
ةزابيت ةيلو نمأا سسيئر عاديإا
قباشسلا ريدملاو قباشسلا

تقؤوملا سسبحلا ةلودلا كÓمأل
50 صص
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دهاÛإو صسنوي Ëرك لبقتسسإإ
بيطÿإ فسسوي

ةيبÎلإ ةرإزو ةقحلم مامأإ إوجتحإإ
مهبلاطÃ مهكسس“ ديدجتل ةمسصاعلاب

عم دقاعتم ةكرسش بحاسص نم جد فلأإ05 صضبق
اهب نيدي لإومأإ ليسصحت ليهسستل ةسسسسؤوملإ تإذ

ةيعماج ةماقإا ريدم فيقوت
ةوششر يقلتب اشسبلتم ةنتاب يف

50 صص

0202 ةيلاملإ نوناق يف مهيلع ةسضورفملإ ةديدجلإ بئإرسضلل اسضفر ةيجاجتحإ تافقو إومظن

ينغلإ دبع نيكمتو ةفيظولإ لÓغتسسإ ءوسس مهت امهل تهجو
ةي’ولإ يف رييÓملاب تإزايتمإو تإراقع نم لماه

داسسف اياسضق ‘ هطروتل ةرإوهدلإ ةيدلب Òم ماهم يهني ةŸاق ›إو

‘ Úلوؤوشسم عم قيقحتلا
بوبحلل ينهŸاناويدلا

ةيمومع لإومأإ صسÓتخإو ديدبتو داسسف تاهبسش لوح

50 صص

،يئإدتب’إ ميلعتلإ ةذتاسسأإ صسمأإ ددج
ةفقو ميظ˘ن˘ت˘ب عرا˘سشلإ ¤إإ م˘ه˘جور˘خ

ةيبÎلإ ةرإزو ةقحلم مامأإ ةيجاجتحإ
إوددج ،ةمسصاعلإ رئإز÷اب ،ةينطولإ

م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘طÃ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سس“ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘˘خ
ن˘˘يدد˘˘ه˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘هŸإو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’إ

‘ لو˘˘خد˘˘لإ لÓ˘˘خ ن˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصت˘˘˘لا˘˘˘ب
رمتسسإإ لاح ‘ حوتفم ينطو بإرسضإإ

.مهسشيمهت

30 صص

فيطشسب ةعانشصلا ريدم عاديإا
ريوزتلا ةمهتب تقؤوŸا سسب◊ا

ةفيظولا لÓغتشسا ءوشسو
50 صص

«هبناج ¤إا ىقبيشسو بعششلا ةدحو ىلع ظفاحيشس سشي÷ا» :ةحيرقنشش ءاوللا
30 صصةنهإرلإ ةلحرŸإ تايد– نامأإو نمأاب نوطختي فيك نوفرعيسس Úيرئإز÷إ ّنأإ دكأإ

‘ ٍسضام نوبت سسيئرلا
ماعلا عشضولا لوح هتارواششم

روتشسدلا ةعجارمو دÓبلا ‘

عراششلا ¤إا نوجرخي يئادتبلا ةذتاشسأا
حوتفم بارشضإاب نوددهيو ادد‹

40 صص

تإءإرجإ’ تإرإزولإ لك ذيفنت ىلع ددسش
ةيمومعلإ ةرإدإ’إ ‘ ةيطإرقوÒبلإ ةحفاكم

دادعإاب ليجعتلا ¤إا وعدي دارج
ةيرشصنعلل مرÛا نوناقلا عورششم

ةيهاركلا باطخو ةيوه÷او

يرسشبلإ لماعلإ يف رامثتسس’إ ىلإإ اعد
يمقرلإ لاسصت’إ ىلإإ لاقتن’إ لجأإ نم

دهعتي لاشصتإلا ريزو
نييمÓعإلا ةيامحب

مهتششيعم فورظ نيشسحتو

40 صص

مكاحملا نوـلششي نوماحملا

30 صص

30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإلا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. نيرذح اونوك

قر˘ط˘ل˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ترذ˘˘ح
را˘ي˘صسلا ق˘ير˘ط˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘˘صسم ،ةرا˘˘ي˘˘صسلا
ى˘ل˘ع د˘ي˘ل˘ج˘لا ل˘كصشت ن˘˘م ،بر˘˘غ‐قر˘˘صش
جر˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب تور˘˘غا˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع ىو˘˘ت˘˘˘صسم
يف تعدو ،مايألا هذه لÓخ ،جيريرعوب
يف ةيمصسرلا اهتحفصص ىلع اهل روصشنم
ىلإا تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘صصأا ،«كو˘ب˘صسيا˘ف˘لا»
.ةقايصسلا ءانثأا رذحلا يخوت

ثيغتشست ةعبارلا ةطلشسلا

لي˘ع˘ف˘ت˘ب نو˘ير˘ئاز˘ج نو˘ي˘ف˘ح˘صص بلا˘ط
ةيرح نأاصشب ةن˘ل˘ع˘م˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا دو˘عو˘لا
لاكصشأا لك عفرو ،ة˘ي˘مÓ˘عإلا ة˘صسرا˘م˘م˘لا
ةاناعم ءاهنإل او˘عدو ،ق˘ي˘ي˘صضت˘لاو ة˘با˘قر˘لا

نوعقي وأا نوجصسلا يف نوعبقي مهل ءÓمز
حصضوأاو ،ةيئاصضقلا تاعباتملا ةلئاط تحت
عاطق نأا ،يفحصص002 يلاوح هعقو نايب
سشه ينوناق عصضو لظ يف سشيعي مÓعإلا

يف لطا˘م˘ت˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘يو ،تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م
،ةفاحصصلا ةنهمل ةمظانلا نيناوقلا قيبطت
عاطقلا لمجم رييصست ةطلصسلا لاهصستصساو
ةلودلاب اهل ةقÓع ل ةقيرطب يمÓعإلا

.نيناوقلاو تاصسصسؤوملاو

! .. ةنشس لكك

ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ما˘قرأا تف˘صشك
نيذلا نييرئازجلا ددع نأا ،رئازجلاب ةحايصسلل
غلب ةنصسلا ةياهن ةلطع ءاصضقل سسنوت اودصصق
دد˘ع˘لا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ح˘ئا˘صس005و اف˘لأا432
براق يصضاملا ربمصسيد رهصش لÓخ يلامجإلا
ةئاملاب9.4 ردقت ةدايزب ،يرئازج نويلم سصن
.ةيصضاملا ةنصسلا نم اهصسفن ةرتفلاب ةنراقم

ملعلا لهأا لهج حبقأا ام

يف ةثحابلاو ةروتكدلا ،يلبمح ءامصسأا تراثأا
عراصشلا طصسو اعصساو لدج ،ةيغيزامألا ةيوهلا
ةصصاخ نيير˘ئاز˘ج˘لا تز˘ف˘ت˘صسإا ا˘م˘ك ،ي˘ل˘ح˘م˘لا

ع˘قاو˘م تل˘ع˘صشأاو ،ة˘ما˘ع ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلا ة˘˘مألاو
لاقي ام لقأا تاحيرصصتب ،يعامتجإلا لصصاوتلا

اهئاقلإا ءانثأا ا˘ه˘ب تلدأا ،«ة˘نو˘ن˘ج˘م» ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ن˘ع
ـب تلافتحلاو ا˘ماز˘ت ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ةر˘صضا˘ح˘م
نع قباصس غيزامألا دوجو» تلاق ثيح ،«رياني»
نأا لقعي لهف ،«مÓصسلا هيلع مدآا انديصس دوجو
لصصحتم سصخصش نم اذهك حيرصصت ردصصي

