا يف عيؤنتلا ىلا ةعؤمجملا
. يراشضخل ءاقفر هل عشضخي يذلا يندبلا لمعلا

صشامر ماصشه

ةركصسب داحتا

 ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ رظتنم «ةلعسشلا»

ريشسملا مقاطلا ةاقÓم جيريرعؤب جرب يلهأا ؤبعل لجعتشسي
ام ةيؤورو ةرؤشصلا حيشضؤت لجأا نم ةشسفافع ةدايقب قيرفلل
،شسيئرلا هشضفر يذلا رمألا ؤهو ،برق نع قيرفلل ثدحي
ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا ؤ˘˘هو ،لاؤ˘˘مألا با˘˘ي˘˘غ˘˘ب هرار˘˘ق ازز˘˘ع˘˘م
ىلع ناشضمر رهشش نأا و ةشصاخ ليحرلاب ددهت ةعؤمجملا
اهل حمشسي يدام لؤخدمل ةجاح يف ىقبت ةبيتكلا و باؤبألا
.ةلبقملا ةلحرملا رييشستب

ىلع رشصي ةشسفافع ينعملا نؤك ىلإا رداشصملا شضعب تراششأاو
ع˘م عا˘شضوألا ح˘ي˘ح˘شصت ة˘يا˘غ ى˘لا ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا ةا˘˘قÓ˘˘م بن˘˘ج˘˘ت
. ةيئلؤلا تاطلشسلا

ريصسملا مقاطلا ةجرخ نم ءاتصسم ةعيبصصوب
هتاقحتصسم ديريو

نع ،ةعيبشصؤب قيرفلل قباشسلا بردملا ربع ،هتاذ قايشسلا يف
رخآا بردم نييعتو هرييغتب ةرادإلا فرشصت نم قيمعلا هئايتشسا
ةنايخ» هداعبتشسا نأا ىري اذه عم ،قيفؤتلا هل ىنمت يذلا ،قيرفلل
ةمدخ هكلمي ام لك حنم لواح هنأا ادكؤؤم ،«رهظلا يف برشضو
يلهألا لعج ام ؤهو ،» انايحأا هتشسكاع» جئاتنلا نكلو قيرفلل
دكأا و  ،بيترتلا ةرخؤؤم يف هتقبأا ارخؤؤم ةبعشص ةيعشضو ششيعي
. هتاقحتشسم ىلع هلؤشصح رظتني هنأا ينعملا

صشامر ماصشه

جÈلا يلهأا

ةسسفافع ءاقل نولجعتسسيا نوبعÓلا
مهتاقحتسسم شصوسصخب

ةدكيكصس ةبيبصش

موحرملا ةرود
زيزعلا دبع صشاتيلتوب

نيب ةيئاهنلا ةارابملا
يلÓيج يديسس ةطسسوتم

ناوتسش ةيوناثو
ةرودلا ىلع راتشسلا لدشسيشس

ةباقن ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ة˘يور˘كلا
ديقف حورل اد˘ي˘ل˘خ˘ت «فا˘ت˘شسلا»
ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘يؤ˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘شسألا
،ششاتيلتؤب زيزعلا دبع ،ينهملا
يراج˘لا ر˘ه˘ششلا ن˘م21 مؤ˘˘ي
«يلÓيج يدي˘شس» ة˘ط˘شسؤ˘ت˘م˘ب
ةيئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ط˘ششن˘ي˘شسو
ةدا˘ي˘ق˘ب ناؤ˘ت˘شش ة˘يؤ˘نا˘ث ق˘˘ير˘˘ف
،ن˘˘يد˘˘مؤ˘˘ب نؤ˘˘ن˘˘ي˘˘شش ل˘˘ه˘˘كلا

ق˘ل˘ع˘ت˘يو «شضرألا با˘ح˘شصأا»و
يديشس ةطشسؤتم قيرفب رمألا

ةناشسرت م˘شضي يذ˘لاو ي˘لÓ˘ي˘ج
ةربخلا نيب اؤعمج نيبعÓلا نم
شسراحلا ةلكاشش يف بابششلاو
هيلع قلطأا يذلا مغÓششب دمحأا
يد˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ح˘˘˘لؤ˘˘˘ب˘˘˘م» م˘˘˘شسا

رودلا يف هقلأات دعب ،«يلÓيج
ةيؤناث قيرف مامأا يئاهنلا فشصن
ن˘ب د˘م˘حأا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ي˘˘نر˘˘ي˘˘ت
يراؤه ،بؤكنؤت دمحمورياز
دمحم ،ميهاربإا يفنح ،يلبارغ
مغÓششب ،لÓب راشسك ، مغÓششب
.دمحم فيرشش نبو ءايركز
«فا˘ت˘شسلا» ة˘با˘ق˘˘ن شسي˘˘ئر بشسحو
ؤشضعلاو ،يبارع دمحم ،ناشسملتب
نإا˘ف  ، جا˘ت ر˘م˘ع،م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا تاذ˘˘ب
خ˘ي˘شسر˘ت˘ل تءا˘ج ة˘يور˘كلا ةرود˘لا
تاشسشسؤؤملا نم ددع نيب تاقÓعلا
ةرودلا ماتتخإا نأا نيدكؤؤم ةيميلعتلا
ىلإا مؤحرملا ةلئاع ميركت فرعيشس
ةذتاشسأا نم ةطشسؤتملا لامع بناج
ىقبتو نيين˘ه˘م لا˘م˘عو ن˘ي˘ي˘يرادإا
ني˘فرا˘ع˘لا ما˘م˘ت˘هإا ل˘ح˘م ةارا˘ب˘م˘لا
.مدقلا ةرك ايابخب

صشاتيلتوب.ع
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ةدؤ˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘شس
يف لوألا فرت˘ح˘م˘لا م˘شسق˘ل˘ل
تف˘ششك ا˘م ق˘فو ل˘ير˘˘فأا02
ةركل ةينطؤلا ةطبارلا  هنع
ءا˘ه˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو  ،مد˘˘ق˘˘لا

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب با˘˘هذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
نأا ن˘ي˘ح ي˘ف قر˘ف˘لا شضع˘˘ب˘˘ل
ءؤشضلا رظتنت ىرخألا قرفلا
تا˘يرا˘ب˘م˘لا بع˘ل˘˘ل ر˘˘شضخألا
.قحل خيرات يف ةرخأاتملا

ثد˘حأا ي˘ف ة˘ط˘بار˘لا تد˘كأاو
ع˘˘قؤ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ششن نا˘˘ي˘˘ب
ةشسفانملل ةدؤعلا نأا ،يمشسرلا
تا˘ي˘لا˘ع˘ف شضؤ˘خ˘ب نؤ˘كت˘شس
ةشسفانملا يهو ةطبارلا شسأاك
بت˘كم˘لا اا˘ه˘ثد˘ح˘ت˘شسا ي˘ت˘˘لا
يفناج62 ي˘ف ي˘لارد˘ي˘ف˘˘لا
نؤ˘˘كت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ةكراششملاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا قر˘ف˘لا
،دادزؤلب بابشش يهو ةيراقلا

ة˘ب˘ي˘ب˘شش ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘˘م

ريغ فيطشس قافوو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ن˘م لوألا رود˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م
.ةقباشسملا

 ةعرقلا بحصسو..
 ليرفأا01 يف

ليرفأا01 خ˘يرا˘ت دد˘ح˘˘ت م˘˘ت

بح˘˘شسل اد˘˘عؤ˘˘م  ،يرا˘˘ج˘˘˘لا
ةشسفا˘ن˘م˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘عر˘ق˘لا

ة˘شصا˘خ˘˘لاو ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا شسأا˘˘ك
فرتح˘م لوألا م˘شسق˘لا قر˘ف˘ب
ي˘ف كرا˘ششت ن˘ل ثي˘ح ،ط˘ق˘˘ف
ىتح لو يناثلا مشسقلا قرف
،ى˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘شسلا ما˘˘˘شسقألا قر˘˘˘˘ف

نأا ى˘ل˘˘ع قر˘˘ف8 لهأات˘ت˘شسو
رودلا بعلل قرف8 بحشست
ىلع ةشسفانملا نؤكتل لوألا

.لكششلا اذه
قدنف نمشضتحيشس ،ةراششإÓل
م˘ي˘هار˘با ي˘لاد˘ب «كي˘ب˘˘م˘˘لوأا»
 .ةعرقلا تايرجم ةمشصاعلاب

ب.م.يرصسيإا

ةدوعلا ةلحرم قÓطنا دعوم ليرفأا02

ياد Úصسح رصصن
دحأ’ا موي ةيجاجتحا ةفقو ميظنتل نوهجتي

ةرادإلا دسض نوسضفتني ةيرسصنلا راسصنأا
نم مهنيب اميف قيشسنتلا يف ياد نيشسح رشصن راشصنأا عرشش

بكرم مامأا ،مداقلا تبشسلا مؤي ةيجاجتحا ةفقو ةجمرب لجأا
ةدايقب ةرادإلا ليحرب ةبلاطملل ياد نيشسح يف «مايشص نب»
اميشسل ةديدج ءامد خشضل لاجملا حتفو ،يلريمز دلو ةؤخإلا

،مشسؤملا ةيادب يف يدانلا ةرادإا اهتعطق يتلا دؤعؤلا نأاو
،ىلوألا راودألا بعل ىلع رداق يشسفانت قيرف نيؤكت اهزربأا
لعج رخأاتم زكرم يف يدانلا دجاؤت نأا امك  ،رؤنلا رت مل
ليحرب مهبلاطم نوددجيو رطخلا شسؤقان نؤقدي راشصنألا
.ةيلاحلا ةرادإلا

ب.م.يرصسيإا

ةرواصسلا ةبيبصش
ةلوطبلا ةرادصص اوداعتصسا تيلاج لابصشأا

«دوصسأ’ا رصسنلا» عم ةفصصانم ةينطولا
«بونجلا روسسن» فسصنت طابسضنلا ةنجل

ةعباتلا طابشضنلا ةنجل تفشصنأا
قيرف ،مدقلا ةركل ةينطؤلا ةطبارلل
ترر˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش
ىلع ،قيرفلا ديشصرل طاقن3 ةداعإا

رؤشسن» همدق يذلا نعطلا ةيفلخ
زار˘ت˘حلا شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف «بؤ˘ن˘ج˘لا
ا˘م˘ي˘ف ودارا˘ب ق˘ير˘˘ف ه˘˘ع˘˘فر يذ˘˘لا
يحاد˘م بعÓ˘لا ة˘كرا˘ششم شصخ˘ي
لا˘ب˘ششأا ه˘ي˘ف زا˘ف يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
نع ،اهل نايب ثدحأاا يف ةنجللا تفششكو .دحاؤل نيفدهب تيلاج
نيح يف ،هديشصر نم ةبؤحشسملا ةرواشسلا ةبيبششل طاقن3 ةداعإا
ةبيبشش ىتح لو وداراب ل قيرف يأل مدقت مل ءاقللا طاقن نأا
،يفاشضإا ءاقلو ةذفان تايرابم4ـب يحادم ةبقاعم عم ،ةرواشسلا

كارششإا ةيفلخ ىلع ميتنشس نييÓم01 ةرواشسلا ةبيبشش ميرغتو
ءانبأا دا˘ع˘ت˘شسا اذ˘ه˘بو .تا˘قا˘ط˘ب˘لا م˘كار˘ت بب˘شسب بقا˘ع˘م بعل
ةطقن63ـب ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ةراد˘شص ير˘ئاز˘ج˘لا بؤ˘ن˘ج˘لا

.ةرخأاتم ةارابم عم ،فيطشس قافو عم ةفشصانم
ب.م.يرصسيإا

ةبقلا دئار

ثحبلا ةلحرو اهناكم حوارت رومألا
ةلسصاوتم ديدج بردم نع

ينفلا مقاطلا رارق ذنم ةبقلا دئار تيب يف رؤمألا ريغتت مل
لاشصفنلا يدانلا ةرادإاو ،يشسيمح رؤنلا دبع بردملا ةدايقب
،نابعشش قيفر ،يدانلا شسيئر ، نكمتي مل ثيح ،جئاتنلا عجارتل
با˘ح˘شصأا بيرد˘ت˘ل ة˘عا˘شسلا د˘ح˘ل برد˘م يأا ع˘م قا˘ف˘˘تلا ن˘˘م
نم ةريخألا ةارابملا شضؤخ  ليبق ،شضيبألاو رشضخألا نينؤللا

نؤنكع نب مجن مامأا شسيمخلا مؤيلا ةررقملا باهذلا ةلحرم
.ةبقلاب«دادح نب دمحم» ديهششلا بعلمب
تاشضوافم يف تلخد ةرادإلا نأا ةشصاخلا انرداشصم نم انملعو
،رازخ يداهلا ،يديزؤب فشسؤي رارغ ىلع نيبردم ةدع عم
ءاقل دعب ام ىلإا فقؤتم ءيشش لك نأا لإا  ،نيريثك امهريغو
.مؤيلا ةررقملا ةريخألا ةلؤجلا