لهج حيبق وه مكف ،! .. هاروتكدلا ةداهصش ىلع
.ملعلا لهأا

qarsana@essalamonline.com
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دحأا هدنع ملظُي ل .. قيزر
ةب˘ي˘ط ةردا˘ب ي˘ف

،اهعو˘ن ن˘م ةد˘ير˘ف
،ق˘يزر لا˘م˘ك رر˘ق
،ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
د˘ير˘˘ب سصي˘˘صصخ˘˘ت
ينورتكلإا
«liamE» ي˘ق˘ل˘ت˘˘ل
تاملظت
راجتلاو نيفظوملا

ةف˘صصب عÓ˘طÓ˘لو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
مهتلاغصشنا

ل˘˘˘˘˘˘ك فا˘˘˘˘˘˘˘صصنإاو
ءا˘ط˘عإاو مو˘˘ل˘˘ظ˘˘م
.هقح قح يذ لك

yaB yaB .. !.. «ىقيشسوملل يديز» ةيماشس

ةماعلا ةريدملا ،ةلوصسغم نب ةيماصس ماهم ،ةصضايرلاو بابصشلا ريزو ،يدلاخ يلع ديصس ىهنأا
لÓخ اهبطاخ يذلا ،قبصسألا لوألا ريزولا ،لÓصس كلاملا دبعب اهمصسإا طبترإا يتلا ،بابصشلل
كود» Óئاق فيطصس ةيلوب ،7102 ليرفأا يف ،ةيعيرصشتلا تاباختنلا ةيصشع همظن يوصسن عمجت
.«ىقيصسوملا مكلديزت ةيماصس عم ردهن

! .. «هاااااارشصح اي»
ةيبعصشلا سسلاجملا ةفاك ،ةيروهمجلا ةلو مزلأا

ةناعإلا نم نيديفتصسملا مئاوق نييحتب ،ةيدلبلا
ىلع ًءانب ،ناصضمر رهصش سصخت يتلا ةيعامتجلا

يصصقتصس يتلا ةديدجلا طورصشلا نم لئاه مك
اذه نم نيديفتصسملا مئاوق نم تÓئاعلا تائم
بر نوكي نأا رارغ ىلع ،«ديهزلا» يلاملا غلبملا
ةصشهلا تائفلل معدلا جمارب نم ديفتصسم ةلئاعلا
ن˘ما˘صضت˘لا ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف م˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘م˘˘لا
لقأا هلخد نوكي وأا لخد Óب نوكي نأا وأا ،ينطولا

ام ،نومصضملا ىندألا يدعاقلا ينطولا رجألا نم
،دلوأا نودب لمارأا ،تاقلطم ءاصسن نامرح حجري
.ةناعإلا هذه نم ،نيقاعمو ،نينصسم

! .. يفنت ةعانشصلا ةرازو
ر˘ب˘خ ،ة˘عا˘ن˘˘صصلا ةرازو تبذ˘˘ك

ةكرصشلا فرط نم ةلصسارمل اهيقلت
تارا˘ي˘صسلا ع˘ي˘ن˘˘صصت˘˘ل ة˘˘يرو˘˘كلا
(AIK)، ةريخألا هذه ديكأات اهدافم
Óثمم (ZIVOLG) ـل اهرايتخا
،رئازجلاب ا˘ه˘ع˘ن˘صصمو ا˘ه˘ت˘مÓ˘ع˘ل
مدع سسمأا اهل نايب يف تدكأاو
اذه نم ةلصسار˘م يأل ا˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسا
ةيروكلا ةكرصشلا نم ءاوصس عونلا
ر˘خآا ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا ع˘˘ن˘˘صصم يأا ن˘˘م وأا
.اندÓب يف طصشني



سشيجلا ناكرأا سسيئر زربأا
يف ،ةباينلاب يبعصشلا ينطولا

لÓخ اهاقلأا ةيه˘ي˘جو˘ت ة˘م˘ل˘ك
ىلإا هترايز نم ثلاثلا مويلا
ةع˘بار˘لا ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ينطو˘لا سشي˘ج˘لا نأا ،ة˘ل˘قرو˘ب
بع˘˘صشل˘˘ل ن˘˘˘كي ،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا
مارتحلا لك يبألا يرئازجلا

ىلع لمعي ىقبيصسو ريدقتلاو
زيزعتو هتدحو ىلع ظافحلا
ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ة˘يو˘ق˘لا ة˘ط˘بار˘لا

ددصصلا اذه يف لاقو ،هصشيج
ل˘˘ك ه˘˘ل ن˘˘كن بع˘˘صشلا اذ˘˘˘ه»
هعم انزتجا ،ريدقتلاو مارتحلا

موي˘لا د˘كؤو˘نو ،ن˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ك
،ه˘ب˘نا˘ج ى˘لإا ى˘ق˘ب˘ن˘˘صس ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ب
نم انيتوأا ام لكب لمعنصسو
هتدحو ىلع ظافحلا ىلع ةوق
هنيب ةيوقلا ة˘ط˘بار˘لا ز˘يز˘ع˘تو
بلصص نم اننأل ،هصشيج نيبو
أازجتي ل ءزجو ،بعصشلا اذه
بع˘صشلا اذ˘˘ه» فدرأاو ،«ه˘˘ن˘˘م
د˘ي˘كأا˘ت ل˘كب فر˘ع˘ي˘˘صس يذ˘˘لا

نا˘مأاو ن˘مأا˘ب ى˘ط˘خ˘ت˘ي ف˘ي˘˘ك
،ة˘ن˘هار˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا تا˘يد˘ح˘ت
فلتخم حاجنب ىطخت املثم
ةب˘ع˘صصلا تا˘قوألاو تا˘مزألا
عصضيصسو ،اندÓب اهتصشاع يتلا
م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ثو سصÓ˘˘˘خإا˘˘˘ب
رئازج˘ل˘ل د˘عاو˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا

رئازجلا .. اهب نمآا املاط يتلا
انؤوادهصش اهب ملحي ناك يتلا
مويلا اهي˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘يو ،رار˘بألا
.«ةرربلا اهؤوانبأا

ءاوللا دكأا ىرخأا ةهج نم
لمعلل هدادعتصسا ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘صش
ل˘م˘ع˘لا سسصسأا خ˘ي˘صسر˘ت ى˘ل˘˘ع
ةفاك نيب مجصسنملاو قصسنملا

ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا تا˘˘نو˘˘كم
فوفصصلا دي˘حو˘تو ،ي˘ب˘ع˘صشلا

دصشحو ل˘م˘صشلا م˘لو ا˘ه˘صصرو
امب تارد˘ق˘لاو تا˘قا˘ط˘لا ل˘ك
يو˘ق سشي˘ج ءا˘ن˘ب ن˘م ن˘كم˘˘ي
نام˘صض ى˘ل˘ع ردا˘ق ير˘صصعو
ينطولا بارتلا ةمÓصسو نمأا

ةدا˘˘ي˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو
ددصصلا اذه يف لاقو ،ةينطولا
سصÓ˘خإا˘ب ل˘م˘ع˘ن ل˘ظ˘˘ن˘˘صسو»
دو˘ه˘ج˘بو ر˘ي˘ظ˘ن˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘م
يف رارم˘ت˘صسلا ى˘ل˘ع ةر˘با˘ث˘م
ن˘˘˘مألا تا˘˘˘ب˘˘˘˘جو˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘صسرإا

بارتلا لماك ربع ةنيكصسلاو
ن˘م د˘يز˘م˘لا ع˘ط˘قو ي˘ن˘طو˘لا
ريوطت يف ةدعاولا طاوصشألا
ةفاك يف ةيركصسع˘لا ا˘ن˘تارد˘ق
.«ةدعصصألاو تلاجملا

نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ل˘˘ق˘˘نو اذ˘˘ه
ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
يناهت ةب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
،ةيروهمجلا سسيئر عيجصشتو

تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘صسم˘˘˘لا
تارا˘طإا ل˘ك ى˘˘لإا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا

دارفأا ةفاك ىلإا مهلÓخ نمو
،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
يتلا ةثيثح˘لا دو˘ه˘ج˘لا ر˘ي˘ظ˘ن
ةهجاوم يف ايمو˘ي ا˘ه˘نو˘لذ˘ب˘ي

،تاديد˘ه˘ت˘لاو ر˘طا˘خ˘م˘لا ل˘ك
لÓخ مهصصÓ˘خإاو م˘ه˘ي˘نا˘ف˘تو
ترم يتلا ةصسا˘صسح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
ءاصسرإا يف ارخؤوم دÓبلا اهب
.رارقتصسلاو نمألا تابجوم

watan@essalamonline.com
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ةنهإرلإ ةلحرŸإ تايد– نامأإو نمأاب نوطختي فيك نوفرعيسس Úيرئإز÷إّ نأإ دكأإ

بعششلا ةدحو ىلع ظفاحيشس سشي÷ا» :ةحيرقنشش ءاوللا
«هبناج ¤إا ىقبيشسو

ر.نوراه

ةدحو ىلع ظفاحيسس ،صشيجلإّ نأإ ،ةباينلاب يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ ناكرأإ صسيئر ،ةحيرقنسش ديعسسلإ ءإوللإ دكأإ
.نامأإو نمأاب ةنهإرلإ ةلحرملإ تايدحت يطخت يف نييرئإزجلإ حاجنب هنيقي نع ربعو ،هبناج ىلإإ ىقبيسسو بعسشلإ

لماعلإ يف رامثتسس’إ ىلإإ اعد
لاقتن’إ لجأإ نم يرسشبلإ
يمقرلإ لاسصت’إ ىلإإ

دهعتي لاشصتإلا ريزو
نييمÓعإلا ةيامحب
مهتششيعم فورظ نيشسحتو
ريزو ،رميحلب رامع دهعت
يمسسرلإ قطانلإ ،لاسصت’إ
ةرسسأإ ةيامحب ،ةموكحلل
ـب هامسس ام راطإإ يف مÓعإ’إ
«ةيلوؤوسسملإ أإدبم»
ىوتسسم نيسسحتو
بوجو إدكؤوم ،مهتسشيعم
لماعلإ يف رامثتسس’إ
لاقتن’إ لجأإ نم يرسشبلإ
.يمقرلإ لاسصت’إ ىلإإ

هل ةملك يف ،رميحلب دكأإو
صسمأإ هتمظن لفح لÓخ

نإإ ،«مأإ.فأإ.ليج» ةعإذإإ
لاجآاب ةطبترم رئإزجلإ

اميف ايلود اهب ةمزتلم
ىلإإ لاقتن’إ صصخي
ىلإإ اعدو ،يمقرلإ لاسصت’إ
لماعلإ يف رامثتسسإ’إ
نيوكتب ،يرسشبلإ
لمعلإ ميظنتو نييفحسصلإ

يفحسصلإ ةيامح عم
هتسشيعم فورظ نيسسحتو
فدهلإ ىلإإ لوسصولل
.وجرملإ

ـه.دإوج

ةيمومعلإ ةرإدإ’إ ‘ ةيطإرقوÒبلإ ةحفاكم تإءإرجإ’ تإرإزولإ لك ذيفنت ىلع ددسش

مرÛا نوناقلا عورششم دادعإاب ليجعتلا ¤إا وعدي دارج
ةيهاركلا باطخو ةيوه÷او ةيرشصنعلل

،ةيروهمجلا سسيئر لبقتصسا
سسمأا ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ف˘صسو˘ي رو˘ت˘كد˘لا د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘˘يلو˘˘˘لا د˘˘˘ئا˘˘˘ق ،بي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
يف كلذو ،ةع˘بار˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
لوح تارواصشملا ةلصسلصس راطإا
دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘صضو˘˘˘لا

.روتصسدلا ةعجارمو
،ءا˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ىر˘˘جو

عجنأا لوح رظنلا تاهجو لدابت
نايب نع فارحنلا عنمل لبصسلا
روتكدلا ىدبأا امك ،ربمفون لوأا
ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،بي˘ط˘خ˘لا ف˘˘صسو˘˘ي
يف ،ةيروهمجلا ةصسائر هتدروأا
اصصاخ امامتهإا ،سسمأا اهل نايب
ة˘با˘ت˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ظافحلا يف ةمهاصسملل خيراتلا

بعصشلل ةيعامجلا ةركاذلا ىلع
ءارآلا سضعب مد˘قو ،ير˘ئاز˘ج˘لا

لبقتصسم نامصضل تاحارتقلاو
يف ةدعا˘صصلا لا˘ي˘جأÓ˘ل ل˘صضفأا
.ةديدجلا ةيروهمجلا راطإا

سسي˘˘˘ئر ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صساو اذ˘˘˘˘ه
،سسمأا لوأا ءاصسم ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

قباصسلا سسي˘ئر˘لا ،سسنو˘ي م˘ير˘ك
ة˘طا˘صسو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘ل
رظنلا تاهجو لدابتو ،راوحلاو
،دÓبلا يف ماعلا عصضولا لوح

نم ،رييغتلا ةلحرم تلخد يتلا
ة˘يرا˘ج˘˘لا تاروا˘˘صشم˘˘لا لÓ˘˘خ
ىتح رو˘ت˘صسد˘لا ة˘ع˘جار˘م لو˘ح
،بعصشلا تابلطتم عم فيكتي
نيب يقي˘ق˘ح ل˘صصف˘ل سسصسؤو˘يو
ل˘م˘ع˘ب ح˘م˘˘صسيو ،تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

نم˘صض تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل م˘غا˘ن˘ت˘م
ة˘ل˘ما˘˘صش ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد ة˘˘يؤور
اهعورف لكب ةلودلا حÓصصإل
،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘بو ،ا˘ه˘تا˘صسصسؤو˘˘مو
ق˘˘˘ب˘˘˘صسألا سسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘صصو
يف لثمتملا ءارجإلا ،ناملربلل
عمجلاو عا˘م˘ت˘صسلاو روا˘صشت˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘˘ب
م˘يد˘ق˘ت ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
تا˘ظ˘حÓ˘م˘لاو تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ةق˘ي˘ثو˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘غا˘ي˘صصلا˘ب
«لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا» ـب ،رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسد˘˘˘˘˘لا

سسي˘ئر نأا زر˘بأاو ،«م˘ي˘˘كح˘˘لا»و
ل˘ق˘ح ه˘ب ح˘ت˘ف˘ي ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةر˘ب˘خ ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘لا˘ب د˘يد˘ج˘ت˘لا
ةقبطلا ةربخو يندملا عمتجملا
هيأار ىدبأا امدعب اذه ،ةيصسايصسلا
دوهجلا هذه زيزعت ةيفيك يف
ل˘ظ ي˘ف ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
.ةديدجلا ةيروهمجلا

ـه.دإوج

،ءارزو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ي
لدب لبقم˘لا تب˘صسلا ه˘عا˘م˘ت˘جا