ب.م.يرصسيإا

لئابقلا ةبيبصش
همصضل برقأ’ا ةرڤم مجن

ةبيبسشلا ةرداغمل هجتي يزيت
ةرداغم ىلإا لئابقلا ةبيبشش عفادم ،يلعؤب يزيت لÓب هجتي
ىلع هرارشصإا دعب ،ةلبقملا ةليلقلا تاعاشسلا يف قيرفلا
.نكمم تقو برقا يف » يرانكلا» تيب نم ليحرلا

نأا ،«مÓشسلا»ـل يلئابقلا تيبلا نم ةبرقم رداشصم تفششكو
،قيرفلا ةرادإا نم هقئاثو يمشسر لكششب بلط يلعؤب يزيت
يف هءاقب لبقتي مل ريخألا نأا ودبيو ،ليحرلا ىلع رشصأاو
شسينيد بردم˘لا بي˘شصن˘ت ذ˘ن˘م ة˘شصا˘خ طا˘ي˘ت˘حلا ي˘شسر˘ك
.ةينفلا ةشضراعلا شسأار ىلع نافل
اريثك برتقي ماع32 بحاشص نإاف ،رداشصملا تاذ  بشسحو
مشسؤملا اذه يناعي يذلا ةرقم مجن قيرف ىلإا مامشضنلا نم
نبا ةكراششم مشسري ام ؤهو ،يفلخلا طخلا يف لكاششم نم
.ةدؤعلا ةلحرم يف ايشساشسأا وزو يزيت ةنيدم
لئابقلا ةبيبشش قيرف يجيرخ نم يلعؤب يزيت نإاف ،ةراششإÓل

.ىرغشصلا تائفلا عيمج يف «يرانكلا» ناؤلا شصمقت ثيح
جاحلب اصضر

،دادزؤلب بابشش قيرف ىرجأا
ةيبيردت ةشصح ،لوأا شسمأا مؤي
ةيقيرفا بؤن˘ج˘لا ي˘شضارألا˘ب

شسؤ˘˘ت˘˘فؤ˘˘ل» بع˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دهششي˘شس يذ˘لا «د˘ي˘ل˘ف˘شسر˘ي˘ف
قيرفلا مامأا ةلشصافلا ةارابملا
باشسحل زنواد ناشص يلحملا
يرود ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘لؤ˘˘ج˘˘لا
.ايقيرفإا لاطبأا

بابششلا ةث˘ع˘ب لؤ˘شصو د˘ع˘بو
غر˘ب˘شسنا˘˘هؤ˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘لإا
ى˘ل˘ع ، ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا بؤ˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ربع ، ءاشسم ةعشساتلا ةعاشسلا

،ةعاشس21 تماد ةيؤج ةلحر
«ؤتورب قدنف» يف تيبملاو
شسؤتفؤل» بعلم نم بيرقلا
قيرف˘لا ه˘جؤ˘ت ،«د˘ل˘ي˘ف˘شسر˘ي˘ف
ىلإا شسمأا ةريهظ يمشصاعلا
ن˘شضت˘ح˘ي˘شس يذ˘لا بع˘ل˘˘م˘˘لا
ءارجإل ،ةير˘ي˘شصم˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ة˘˘شصح لوأا
.هتيشضرأا

ةارابم «ةبيقعلا ءانبأا» رظتنتو
بؤنجلا قيرفلا مامأا ةبعشص
رد˘˘˘شصت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
،ةطقن31ـب  ة˘عؤ˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ر˘˘˘ي˘˘˘خألا اذ˘˘˘ه م˘˘˘شسح م˘˘˘غرو

لإا لبقملا رودلا ىلإا لهأاتلا
يف ةريبك ةبقع نؤكيشس هنأا

ىلإا هتقفارمل بابششلا قيرط
.ةينامثلا رودلا
دادزؤلب بابشش نإاف ،ةراششإÓل

يذ˘˘لا با˘˘هذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ر˘˘˘شسخ
ةي˘ناز˘ن˘ت˘لا ي˘شضارألا˘ب ير˘جأا
تا˘ط˘ل˘˘شسلا تع˘˘ن˘˘م ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
قيرفلا ةثعب لؤخد ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ق˘ير˘فإا بؤ˘˘ن˘˘ج˘˘لا
شسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا بب˘˘˘˘شسب

ي˘ف «ةرؤ˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا» ا˘˘نورؤ˘˘ك

ثي˘˘˘حأا ،«Ó˘˘˘يد˘˘˘˘نا˘˘˘˘م شضرأا»
اذ˘˘ه ز˘˘نواد نا˘˘شص ل˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا
ءا˘˘ق˘˘˘فر ق˘˘˘ح˘˘˘شسو ع˘˘˘شضؤ˘˘˘لا
ة˘ي˘شسا˘م˘خ˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘ح دؤ˘ي˘ع˘˘شس
.ةلماك
با˘˘ب˘˘شش ر˘˘ي˘˘شصم ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ي و
يف زؤفلاب اقل˘ع˘ت˘م دادزؤ˘ل˘ب
ةمهملا يهو‐ ةارابملا هذه
ةليحتشسم ه˘ب˘شش ود˘ب˘ت ي˘ت˘لا
ح˘˘ششر˘˘م يؤ˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘˘مأا
اذ˘˘ه بق˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب ج˘˘˘يؤ˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ل
رودلا ىلإا لهأاتلل ‐مشسؤملا

لÓ˘ه˘لا ةرا˘شسخ وأا ل˘ب˘ق˘م˘لا
يت قيرف مامأا ه˘ب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘ع
ل˘ت˘ح˘ي يذ˘لا ي˘ب˘˘مزا˘˘م ي˘˘ب
هذ˘ه ي˘ف ةر˘ي˘خألا ة˘ب˘تر˘˘م˘˘لا
.نيتطقنب ةعؤمجملا

ةعؤمجملا هذه بيترت يتأاي و
زنودناشص :يلاتلا ؤحنلا ىلع
31 ـب لوألا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
با˘ب˘شش ق˘ير˘ف ه˘ي˘ل˘ي ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ينا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف دادزؤ˘ل˘ب
زكرملا يفو ،طاقن6 ديشصرب
4 ـب ينادؤشسلا لÓهلا ثلاثلا
.طاقن

ودنوب Êاوصستوبلا
ةهجاوŸا ةرادإ’

ةركل يقيرفإلا داحتلا نيع
ي˘ناؤ˘شستؤ˘ب˘لا م˘كح˘لا مد˘ق˘˘لا

هذ˘ه ةرادإل ،ود˘نؤ˘ب اؤ˘˘ششؤ˘˘ج
ةعمجلا ةج˘مر˘ب˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
ةيناثلا ةعاشسلا ىلع ل˘ب˘ق˘م˘لا
،ر˘ئاز˘ج˘لا تي˘قؤ˘ت˘˘ب (00:41)
ورؤ˘شس ن˘م ل˘˘ك ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ب
و ؤ˘˘توز˘˘ي˘˘˘ل ن˘˘˘م ناؤ˘˘˘شستا˘˘˘ف
اؤ˘ن˘ي˘شسرا ، ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘مزؤ˘˘م˘˘لا