،اررقم ناك املثم دحألا موي نم
سسيئر ة˘كرا˘صشم ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ايبيل لوح ةيلودلا ةودنلا يف
مويلا سسفن يف اهدقع عمزملا
سسرديصسو.ايناملأا يف نيلربب
ةصسائر تحت ،ءارزولا سسلجم
ن˘م˘صض ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

اياصضقلا نم اددع هلامعأا لودج
امل اقفو‐ قلعتت يتلا تافلملاو
‐ةيروهمجلا ةصسائرل نايب هدروأا
تاطا˘صشن˘لا ر˘يو˘ط˘تو سشا˘ع˘نإا˘ب
،ةحصصلا تلاجم يف ةيعاطقلا
،ن˘كصسلا ،ة˘حÓ˘ف˘لا ،ة˘عا˘ن˘صصلا

ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا
.ةئصشانلاو ةريغصصلا

ح.نيدلإ رمق

ةمصصاعلا رئازجلاب سسمأا مت
ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘صسأا˘ت ن˘ع نÓ˘عإلا
نماصضتلل ةلقتصسملا ةيرئازجلا

فدهت يتلا ،يبيللا بعصشلا عم
د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه ءا˘ن˘بأا ة˘ق˘˘فار˘˘م ى˘˘لإا
يناعي يتلا هتنحم يف قيقصشلا

اهيف طبختي ةمزأا لظ يف اهنم
،ايون˘ع˘م ،ا˘يدا˘م1102 ذ˘˘ن˘˘م
.ايعامتجاو

عم ةين˘ما˘صضت ة˘ف˘قو لÓ˘خو
اهب ترداب يتلا يبيللا بعصشلا

،«د˘ي˘ه˘صشلا ل˘ع˘صشم» ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ىروصشلا سسلجم عم كارتصشلاب

رقمب ،يبرعلا برغملا داحتإل
سسيئر نلعأا ،رئازجلاب سسلجملا
ن˘ع ،دا˘ب˘ع د˘م˘ح˘م ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

،ركذلا ةفلاصسلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا دÓ˘ي˘م
رهاطلا دمحم دهاجملا ةصسائرب

سشي˘˘ج و˘˘صضع ،مÓ˘˘صسلا د˘˘˘ب˘˘˘ع
حصضوأاو ،45 ينطولا ريرحتلا
نأا ،ةنج˘ل˘ل ي˘صسي˘صسأا˘ت˘لا نا˘ي˘ب˘لا
در را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘˘ي ا˘˘هءا˘˘صشنإا
يدا˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘ل˘˘ل ل˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

يذلا يتصسجوللاو ي˘صسا˘ي˘صسلاو
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لاو بع˘˘صشلا ه˘˘مد˘˘˘ق

ةروثلا نابإا رئازج˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
ثي˘ح ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا ة˘ير˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةدعاقلا ا˘ه˘ن˘ي˘ح ا˘ي˘ب˘ي˘ل تل˘كصش
لÓ˘خ ن˘م ةرو˘ث˘ل˘ل ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا
ينطولا سسلجم˘ل˘ل ا˘ه˘نا˘صضت˘حا
دناصسملاو معادلا تيقبو ةروثلل
اهل ايصسامولبدو ايمصسرو ايبعصش
،اهلÓقتصسا رئازجلا تلان نأا ىلإا

اننكمي ل» هتاذ ردصصملا دروأاو
ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ل˘˘ي˘˘ل˘˘صس ن˘˘ح˘˘نو
سشيع˘ت ا˘ي˘ب˘ي˘ل ىر˘ن نأا ءا˘ي˘فوألا

،«يرئازج معد نود ةلاحلا هذه
لخدت يأاب قايصسلا يف نيددنم
،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزألا ي˘ف ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا
لمعلل ايبيل يف ةوخإلا نيعاد
م˘ه˘ت˘مزأا ل˘˘ح نو˘˘كي نأا ى˘˘ل˘˘ع
ةدايصسلا ىلع اظافح ايبيل‐ايبيل
ن˘م˘ث ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ه˘ب مو˘ق˘ت يذ˘لا رود˘لا ،نا˘ي˘˘ب˘˘لا
ةي˘صسا˘مو˘ل˘بدو ا˘صسي˘ئر ر˘ئاز˘ج˘لا
ل˘ح دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م ي˘˘ع˘˘صسل˘˘ل
لك ادصشا˘ن˘م ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزÓ˘ل
معدل ملاعلا يف مÓصسلا يبحم
يملصس لح داجيإاو ىعصسملا اذه
.ايبيل يف
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بيطÿإ فسسوي دهاÛإو صسنوي Ëرك لبقتسسإإ

لوح هتارواششم ‘ ٍسضام نوبت سسيئرلا
روتشسدلا ةعجارمو دÓبلا ‘ ماعلا عشضولا

هتنحم يف قيقسشلإ دلبلإ إذه ءانبأإ ةقفإرم اهفده

يبيللا بعششلا عم نماشضتلل ةلقتشسملا ةيرئازجلا ةنجللا دÓيم

ÚلÈب ايبيل لوح ةيلودلإ ةودنلإ ‘ نوبت صسيئرلإ ةكراسشم مكحب

تبشسلا ¤إا ءارزولا سسل‹ عامتجإا Ëدقت
دحألا نم لدب لبقŸا

،لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا سسمأا دد˘˘˘صش
ةرورصض ىلع،دارج زيزعلا دبع
عور˘صشم داد˘عإا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا
لاكصشأا لكل مر˘ج˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا
باطخو ةيوهجلاو ةيرصصنعلا
ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لا ع˘م ،ة˘ي˘هار˘كلا
˘ما˘مأا تا˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
كصسا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘لا مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا بجاو
.ةدحولا ميقو يعامتجلا

هصسؤورت لÓخ ،دارج سصرحو
ىلع ،ةموكحلل اعامتجا سسمأا
سسي˘ئر ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا
دادعإاب ةقلعتم˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ل˘˘ك مر˘˘ج˘˘ي نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘˘صشم
ةيوهجلاو ة˘ير˘صصن˘ع˘لا لا˘كصشأا

هجوت ثيح ،ةيهاركلا باطخو
ر˘يزو ى˘لإا سصو˘˘صصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ي˘لوؤو˘صسم ى˘لإا اذ˘˘كو ،لد˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا ر˘˘ئاود˘˘لا

عورصشلا ىلإا مهاعدو ،ةرصشابم
يتلا لاغصشألا يف راظتنا نود
لجع ىلع يصضفت نأا نيعتي
اذهل سصن عورصشم ميدقت ىلإا
Óمعو هنأا ىلع دكأاو ،سضرغلا
نأا بجي ،ةيصسائرلا تاهيجوتلاب
ديدحت يف ةيا˘ن˘ع˘لا ل˘ك ى˘لو˘ت
لكو نطاوم لك تايلوؤوصسم
˘ما˘مأا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ط˘ب˘تر˘م˘لا سسد˘ق˘˘م˘˘لا بجاو˘˘لا
يعامتجلا كصسام˘ت˘لا مار˘ت˘حا˘ب
ي˘ت˘لا ةو˘خألاو ةد˘حو˘˘لا م˘˘ي˘˘قو

ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘مألا م˘˘˘حÓ˘˘˘ت تزز˘˘˘ع
ريزو˘لا سصر˘ح ا˘م˘ك.اهخيرات
يف سسمأا درو امل اقفو ،لوألا
ديكأاتلا ىلع ،هح˘لا˘صصم˘ل نا˘ي˘ب
ه˘تا˘ي˘صصو˘ت ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م
لوألا عامتجلا لÓخ ةمدقملا
اذ˘ه˘ب ر˘كذ ثي˘ح ،ة˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل
لك مايق ةرورصضب سصوصصخلا
لاجآلا برقأا يف ةيرازو ةرئاد
يتلا ريبادتلاو تارارقلا ذيفنتب
ة˘ح˘فا˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف تذ˘˘خ˘˘تا
بي˘لاود ي˘ف ة˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
اذه يف اعدو ،ةيمومعلا ةرادإلا
ىلإا ةموكحلا ءاصضعأا ددصصلا
ديصسجت ىلع ايصصخصش رهصسلا
ا˘م˘ي˘ف ل˘ك ةدد˘ح˘م˘لا لا˘˘م˘˘عألا
فيفختلا روظ˘ن˘م ن˘م ه˘صصخ˘ي
ةيرادإلا تاءارجإÓل يجيردتلا
تا˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘صص ل˘˘˘كصشت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةبصسنلاب وأا نطاومل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ةفصصب يداصصتقلا لماع˘ت˘م˘ل˘ل

،ربت˘عا كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لو ،ة˘ما˘ع
ىلإا ءوجللا نأا ،دارج زيزعلا دبع
يتلا ةديدجلا تايجو˘لو˘ن˘كت˘لا
هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘صست
تا˘ي˘ن˘ق˘ت ل˘˘ث˘˘م تلا˘˘غ˘˘صشنلا
ةطبترملا تاقيبطتلاو ةنمقرلا
هعيج˘صشت ي˘غ˘ب˘ن˘ي ر˘مأا و˘ه ا˘ه˘ب
.ةوقب

بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘بو
،تاعاطق˘لا ع˘صضو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ىلإا ةموكح˘لا ءا˘صضعأا ع˘م˘ت˘صسا
ن˘˘م دد˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘ق سضور˘˘˘ع
ة˘برا˘ق˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ءارزو˘˘لا
ميدقت يف ةلثمتملاو ةددحملا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ق˘ي˘قد تا˘صصي˘˘خ˘˘صشت
سشا˘˘˘ع˘˘˘نإا قا˘˘˘فآاو ل˘˘˘ئا˘˘˘صصح˘˘˘ب
كلذو ،عا˘ط˘˘ق ل˘˘ك ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
ةقداصصملاو اهتصساردل ا˘ب˘صسح˘ت

عامتجلا داقعنا ةبصسانمب اهيلع
اذهبو ،ءارزولا سسلجمل مداقلا
لبق نم سضورع تمدق ،نأاصشلا
نيف˘ل˘كم˘لا ة˘مو˘كح˘لا ءا˘صضعأا
ةحÓفلاو ةعانصصلا تاعا˘ط˘ق˘ب
ةراج˘ت˘لاو ةرا˘ج˘ت˘لاو ن˘كصسلاو
نم اذكو ،ةحصصلاو ةيجراخلا
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ل˘˘˘ب˘˘˘ق
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صصلا
.ةفرعملا داصصتقاو ةئصشانلا

عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا ل˘˘˘˘كصشو اذ˘˘˘˘ه
نم ىلوألا ةقلحلا ،ةموكحلا
ي˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘صسل˘˘˘صس
ا˘ه˘ن˘م ءا˘ق˘ل ل˘˘ك سصصصخ˘˘ي˘˘صس
تاعاطق نم د˘يد˘ع˘لا ة˘صسارد˘ل
˘˘‐ را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو طا˘˘˘صشن˘˘˘لا
‐ىلوألا ةرازولا نايب فيصضي
ل˘م˘ع ط˘ط˘˘خ˘˘م ءار˘˘ثإاو داد˘˘عإا
ىلع سضرعيصس يذلا ةموكحلا
ءارزولا سسلجم عامتجا لاغصشأا
دصصق مداقلا تبصسلا بقترملا
.هيلع ةقداصصملا

ر.نوراه



قدا˘صص ي˘ما˘ح˘م˘˘لا ح˘˘صضوأا
و˘˘˘صضع ه˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصب ،بيا˘˘˘˘صش
ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ة˘با˘ق˘ن سسل˘ج˘˘م˘˘ب
ي˘ف ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
ة˘ف˘˘قو˘˘لا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع سسمأا
مامأا ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا

نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘صضق سسل˘˘ج˘˘م
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسا تفر˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألا

«ة˘˘˘ع˘˘˘صساو˘˘˘لا» ـب ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘˘صصو
ءادو˘صسلا ة˘ب˘˘ج˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأل
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
يذلا ءادنل˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ت ،ن˘طو˘لاو
تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م دا˘˘˘ح˘˘˘تا ه˘˘˘ع˘˘˘فر
دكأاو ،نييرئازجلا ني˘ما˘ح˘م˘لا
قد˘ل تءا˘ج ة˘ف˘˘قو˘˘لا هذ˘˘ه نأا
سصخي اميف ،ر˘ط˘خ˘لا سسو˘قا˘ن
زربأاو ،ةاماحملا ةنهم ريصصم
م˘ت يذ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق نأا
ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘قدا˘˘˘صصم˘˘˘لا
م˘تو ،ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
ة˘مو˘كح˘لا فر˘ط ن˘م هداد˘˘عإا
ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ي ،ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
،عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل «ة˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا»
با˘˘˘ح˘˘˘صصأا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم
تاونصس4 ذنم اوناك ةنهملا
ة˘ي˘فاز˘ج ة˘ب˘˘ير˘˘صض نو˘˘ع˘˘فد˘˘ي
ةئاملاب21 اه˘ت˘ب˘صسن ةد˘حو˘م
رقأا نيح يف ،م˘ه˘ل˘ي˘خاد˘م ن˘م
0202 ةن˘صسل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق

ىلع يماحملا زجعي بئارصض
91 ةبصسن يف لثمتت ،اهعفد

ة˘م˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةئاملاب62 ةبصسنو ،ةفاصضملا
لخدلا ىلع ةبيرصضلل ةبصسنلاب
ةصصاخ ةئاملاب2و ،يلامجإلا
طاصشنلاب ةقلعتملا ةبيرصضلاب
،بياصش دصشان هيلعو ،ينهملا
نو˘نا˘ق د˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
اميف0202 ةنصسل ة˘ي˘لا˘م˘لا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘صشلا سصخ˘˘˘ي
جمانرب دادعإا وأا ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا˘ب
يليمكتلا ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف
.ةنصسلا هذهل

د˘ب˘ع ،ف˘صشك ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
بي˘ق˘ن ،ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘˘صس د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
هنأا ،رئازجلا ةيلول نيماحملا
ءا˘عد˘ت˘صسا Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم م˘ت˘˘ي˘˘صس
لك اهيف كراصشي ةماع ةيعمج

د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لاو ةرا˘˘صشت˘˘صسلا
ةصشقانم˘ل ،ىر˘خألا تا˘با˘ق˘ن˘لا
ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘لاو ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا
ي˘ف نو˘ما˘ح˘م˘لا ا˘هذ˘خ˘˘ت˘˘ي˘˘صس
قيق˘ح˘ت سضر˘غ˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا

.مهبلاطم
نيماحملا تائم عطاقو اذه

ءاصضق سسلاجم ربع نيطصشانلا
دÓبلا قرصش تايلو مكاحمو
او˘م˘ظ˘نو ي˘ئا˘صضق˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا

اهيف اوعفر ةيجاجتحا تافقو
ىلع ،ركذلا فلاصسلا بلطملا

ي˘ت˘يلو ي˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م رار˘˘غ
سسف˘ن ،ة˘ل˘صشن˘خو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق
تايلو سضعب هتفرع دهصشملا