.لؤغنيرام
جاحلب اصضر

ةينامثلا رود ىلإا لهأاتلا فطخل ةبعصصلا ةمهم يف «ةبيقعلا ءانبأا»

 ايقيرفإا بونجب يسسيئرلا بعلملا ىلع ةيبيردت ةسصح لوأا يرجي بابسشلا

دادزولب بابصش

يجرتلل ةينؤنا˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ؤ˘شضع ى˘ف˘ن
ل˘ك ،ر˘كبؤ˘با ن˘يد˘˘لا ما˘˘شسح  ،ي˘˘شسنؤ˘˘ت˘˘لا
ةجيتن˘ب بعÓ˘ت˘لا شصؤ˘شصخ˘ب تا˘عا˘ششإلا
تاعؤم˘ج˘م يرود ن˘م ةر˘ي˘خألا ةارا˘ب˘م˘لا
ريخألا اذه نيب عمجتشس يتلا ايقيرفإا لاطبأا

يدان ءاشصقإا لجأا نم رئازجلا ةيدؤلؤمو
ركب ؤبأا ماشسح لاق و.يرشصملا كلامزلا
ناو» ةا˘ن˘ق˘ل ا˘ه˘ب ى˘˘لدأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
ظفاحيشس انقيرف» ، ةيرشصملا «ترؤبشس
امدنع ،ةيبرعلاو ةيقيرفإلا هتعمشس ىلع
˘مؤ˘ي ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘م ه˘ف˘ي˘شض ه˘˘جاؤ˘˘ي
ىلع مواشسي نل قيرفلاو ،لبقملا تبشسلا
ركف˘ن ا˘ن˘نأا ح˘ي˘ح˘شص» :فا˘شضأا و.«هتعمشس

رشصانعلا شضعبب عفدلا مدع يف ،ةيدجب
ىلإا جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا وأا ،فا˘ق˘يإلا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا
نؤمزاع اننكل ، ةارابملا هذه يف ،ةحارلا

،ة˘يدؤ˘لؤ˘م˘لا ما˘مأا زؤ˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ه˘جاؤ˘م˘لا شضؤ˘خ ن˘ع شضع˘ب˘لا ثيد˘حو
نلو ،ةحشصلا نم شساشسأا هل شسيل ،ءلدبلاب
.«ةهجاؤملا هذه يف لهاشست يأا ثدحي
ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا ؤ˘˘شضع ح˘˘شضوأا ،ما˘˘ت˘˘خ˘˘لا ي˘˘فو
د˘حأا ح˘ير˘شصت نأا ،ي˘جر˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ن˘ع ،ي˘جر˘ت˘لا فؤ˘ف˘شص ي˘˘ف شصا˘˘خ˘˘ششألا

دشصقي ناك ،كلامزلا ءاشصقإا يف مهتبغر
تاهجاؤملا يف ،كلامزلا ىلع زؤفلا هب
ةيدؤلؤمل لهأاتلا ح˘ن˘م شسي˘لو ،ةر˘ششا˘ب˘م˘لا

.«يرشصملا قيرفلا ءاشصقإل رئازجلا
لهأاتلا مشسح دق يجرتلا يدان نإاف ،ةراششإÓل
ةيدؤ˘لؤ˘م ن˘ي˘ب شسفا˘ن˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘يو ،ار˘كب˘م
،طاقن8ب يناثلا زكرملا بحاشص رئازجلا

نم ةيباجيإا ةجي˘ت˘ن˘ب ةدؤ˘ع˘لا˘ب بلا˘ط˘م˘لاو
يجرتلا ةقفارمو ،لهأاتلا نامشضل ،شسنؤت
لتحي يذلا كلامزلا يدانو ،لبقملا رودلل
فيشضتشسيو ،طاقن شسمخب ةثلاثلا ةبترملا

تي˘غ˘نؤ˘ت يدا˘ن ر˘ي˘خألا ز˘كر˘م˘˘لا بحا˘˘شص
ظف رظتني ىقبيو ،هبعلم ىلع يلاغنيشسلا
شسنؤت يف ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع رثعت
.يئاهنلا عبر رودلا ىلإا لهأاتلل

جاحلبر اصضر

ةارابملا ةجيتنب بعÓتلا نم نوفوختم نويرصصملا
 ةيدولوملا رذحيو تاعاسشإلا يفني يجرتلا

رئازجلا ةيدولوم
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زر˘ح˘م شضا˘ير ةدا˘ي˘˘ق د˘˘ع˘˘ب
ه˘ق˘ير˘ف˘ل ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

زؤفلا ىلإا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ا˘˘ي˘˘شسورؤ˘˘ب ه˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
داقنلا داششأا ،1 ـ2 ـب دنؤمترود
رشضخلا مجن ءادأاب ارتلجنا يف
.ةارابملا هذه لÓخ

ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م» ع˘˘قؤ˘˘م لا˘˘قو
ي˘ف نا˘ك زر˘ح˘م» :«غ˘ن˘ي˘ن˘˘ف˘˘يإا
ح˘ن˘مو مؤ˘ج˘ه˘لا ي˘فو عا˘فد˘لا
ةريطخلا تاركلا نم ديدعلا
م˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز˘˘˘ل
ةق˘ير˘ط ل˘شضفأا˘ب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا

ةمÓع هحنم مت امك .«ةنكمم
تايناكمإاب ن˘يد˘ي˘ششم7/01
همها˘ف˘ت˘بو ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا
.«ركلاو» هليمز عم لماكلا

ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا با˘˘˘شسح˘˘˘لا ا˘˘˘مأا
حدم نيتديرغت رششنف يتيشسلل
لاق ثيح رشضخلا دئاق امهيف
ةر˘ي˘ب˘ك ةارا˘ب˘˘م »:ى˘˘لوألا ي˘˘ف
براحم نم رحاشس تشسيشسأاو
ي˘˘˘ف فا˘˘˘شضأاو .» ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
شضاير برعلا رحاشس» ةيناثلا

يذ˘لا فد˘ه˘˘لا ع˘˘ن˘˘شص زر˘˘ح˘˘م
ن˘يور˘ب يد ن˘ي˘ف˘ي˘˘ك ه˘˘ل˘˘ج˘˘شس
.«ةقئاف ةراهمب