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘طو˘˘˘لا بر˘˘˘غ

نم ددع باجتصسا نيأا ،نارهو
جاج˘ت˘حلا ءاد˘ن˘ل ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا
ةمظنم12 ه˘ت˘ق˘˘ل˘˘طأا يذ˘˘لا
سضفر نع ريبعتلل نيماحملل
نوناق اهنمصضتي يتلا ريبادتلا
اذ˘ه نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب ر˘˘صضي ءار˘˘جإلا
تدهصش امك ،ىلوألا ةجردلاب

،رصصحلا ل لاثملا ليبصس ىلع
،سضي˘ب˘لا ،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت تا˘˘يلو
،سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس ،ترا˘˘ي˘˘ت
،ةد˘ي˘ع˘صس ،تن˘صشو˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘عو
م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘صسم اذ˘˘كو ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
با˘ح˘صصأل ة˘ل˘ثا˘م˘م تا˘˘ف˘˘قو
.ءادوصسلا ةبجلا
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مامأإ ةيجاجتحإ تافقو إومظنو ،يئاسضقلإ لمعلإ نطولإ عوبر فلتخم ربع نيماحملإ نم تائملإ صسمأإ عطاق
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دبع رداقلا دبع سسمأا لبقتصسا
نوؤوصشلا ةنجل سسيئر ،يوÓلا
،ةيلاجلاو نواعت˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

نابا˘ي˘لا ر˘ي˘ف˘صس ،اوا˘غوأا اوازو˘ك
،ناملربلا ر˘ق˘م˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل
عقاو نا˘فر˘ط˘لا سضر˘ع˘ت˘صسا ن˘يأا
هفرع امو ،ةي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
يف روطت نم يئانثلا نواعتلا

ة˘˘صصا˘˘خ تلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج
.رامثتصسلا

مامتها ،يوÓلا دبع دّدجو
نيلماعت˘م˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل ن˘ي˘ي˘نا˘˘با˘˘ي˘˘لا

نأا احصضوم ،نيدايملا ف˘ل˘ت˘خ˘م

نم ةداف˘ت˘صسÓ˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ت ا˘ندÓ˘ب
اهئاكرصشو ا˘ه˘ئا˘قد˘صصأا تار˘ب˘خ
.اهلخد رداصصم عيونتل

ر˘ي˘˘ف˘˘صسلا دد˘˘ج ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
معد ىلع هدÓب سصرح ،ينابايلا
ءا˘ق˘ترÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
د˘كأا ا˘م˘ك ،ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب
سصرف لÓغتصساب نابايلا مامتها
ديصسجتو رئازجلا يف رامثتصسلا

ةد˘ع ي˘˘ف ة˘˘كار˘˘صشلا ع˘˘يرا˘˘صشم
ةعانصص اهنم اميصسل تلاجم
بع˘صشلا أا˘ن˘ه ا˘م˘˘ك ،تارا˘˘ي˘˘صسلا
حا˘˘˘ج˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةريخألا ةيصسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

نوبت ديجملا دبع تزرفأا يتلا
لكصشو اذه.ةيروهمجلل اصسيئر
عاصضوألا ثحبل ةصصرف ءاقللا
ي˘لا˘مو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ةد˘ج˘ت˘صسم˘لا

ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘صضق˘˘لا اذ˘˘كو ن˘˘م˘˘ي˘˘لاو
دقو ،ةيوارحصصلاو ةينيطصسلفلا

كصسم˘ت ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر دد˘˘ج
يف لخدتلا مدع ئدابمب رئازجلا
لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا

تاعازنلل ةيم˘ل˘صسلا ة˘يو˘صست˘لاو
قحك ةلداعلا اياصضقلا معد اذكو
.اهريصصم ريرقت يف بوعصشلا

ز.لامج

ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘ك رر˘˘˘ق
د˘˘ير˘˘ب سصي˘˘صصخ˘˘ت ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
يق˘ل˘ت˘ل «liamE» ،ي˘نور˘ت˘كلا
عÓطÓلو ،نيفظوملا تاملظت
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش ة˘˘˘ف˘˘˘صصب
،راجتلاو نينطاوملا تلاغصشنا
ايصصخ˘صش لÓ˘خ ن˘م ل˘صصاو˘ت˘ي
.نيريخألا عم

ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،ر˘يزو˘˘لا لا˘˘ق
ةرود˘˘ل هرو˘˘˘صضح لÓ˘˘˘خ سسمأا
ة˘با˘ق˘ن˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

تف˘ل˘ك» ،را˘ج˘ت˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم
ةرازولاب مÓعإلا نع لوؤوصسملا
ةرصشابم لصصاوتل ليمإا ءاصشنإاب
يلوكوترب ءارجإا يأا نودب يعم

تاءار˘˘˘˘˘جإلا ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تل كلذو
ه˘تر˘ئاد ي˘ع˘صس اد˘كؤو˘م ،«ة˘ي˘نآلا
فور˘ظ ن˘ي˘صسح˘ت˘˘ل ،ة˘˘يرازو˘˘لا
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

يف ةصشيعملا فورظ نيصسحتو
تايناكمإلا هب حمصست ام راطإا

،قيزر قرطت ا˘م˘ك.ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو
تاونق ح˘ت˘ف ى˘لإا ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
كير˘˘˘˘˘˘صشلا ع˘˘˘˘˘˘م راو˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا
نع بر˘عأا ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
لابقتصسل ه˘ح˘لا˘صصم داد˘ع˘ت˘صسا
نودبو يموي لكصشب تاباقنلا
،ىرخأا ةهج نم.تلوكوتورب

ن˘˘˘ع ،ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘صشك
رثكأا ةدئافل نيوكت سصيصصخت

فرط نم فظوم0001 نم
ام˘ي˘ف ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو تارا˘طإا
ةيمومعلا تاق˘ف˘صصلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
فرصشي ،جماربلا ةينازيم دادعإاو
رمأا امك ،يصصخصش لكصشب هيلع
ىربكلا تاقاقحتصسلا لظ يف
ةقطنملاب هترازو رظت˘ن˘ت ي˘ت˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لاو ةر˘ح˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
تارا˘طإا ن˘يو˘كت˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ةغ˘ل˘لا ي˘ف  ةرازو˘لا ي˘ف˘ظو˘مو
اذ˘ه ي˘ف لا˘˘قو ،ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا
ىوصصق ةيمهأا يلونصس» ددصصلا
يف ةرازولا يف˘ظو˘م ن˘يو˘كت˘ل
.«ةيزيلجنلا ةغللا

ـه.دإوج

ميلعتلا ةذتاصسأا سسمأا ددج
ى˘لإا م˘ه˘˘جور˘˘خ ،ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
ة˘˘ف˘˘قو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘ب عرا˘˘˘صشلا
ةرازو ةقحلم مامأا ةيجاجتحا
رئازجلاب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ا˘ه˘لÓ˘خ اودد˘ج ،ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا
م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘كصسم˘˘˘ت
،ة˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

لÓخ نم ديعصصتلاب نيددهم
ينطو بارصضإا يف لوخدلا

ر˘م˘ت˘˘صسإا لا˘˘ح ي˘˘ف حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
.مهصشيمهت

ةذ˘˘تا˘˘˘صسأا و˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م د˘˘˘كأا
نم اومدق ن˘يذ˘لا ،ي˘ئاد˘ت˘بلا

يف ،نطولا ربع تايلو ةدع
اولدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ى˘ل˘ع ،ة˘فا˘ح˘صصل˘ل سسمأا ا˘ه˘ب
،ةيجاجتحلا مهتفقو سشماه
ي˘ت˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن نأا
ديدجلا ريزولاب ارخؤوم تقتلا

،مهلثمت ل ،توا˘جوأا د˘م˘ح˘م
مه مه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
نم ريزولا فرط نم اصضيأا
،مهبلاطم ةيصضرأا ميدقت لجأا

م˘˘ه˘˘فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘صسا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م
لك ةيجاج˘ت˘حلا م˘ه˘ت˘كر˘ح˘ل
،يرود ل˘كصشب ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإا مو˘˘ي
ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘يدد˘˘˘ه˘˘˘م
يف حو˘ت˘ف˘م ي˘ن˘طو بار˘صضإا

ةياصصولا ةباجتصسا مدع لاح
.مهبلاطمل

نع ،نوجتحملا ربعو اذه
دفاولا ىلختي نأا يف مهلمأا
،عاطقلا سسأار ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا

د˘ب˘ع ،ه˘ق˘با˘صس ة˘صسا˘ي˘˘صس ن˘˘ع
بيجتصسيو ،دباع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لا
اصساصسأا ةروحمتملا مهبلاطمل

جماربلاو جهانملا رييغت لوح
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدو˘ج ق˘ق˘ح˘ي ا˘˘م˘˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘ف˘ح˘م˘لا ف˘˘ف˘˘خ˘˘يو

ر˘ثألا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ،ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا
41/662 موصسرملل يعجرلا

ي˘˘˘ف هرود˘˘˘صص خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ن˘˘˘م
دي˘حو˘ت ،ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا

كلذو ف˘ي˘ن˘صصت˘لا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
ةيملعلا تاداه˘صشلا ن˘ي˘م˘ث˘ت˘ب

،سصرفلا ؤوفاكت أادبمل انامصض
بتاور ع˘˘˘˘˘فر ن˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘صضف
ةيئادتبلا ةصسرد˘م˘لا ةذ˘تا˘صسأا
كارد˘ت˘صسل جد00003 ـ˘˘ب
،ةروهدتملا ةيئارصشلا ةردقلا
مجح˘لا سضي˘ف˘خ˘ت بنا˘ج ى˘لإا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذا˘ت˘˘صسأل ي˘˘عا˘˘صسلا
سصي˘˘˘صصخ˘˘˘تو ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘˘بلا
مدعو ظاقيإلا داومل ةذتاصسأا
جاوفأا3 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا دا˘˘ن˘˘صسإا

ءا˘ف˘عإا ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ةذ˘تا˘˘صسأل
ما˘ه˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘م ذا˘ت˘صسألا

جرا˘خ ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
د˘صصر ع˘م سسيرد˘ت˘لا ةر˘ج˘˘ح
ماهملا هذه ءادأل ةصصاخ حنم
امك ،جد00002ـب ةردقملاو
،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا تب˘˘لا˘˘ط
،يئادتبلا ةذ˘تا˘صسأا ن˘ي˘كم˘ت˘ب
ةيلآلا ةيقرتلا يف قحلا نم
ذاتصسأا ةبتر ىلإا فنصصلا يف
،تاونصس5 ل˘˘ك ي˘˘˘صسي˘˘˘ئر
01 لك نوكم ذاتصسأا ةبترو
يف قحلا عاجرتصسا ،تاونصس
جاردإا ربع يبصسن˘لا د˘عا˘ق˘ت˘لا

ةمئاق نمصض مي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ن˘ه˘م
قا˘˘ح˘˘لإا ،ة˘˘قا˘˘˘صشلا ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ةرازوب ةيئادت˘بلا ة˘صسرد˘م˘لا
رارغ ىلع ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
،تايو˘نا˘ث˘لاو تا˘ط˘صسو˘ت˘م˘لا

ة˘˘غ˘˘ي˘˘صص سصي˘˘صصخ˘˘ت اذ˘˘كو
ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ن˘كصسلا ن˘˘م˘˘صضت

ح˘ئار˘صشلا ي˘قا˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
.ةيعامتجلا

ر.نوراه

ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسا
سسي˘˘ئر را˘˘صشت˘˘صسم ،م˘˘هÓ˘˘˘ع
لوأا ءا˘˘صسم ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ،سسمأا
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘بو˘ط˘˘ع˘˘مو يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘ل
ينطولا سشيجلا يبوطصشمو
.يبعصشلا

،ناور˘˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘صص ح˘˘˘صضوأا
يف ،اهتاذ ةيقيصسنتلا سسيئر
ى˘ل˘ع هر˘صشن و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘˘ق˘˘م
ي˘ف ة˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص
ءا˘ق˘˘ل˘˘لا نأا ،«كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا»
هرصضح يذلا ركذلا فلاصسلا
سسيئر را˘صشت˘صسم بنا˘ج ى˘لإا
ةرازو نم دفو ،ةيروهمجلا
هلÓ˘خ م˘ت ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا

يد˘عا˘ق˘ت˘م قو˘ق˘ح ة˘صشقا˘ن˘م
ي˘˘بو˘˘ط˘˘صشمو ي˘˘بو˘˘ط˘˘ع˘˘مو
،يب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا

،ة˘ط˘ق˘ن˘ب ة˘ط˘ق˘ن ا˘ه˘ت˘˘صساردو
،و˘يد˘ي˘ف˘لا بحا˘˘صص ف˘˘صشكو
ه˘ب˘ئا˘ن˘ب ا˘قو˘فر˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا

و˘عد˘م˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘صسح را˘˘م˘˘ع
حر˘ط ن˘ع ،«ير˘ي˘ب˘لا را˘م˘ع»
ه˘ي˘ق˘ل˘تو ،ى˘حر˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
ة˘صسا˘ئر ح˘لا˘˘صصم ن˘˘م اد˘˘عو
،مهب لفكت˘لا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

رد˘صصم˘لا ف˘ي˘˘صضي‐ ازر˘˘ب˘˘م
ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا د˘˘فو نأا ‐ ه˘˘تاذ
يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ي˘˘بو˘˘ط˘˘صشمو ي˘˘بو˘˘ط˘˘ع˘˘مو
،يب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا
ى˘لإا ،ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب قر˘˘ط˘˘ت
ىلع ةحور˘ط˘م˘لا ل˘كا˘صشم˘لا
اوبلطو يلح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر ن˘˘م
ن˘ي˘كم˘ت˘˘ل ةلو˘˘لا ة˘˘ل˘˘صسار˘˘م
ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
.ةيلحملا ةرادإلا عم لماعتلا

ح.نيدلإ رمق

ديدجتل ةمسصاعلاب ةيبÎلإ ةرإزو ةقحلم مامأإ إوجتحإإ
مهبلاطÃ مهكسس“

عراششلا ¤إا نوجرخي يئادتبلا ةذتاشسأا
حوتفم بارشضإاب نوددهيو ادد‹

ارخؤوم ريزولا تقتلا يتلا عاطقلا تاباقن نم اوأاÈت
مهلث“ ل اهنأا اودكأاو

Úلث‡ لبقتسسإإ نوبت صسيئرلإ راسشتسسم
مهتيقيسسنت نع

يبوطششمو يبوطعمو يدعاقتم فلم
جارفنلا وحن سشي÷ا

ةيزيل‚إ’إ ةغللإ ‘ ةرإزولإ هترئإد يفظوم نيوكت ةيمهأإ ىلع ددسش

liamEاو راجتلا تلاغششنا لابقتشسا لجأا نم ةراجتلا ريزول سصاخŸكلهتشسÚ

0202 يف نيدلبلإ نيب لاجملإ إذه يف ةبقترم تاكإرسشو تإرامثتسسإإ
رئازجلا يف تارايشسلا ةعانشص سشاعنإل نابايلا