ل˘ع˘ف شضا˘ير نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘˘ل
يتلا ةارابملا لÓخ ءيشش لك
«نز˘ت˘ي˘شسلا» ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ج
اهيف همشسا مشصبو ،دنؤمترودب
ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ج ة˘م˘شسا˘ح ةر˘ير˘م˘˘ت˘˘ب
شضغب ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل لوألا فد˘ه˘لا
ةريثكلا شصر˘ف˘لا ى˘ل˘ع ر˘ظ˘ن˘لا
برا˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘شص ي˘˘˘ت˘˘˘لا
مل ةارابملا هذه يف ءارحشصلا
يف قيرفلا يف هؤوÓمز حلفي
.كابششلا اهلاخدإا

رششن ةارابملا ةياهن بقعو
هباشسح ىلع ءارحشصلا براحم
ن˘˘م ه˘˘˘ل ةرؤ˘˘˘شص ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
مت دقل »:اهيل˘ع ق˘ل˘ع بع˘ل˘م˘لا
.«لمعلا نم لوألا ءزجلا زاجنا

باهذلا ةلحرم نا اهب دشصقيو
ةلحرم راظتنا يف ،حاجنب تمت
ي˘˘ف نؤ˘˘كت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ةدؤ˘˘ع˘˘لا
ا˘نود˘يا» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ا˘ي˘نا˘م˘لأا
.«كراب

ةم˘شسا˘ح˘لا ةر˘ير˘م˘ت˘لا د˘ع˘بو

ءاثÓثلا ةليل زرحم اهمدق يتلا
براحم تاب ،دنؤمترود مامأا
ررمم ل˘شضفأا ثلا˘ث ءار˘ح˘شصلا

ذنم لاطبألا يرود يف مشساح
لك دعب ،9102ـ8102 مشسؤم
يد ليخناو ،يبابم نايلك نم
.ايرام

تاريرمت01 شضاير كلميو
ا˘م˘ن˘ي˘ب  نآلا د˘ح˘ل ه˘ل˘ج˘شس ي˘ف
هيليو ،ةريرمت31 يبابم كلمي
.ةريرمت11 ـب ايرم يد

طيمز.ع

زرحÃ نوديسشي يتيسسلاو زيل‚إلا

تاحيششرتلا ةن˘ج˘ل تقدا˘شص
ن˘ي˘شسا˘ي ح˘ششر˘˘ت ف˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةيدا˘ح˘تلا ة˘شسا˘ئر˘ل ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘شس
ة˘م˘ئا˘قو ود˘ي˘ج˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ةداعإا دع˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ه˘ب˘ت˘كم
.تاحيششرتلا ةرتف حتف

ةيلاردف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تر˘ششنو
ةيمشسرلا اهتحفشص ربع ةبعلل

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نأا كؤ˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع تقدا˘شص تا˘ح˘ي˘ششر˘ت˘˘لا

،ينيليشس نيشساي حششرت فلم
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘عإا بق˘˘˘˘ع
ةنج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م تا˘ح˘ي˘ششر˘ت˘لا
نم اهمÓعإا مت نأا دعب نؤعطلا
ةشضايرلاو بابششلا ةرازو لبق

د˘˘ي˘˘˘ششر ح˘˘˘ششر˘˘˘ت شضفر ن˘˘˘ع
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا شسي˘ئر˘لا ،شسار˘˘ع˘˘ل

حششرتملا ناك يذلاو هتدهع
ةماعلا ةيعمج˘لا ل˘ب˘ق د˘ي˘حؤ˘لا
مؤي اهؤوارجإا ررقملا ةيباختنلا
.ةمشصاعلا رئازجلاب تبشسلا

د˘ق ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘شس ف˘˘ل˘˘م نا˘˘كو
ةر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف شضفر˘˘لا˘˘ب ل˘˘بؤ˘˘ق
ءاشضعألا شصقن ببشسب ىلوألا
نأا لبق ،ةمدقملا ةمئاقلا يف
ةمئاق ميدقتب ريخألا اذه مؤقي

اؤشضع61 م˘˘˘شضت ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
11 ،شسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘م نؤ˘˘˘كت˘˘˘تو
.نييطايتحا ءاشضعأا4و اؤشضع

ديدعلا ةمئاقلا هذه تمشضو

ي˘˘ف ةزرا˘˘ب˘˘لا ءا˘˘˘م˘˘˘شسألا ن˘˘˘م
ا˘هزر˘بأا ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا ود˘˘ي˘˘ج˘˘لا
شسي˘˘ئر˘˘لا «ي˘˘تا˘˘˘م دؤ˘˘˘ع˘˘˘شسم»
ر˘يد˘م˘لا ،ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ق˘˘با˘˘شسلا
«بارعو رشصان» قبشسألا ينفلا
ن˘ب ى˘شسي˘ع» ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
.«تارو

ن˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘ششإÓ˘˘˘ل
حششرتم˘لا نؤ˘كي˘شس ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘شس
ةيلاردفلا ةئيهلا ةدايقل ديحؤلا
ةرتف ءاهتنا دعب ةلبقملا ةدهعلل
ءاثÓ˘ث˘لا مؤ˘ي تا˘ف˘ل˘م˘لا عاد˘يإا
يأا ح˘˘ششر˘˘ت نود ،ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا

.شسفانم
جاحلب اصضر

اقباصس هفلم صضفر دعب

ةيدا–لا ةسسائرل ديحولا حسشرŸا ينيليسس Úسساي
وديجلل ةيرئاز÷ا

ةيرئازجلا ةيداحتلا مشضنت
شسي˘م˘خ˘لا مؤ˘ي˘لا ي˘˘ب˘˘غ˘˘ير˘˘ل˘˘ل
نا˘جر˘ه˘م˘ل ى˘˘لوألا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا
يعما˘ج˘لا يؤ˘شسن˘لا ي˘ب˘غ˘ير˘لا
لقي ل ام ةكراششمب ،نارهؤب

.ةبعل43 نع
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا تف˘˘˘ششكو

ناجرهم نأا يمشسرلا اهعقؤم
ع˘م ن˘ماز˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ب˘˘غ˘˘ير˘˘لا
مشسؤمل˘ل ي˘م˘شسر˘لا قÓ˘ط˘نلا
ىر˘ج˘ي˘شس ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘ع˘ب تا˘ي˘شسلد˘نألا بكر˘م˘˘ب
،(نار˘˘˘˘˘هو بر˘˘˘˘˘غ) كر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
2 نار˘هو ة˘ع˘ما˘ج ة˘م˘ها˘˘شسم˘˘ب
.(دمحأا نب دمحم)

ناجرهملا اذه يف كراششتو

ةد˘˘ع˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م قر˘˘˘ف ةد˘˘˘ع
لك يهو ةيعماج تاشسشسؤؤم
ةعماجو ،2 نارهو ةعماج نم
،(بل˘˘˘حد د˘˘˘ع˘˘˘شس )،1 ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

يلع)2 ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
1 رئازجلا ةع˘ما˘جو (ي˘شسي˘نؤ˘ل
دهعمو ،(ةدخ نب فشسؤي نب)
ةيشضا˘ير˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
(طؤ˘ب˘ي˘شش نا˘ط˘ل˘شس م˘ي˘˘هار˘˘با)
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
.ايجؤلؤنكتلل

ي˘ت˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘˘تو
نم ةيادب لامرلا ىلع ىرجتشس
ا˘حا˘ب˘شص ة˘˘ع˘˘شسا˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا
ة˘ل˘حر˘م˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ءار˘˘جإا˘˘ب
نؤكتت قر˘ف ن˘ي˘ب ة˘يؤ˘ف˘شصت˘لا

ىرجت ام˘ي˘ف ،تا˘ب˘عل5 ن˘˘م
ع˘يزؤ˘تو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
دع˘ب ن˘يز˘ئا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ز˘ئاؤ˘ج˘لا
ردشصملا تاذ بشسحو.لاوزلا
هيلع فرششيشس ناجرهملا نإاف

ن˘م نؤ˘كم ي˘م˘ي˘كح˘ت م˘˘قا˘˘ط
Ó˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘كح ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأا
ن˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا ،ن˘˘ي˘˘شسن˘˘ج˘˘لا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م شصا˘˘˘خ ن˘˘˘يؤ˘˘˘كت
تحشضوأاو.ةيداحتلا
اهنايب يف ةيرئازجلا ةيداحتلا
تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘ك تر˘فو ا˘ه˘نأا

يحشصلا لؤكؤتوربلا مارتحل
فرط نم عؤشضؤملا شصاخلا
.«ةينطؤلا ةيحشصلا تاطلشسلا

جاحلب اصضر

ةقباصسملا يف كراصشت تاعماج6

ناجرهم لوأا مظنت يبغيرلل ةيرئازجلا ةيداحتلا
نارهوب يوسسن

يمصسرلا صضرعلا دعب
نÓيم Îنا يدانل

... ›اطي’ا

ةمتهم ةيدنأا ةثÓث
يرئاز÷ا تامدخب

يدنام ىسسيع
ةيف˘ح˘شص ردا˘شصم تف˘ششك

داؤ˘˘ن ة˘˘ع˘˘برأا نأا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘شسإا
تا˘مد˘خ˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م ة˘ي˘˘بوروأا
ى˘شسي˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ل˘˘ك ى˘˘ع˘˘شست ثي˘˘ح يد˘˘نا˘˘م
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةد˘˘حاو
لا˘˘ير يدا˘˘ن عا˘˘فد ةر˘˘˘خ˘˘˘شص
تاذ تد˘˘˘˘كأاو .شسي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
ر˘ب˘ت˘ع˘ي يد˘نا˘م نأا ردا˘شصم˘لا
لا˘ير يدا˘ن ز˘ئا˘˘كر م˘˘هأا د˘˘حأا
ديدجتل ىعشسي يذلا شسيتيب

رهشش يف يهتني يذلا هدقع
نيبت دقو اذه .لبقملا ناؤج
نÓي˘م ر˘ت˘نإا ن˘م ل˘ك ما˘م˘ت˘ها
نؤ˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا ،ي˘لا˘˘ط˘˘يلا
ه˘˘ششخ˘˘˘بر˘˘˘ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
يدان ىلإا ةفاشضإلاب يكرتلا
هنع فششكلا متي مل يزيلجنإا

بعÓلا عم دقاعتلاب نؤمتهم
د˘ي˘حؤ˘لا ؤ˘ه ر˘ت˘˘نإلا نأا ر˘˘ي˘˘غ
يم˘شسر شضر˘ع˘ب مد˘ق˘ت يذ˘لا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع شضر˘˘ع ن˘˘يأا بعÓ˘˘ل
نييÓم3 هتميق يرغم بتار
تاؤنشس3 ةدمل دقعو وروأا

ىرخأا ةنشس ةفاشضإا ةيناكمإاو
بعÓل ةريخألا ةملكلا ىقبتل
ة˘ق˘فر اد˘ي˘ج ءادا مد˘ق˘ي يذ˘˘لا
ي˘ف د˘ع˘ب ل˘شصف˘ي م˘لو ه˘يدا˘˘ن
. هلبقتشسم

قÓع.ع

لاطبأ’ا يرود ‘ ةكراصشملل لامآ’ا ىلع ظاف◊ا لجأا نملاطبأ’ا يرود ‘ مصساح رر‡ لصضفأا ثلاث رصضÿا دئاق

رسصان نب ةداعتسسل ىعسسي ›ويب
ىلع يلاطيإلا نÓيم يشسأا بردم يلؤيب ؤنافيتشس لمعي

تقو برقأا يف يرئازجلا يلودلا رشصان نب ليعامشسإا ةداعتشسا
  .لاطبألا يرودل لهؤؤملا هزكرم ىلع ظافحلل نكمم

ةيمهأا يلؤي يلؤيب نأا ةيلاطيا ةيفحشص رداشصم تفششكو
كلذو ،ةمقلا ى˘لإا ه˘تدا˘عإا ل˘جا ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
عيباشسألا يف قيرفلا اهدقتفا يتلا هتايناكمإا نم ةدافتشسÓل
.ةرادشصلاب رتنإلا بوره هتفلك يتلاو ،ةريخألا

بعل ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي˘شس ي˘لؤ˘ي˘ب نإا˘ف رد˘شصم˘لا تاذ بشسحو
لكششب هيلع دامتعلا لبق ،ائيششف ائيشش هططخ يف رشضخلا

قاروأا طلخت ةديدج ةشساكتنل هشضرعت يدافتل كلذو ،رششابم
.ديدج نم قيرفلاو بردملا

تلؤ˘ج˘لا ي˘ف ى˘نا˘ع د˘˘ق ير˘˘ي˘˘نؤ˘˘شسور˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘لو
جورخ دعب ةرششابم ءاج كلذو جئاتنلا يف بذبذت نم ةيشضاملا

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو ءار˘˘ح˘˘شصلا برا˘˘˘ح˘˘˘م
ببشسب ي˘لؤ˘ي˘ب˘ل ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘م ششت˘ي˘فؤ˘م˘ي˘هار˘با
.تاباشصإلا

جاحلب اصضر
اصسنرف صسأاك ةارابم نم رصضÿا بع’ مر– انوروك

شسوÒفب ›ŸÓا ةباسصإا نلعي ي‚وأا
انوروك

،يجنا يدان بعلو يرئازجلا يلودلا يلÓملا ديرف بيشصأا
رجح يف ةرششابم اهدعب لخديل ،انورؤك شسوريفب شسمأا مؤي

.يحشص
ةباشصإا نع يمشسرلا هباشسح ربع يشسنرفلا يجنا يدان نلعأاو

ءاج امدعب ةرششابم انورؤك شسوريفب وداراب يدان ةشسردم جيرخ
مقاطلا عفد امم ايباجيا هارجأا يذلا ،«رأا يشس يبلا» شصحف
رمألا ؤهو ،ارؤف ةمزÓلا تاءارجإلا لك ذاختل هقيرفل يبطلا
ترج يتلا شسأاكلا ةارابم يف ةكراششملا نم يلÓملا مرح يذلا

.ناديشس يدانب هقيرف تعمج يتلاو شسمأا ةريهظ
ةشسفانم لÓغتشسا ىلع امزاع ،رئاطلا حانجلا ناك امدعبو

اذه هل اريثك بعلي مل يذلا ،يجنا ةليكششت ىلإا ةدؤعلل شسأاكلا
تءاج ،«نلؤم نافيتشس» هبردم تاباشسح نم هجورخل مشسؤملا
ةطقنل هديع˘تو ه˘تا˘با˘شسح ل˘ك ي˘غ˘ل˘ت˘ل ا˘نورؤ˘ك شصح˘ف ج˘ئا˘ت˘ن
.رفشصلا

جاحلب اصضر
ÚتÒخأ’ا ÚتبصسانŸا ‘ لداعتلاو زوفلا مغر

افيفلا فينسصت يف نوعجارتي رسضخلا
افيفلا فينشصت يف مدق˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘جار˘ت

.13 فشصلا يف ناك امدعب33 زكرملا ىلإا ،ديدجلا رهششلل
فينشصتلا يف ءارحشصلا ؤبراحم عجارت قايشسلا تاذ يفو

لاغنيشسلا نم لك دعب ،ثلاثلا زكرملا يف اودجاؤتيل ،يراقلا
.شسنؤتو

يف ينطؤلا بختنملا اهققح يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا مغرو
ىلع زؤفلاو ،ايبماز نم يباجيإلا لداعتلاب هتدؤعب شسرام رهشش
وأا ءاقترÓل هل عفششي مل كلذ نا لا ،ةلماك ةيشسامخب اناؤشستؤب
.افيفلا بيترت يف هزكرم ىلع ظافحلا

ةزئا÷ا لينل Èكأ’ا حصشرŸا روليد

كرام» ىلع نوسسفانتي رسضخلا يثÓث
«يوف نايفيف

نيبعÓل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ع ف˘ششكلا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مؤ˘ي م˘ت
بعل لشضفأل «يؤف نايفيف كرام» ةزئاجب جيؤتتلل نيحششرُملا
.1202‐0202 مشسؤم لÓخ يشسنرفلا يرودلا يف يقيرفإا
ءامشسأا تلمح ايقيرفإا ابعل11 تمشض يتلا ةيئاهنلا ةمئاقلا
ردنشسكلأا شسراحلا نم لك يرئازجلا ينطؤلا بختنملا يثÓث
بعل رؤلود يد˘نأاو ز˘ت˘ي˘م يدا˘ن ن˘م ة˘يلؤ˘ب د˘ير˘ف ة˘جد˘ي˘كوأا

ل˘ب˘ق ن˘م ا˘يؤ˘ن˘˘شس ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن˘˘تو اذ˘˘ه ه˘˘ي˘˘ي˘˘لؤ˘˘ب˘˘نؤ˘˘م
«IFR42و ecnarF» مجنلا يشضاملا مشسؤملا اهب جؤُت ثيح
مشسؤملا اذه فرعت˘ل نا˘م˘ي˘شسوأا رؤ˘ت˘كي˘ف ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا ي˘لود˘لا

ي˘ثÓ˘ث˘لا نأا ر˘كذ˘لا رد˘ج˘يو ةؤ˘ق˘ب ر˘شضخ˘لا ر˘شصا˘ن˘˘ع رؤ˘˘شضح
ءاؤشس «1 غيللا» يف مشسؤملا اذه ريبك لكششب قلأات يرئازجلا

هييلؤبنؤم يدان وا ةجديكوأاو ةيلؤب رؤشضحب زتيم يدان عم
تاريرمت9 بحاشص رؤليد يدنا يرئازجلا مجنلا كلمي يذلا

.مشسؤملا اذه ةمشساح
قÓع.ع

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

..ببسسلا اذهل

تابؤعشصلا ببشسب قيرفلا نم باحشسنلا يف ،زازب نيشساي ،ةنيطنشسق بابششل يشضايرلا ريدملا ركفي
قلعتي اميف ةشصاخ ،حبار رمع ،ديدجلا ةرادإلا شسلجم شسيئر اهب رعششأا يتلاو هلمع يف ههجاؤت يتلا
ةرتف ءاشضقنا لبق مايأا ةعبرأا  ةدحاو ةقفشص نامشض ىلع هتردق مدعو يلاحلا ؤتاكريملا ةيشضقب
اهب لمعي يتلا ةقيرطلا دجي مل ينعملا نإاف ،اهانيقتشسا يتلا تامؤلعملا بشسحو ،ثيح ،تلاقتنلا

. تازاجلا غيرفت دشصق ريبك شضيؤعت ىلع لؤشصحلا ديري مهلج نأا امب هرشصانع حيرشست ىلع

ناطبقو01
ةرؤطشسألا ةكراششم دعب
خيشش نب يلع ،ةيرئازجلا
تماق يتلا ةردابملا يف
«شسيرماط» ةيعم˘ج ا˘ه˘ب
ريخألا عنشص ،شسمأا لوأا
ع˘قاؤ˘م ى˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح˘˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاؤ˘ت˘لا
نأا شضعبلا ىنمت امدعب
ةزاجإلا «ؤليلع» ل˘م˘ح˘ي
دا˘ح˘تا ي˘˘ف3  م˘˘˘˘˘˘˘˘قر
لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ ششار˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘لا
نم ،يراجلا ؤتاكر˘ي˘م˘لا
ة˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا م˘˘عد ل˘˘جا

ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ي˘˘قو
.دؤعشصلا

ةيسساق ةراسسخ

نيعاشسلا ءاشضيبلا نيع داحتا قيرف راشصنأا
ىلع ع˘قاؤ˘لا˘ب اؤ˘مد˘ط˘شصا ،دا˘ج˘مألا دا˘ع˘ت˘شسل
مامأا ءاثÓثلا ةيششع بعل يذلا ءاقللا ششماه
،ريخألا اذه حلاشصل5ـل فدهب تغاقوزات قيرف
برد˘م بل˘ج˘ل كر˘ح˘ت˘ت يدا˘ن˘لا ةرادإا ل˘ع˘ج ا˘م
نامشضل نزاؤتلا داعتشسا ريدقت لقأا ىلعو ديدج
.طؤقشسلا يدافتو ءاقبلا

 لÓج دلوأا ةرادإا
ريزات بردملا نع ينغتسست

دلوأا بابشش ةرادإا تنغتشسا ،يئاهن لكششب
،ريزات ميكح بردملا تامدخ نع ،لÓج
اهلجشس يتلا ةيبلشسلا جئاتنلا يلاؤت ببشسب
هتلعج يتلاو ةريخألا تلؤجلا يف قيرفلا
ع˘فد ا˘م ،ةر˘خؤؤ˘م˘˘لا قر˘˘ف ن˘˘م˘˘شض د˘˘جاؤ˘˘ت˘˘ي
ذا˘خ˘تا ى˘لإا بلا˘ط ن˘ب را˘م˘ع شسي˘ئر˘˘لا ةرادإا
يذ˘˘لا برد˘˘م˘˘لا˘˘ب طا˘˘ب˘˘ترلا كفو رار˘˘ق˘˘لا
قيقحت ىلإا يشضام˘لا م˘شسؤ˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا دا˘ق
دؤ˘ع˘شصلا لÓ˘خ ن˘م قؤ˘ب˘شسم ر˘ي˘˘غ زا˘˘ج˘˘نإا
ثحبلا ةرادإلا ترششاب دقو . يناثلا مشسقلل

ا˘ب˘شسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا دؤ˘ق˘ي د˘˘يد˘˘ج برد˘˘م ن˘˘ع
. ةلبقملا تلؤجلل

qarsana@essalamonline.com

6962ددعلا ^2441 نابعصش72ـل قفاوملا1202 ليرفأا8صسيمخلا

شسأاكلا شسفن نم برسش
شضا˘ير ةا˘نا˘˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘ب
بختنملا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م
ىل˘ع ةر˘ت˘ف˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا

،ءلد˘ب˘لا ة˘كد د˘عا˘ق˘˘م
ا˘ي˘شسا˘شسأا ر˘ي˘خألا تا˘ب
يدان مؤجن نم امجنو
،ي˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
ىلع رح˘شسلا بل˘ق˘ن˘ي˘ل
تا˘˘ب ثي˘˘ح ،ر˘˘حا˘˘شسلا
غنيلرت˘شس يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
مجاهملا ىت˘حو Ó˘يد˘ب
،وريؤغأا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا

ل ا˘˘˘تا˘˘˘ب ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘ل˘˘˘˘لاو
،ءلدبلا ة˘كد ناردا˘غ˘ي

.يدانلا مدقت يف ىتح
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يتيسسلل انوروك اهتفلخ يتلا رئاسسخلا

رئاشسخ نع ،مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ردشصتم يتيشس رتشسششنام يدان فششك
،91‐ديفؤك ةحئاج ءارج اريثك ررشضت نأا دعب0202‐9102 مشسؤم يف اهدبكت ةريبك
ينيلرتشسإا هينج نؤيلم621 اهردق ةيفاشص رئاشسخ دبكت هنإا ،يزيلجنإلا يدانلا لاق ثيح
.(رلود نؤيلم571)

نيحرسسملا ءاقب وحن

هجتت ،ةقلاعلا ةيلاملا مهتاقحتشسم ببشسب
ةركف نع عجارتلل ةركشسب داحتا ةرادإا
،نابيشش يثÓثلا تامدخ نع ءانغتشسلا
تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ داد˘˘حو ي˘˘مؤ˘˘ت
نيب تاشضوافملا تلشصو نأا دعب ةيلاحلا
دودشسم قيرطل مهحيرشست لؤح نيفرطلا
ىلع مهلؤشصح نيبعÓلا طارتششا ببشسب

دؤ˘ق˘ع˘لا خ˘شسف ل˘با˘ق˘م م˘ه˘لاؤ˘مأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.ةيدو ةقيرطب

ةركف نع ينغتسسي قافولا
ابمينا مجاهم مسض

ةرادإا دقاعت برق اهدافم يتلا رابخألا دعب
ا˘ب˘م˘ن˘يا يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ع˘م ف˘ي˘ط˘شس قا˘˘فو
نأا ودب˘ي ،ي˘ل˘يؤ˘موأا ن˘ي˘شسؤ˘ت ،ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا
،ءيششلا شضعب ادعب˘ت˘شسم ى˘ح˘شضأا را˘ي˘خ˘لا
ي˘ف ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘شسي ل يدا˘˘ن˘˘لا نؤ˘˘كل
نيح يف ،يقيرفإلا داحتلا شسأاك ةقباشسم
عم دقاعتلا ىلإا ةجاحب ينفلا مقاطلا نأا

نينؤللا نع عافدلا مهناكمإاب ددج نيبعل
ن˘م با˘يإلا ة˘لؤ˘ج ي˘ف دؤ˘˘شسألاو شضي˘˘بألا
يذ˘لا ر˘مألا ؤ˘˘هو تا˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا يرود
يف قيرفلا نأا و ةشصاخ ةيلمعلا يغليشس
. ايقيرفا ةبيتكلا معدي نمل ةجاح
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ةÓسصلا تيقاوم

انوروك شسوÒفب ›ŸÓا ةباسصإا نلعي ي‚وأا^
يدنام ىسسيع يرئاز÷ا تامدخب ةمتهم ةيدنأا ثÓث^

فطخل ةبعصصلا ةمهم يف «ةبيقعلا ءانبأا»
ةينامثلا رود ىلإا لهأاتلا

ةسصح لوأا يرجي بابسشلا
بعلملا ىلع ةيبيردت

 ايقيرفإا بونجب يسسيئرلا
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لاطب’ا يرود يف مصساح ررمم لصضفا ثلاث رصضخلا دئاق

رئاز÷ا ةيدولومدادزولب بابصش

رسضÿا
‘ نوعجاÎي
افيفلا فينسصت

ÚتبصسانŸا ‘ لداعتلا زوفلا مغر
ÚتÒخأ’ا

زرحÃ نودسشي يتيسسلاو زيل‚إلا

ةارابملا ةجيتنب بعÓتلا نم نوفوختم نويرصصملا

تاعاسشإلا يفني يجرتلا
 ةيدولوملا رذحيو

 ةطبارلا صسأاكب نوكتصس ةيادبلا

قÓطنا دعوم ليرفأا02
ةدوعلا ةلحرم