نم مهنيكمتب إوبلاط
ذنم ةقلاعلإ مهروجأإ

رهسشأإ7

دادح عمجم لامع
ةمكحم مامأا نوجتحي
دمحمأا يديشس
تإرسشعلإ صسمأإ حابسص جتحإإ

«PHRTE » عمجم لامع نم
،لامعأ’إ لجر هبحاسصل

نجسسب عباقلإ ،دإدح يلع
ةمكحم مامأإ ،صشإرحلإ
ةمسصاعلاب ،دمحمأإ يديسس
نم مهنيكمتب ةبلاطملل
7 ذنم ةقلاعلإ مهروجأإ
ىلإإ ءاسضقلإ إوعدو ،رهسشأإ
فرسصتملإ ىدل لخدتلإ
لبق نم نيعملإ يرإدإ’إ
عمجملإ رييسستل ءاسضقلإ

.مهفاسصنإإ دسصق
بئانلل نايب فسشكو إذه

ءاسضق صسلجمب ماعلإ
توأإ رهسش ،ةمسصاعلإ
قيقحتلإ يسضاق نأإ ،يسضاملإ
تاكرسشلإ تافلمب رطخملإ
،دإدح تاعمجمل ةعباتلإ

ردسصإ ،فانينوكو ،توكحط
نيفرسصتم3 نييعتب رمإوأإ
ءإربخلإ نم نييرإدإإ
دسصق نيدمتعملإ نييلاملإ

تاسسسسؤوملإ هذه رييسست
ةيرإرمتسسإ ىلع اظافح

بسصانمل انامسضو اهتاطاسشن
نم اهيلع امب ءافوللو لغسشلإ
.ريغلإ هاجت تامإزتلإ

ح.نيدلإ رمق



لوؤو˘صسم ى˘˘لإا ته˘˘جوو اذ˘˘ه
،ةزابيتل قباصسلا يئلولا نمألا

،تامولعم نم رفوت امل اقفو
ةحفاكم نو˘نا˘ق ا˘ه˘مر˘ج˘ي م˘ه˘ت
رارغ ىلع ،هنم ةياقولاو داصسفلا
ءو˘صسو عور˘صشم˘لا ر˘ي˘غ ءار˘˘ث˘˘لا
ةمهاصسملاو ةفيظولا لÓغتصسا
،لماه ينغلا دبع لوصصح يف
اهنم ةرربم ريغ تازايتما ىلع
ةيعانصص ةقط˘ن˘م ي˘ف تارا˘ق˘ع
ردقت ىرخأا تازايتماو ،ةزابيتب
نم كلذو ،ري˘يÓ˘م˘لا تار˘صشع˘ب

عم ،ياج ياجل تاطاصسو لÓخ
ى˘ل˘ع ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ىصسوم قباصسلا يلاولا مهصسأار
اياصضق ي˘ف سسو˘ب˘ح˘م˘لا ،يÓ˘غ
.داصسف

ة˘ي˘صضق˘لا سسف˘ن ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك
ر˘يد˘˘م (ب.م) و˘˘عد˘˘م˘˘لا ع˘˘صضو

ا˘ق˘با˘صس ةزا˘ب˘ي˘ت˘ل ة˘لود˘لا كÓ˘مأا
لازي ل اميف ،تقؤوملا سسبحلا
به˘˘ن لو˘˘ح را˘˘ج ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ي˘عا˘ن˘صصو ة˘ي˘حÓ˘ف تارا˘ق˘˘ع
ةيراقعلا ةيقرتلا عيراصشم اذكو
ة˘لا˘كو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

يراقع˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ي˘ت˘˘لاو ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ل ير˘˘صضح˘˘لا
نو˘˘ف˘˘ظو˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا

نويذيفنتو نوينمأا نولوؤوصسمو
ة˘˘صصا˘˘خ تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ةد˘˘ع ن˘˘م
نيعباتم نيقباصس نييلاو طيحم

لÓ˘غ˘ت˘˘صسا ءو˘˘صس ا˘˘يا˘˘صضق ي˘˘ف
لكب رمألا قل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

دبعو ،يصضايعلا ىفطصصم نم
.يصضاق رداقلا

watan@essalamonline.com
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داسسف اياسضق ‘ هطروتل ةرإوهدلإ ةيدلب Òم ماهم يهني ةŸاق ›إو

ةفيظولا لÓغتشسا ءوشسو ريوزتلا ةمهتب تقؤوŸا سسب◊ا فيطشسب ةعانشصلا ريدم عاديإا

ةروطخلإ ةتوافتم تاباسصإ’ نيرخآإ43 صضرعت يف ببسست

ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ سصاخششأا5 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق سسمأا ر˘مأا
عاد˘يإا˘ب ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
ةعانصصلا ر˘يد˘م (ع.و) و˘عد˘م˘لا

،فيط˘صس ة˘يلو˘ل را˘م˘ث˘ت˘صسلاو
ةمه˘ت˘ب تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘هر
ةيمصسر تاررحم يف ريوزتلا

.ةفيظولا لÓغتصسا ءوصسو
يلاو ىهنأا ،ىرخأا ةهج نم

ما˘ه˘م ،سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ،ة˘م˘لا˘ق
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
وعدملا ةراوهدلا ةيدلبل يدلبلا
يئادتبا مكحب هتنادإا دعب ،(سش.أا)
قلعتت ةيصضق يف ةيلام ةمارغو
د˘حأل ءا˘ن˘˘ب ة˘˘صصخر ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب
يف اهيغلي نأا لبق سصاخصشألا

ة˘ي˘صضق˘لا نأا ا˘م˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘خآا تقو

.ينمأا قيقحت لحم تناك
لصصت نأا بقترملا نمو اذه

تارارق ةمداقلا تاعاصسلا يف
ى˘لإا قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘ف ىر˘˘خأا
نييلحملا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا سضع˘ب
نمم ،ةيلولا تا˘يد˘ل˘ب سضع˘ب˘ب
.ايئاصضق نوعباتم مه

صش.لامك

،مهفتح سصا˘خ˘صشأا5 ي˘ق˘ل
حورجب نور˘خآا43 بي˘صصأاو
ءار˘ج ،ةرو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
لÓخ رورم ثداوح5 عوقو
قطانمب ةريخألا ةعاصس42ـلا

تلجصسو ،نطولا نم ةفلتخم
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘˘صصح
ل˘ق˘ثأا ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ةيلو ىوتصسم ىلع ةليصصح
ةا˘˘˘فو˘˘˘ب ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب

نيرخآا52 ةباصصإاو نيصصخصش
91 نيب مادطصصا رثإا حورجب
8و فيفخلا نزولا نم ةرايصس
رايصسلا قيرطلا ىلع تانحاصش
ةرتصس نيع ةيدلب برغ قرصش
مت ثيح ،داولا سسار ةرئاد يف
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلا فا˘˘ع˘˘˘صسا
ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو نا˘˘كم˘˘˘لا
.يلحملا يحصصلا عاطقلا

تل˘خد˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ف˘˘ي˘˘صضي ‐ ح˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ
دامخإا لجأا نم ‐ هتاذ ردصصملا

ةفلتخمو ة˘ير˘صضح ق˘ئار˘ح3
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ت˘˘يلو ن˘˘م ل˘˘كب
ة˘˘با˘˘صصإا ى˘˘لإا تدأا ،ترا˘˘ي˘˘˘تو
ة˘ف˘ي˘ف˘ط قور˘ح˘ب ن˘ي˘صصخ˘˘صش
نيح يف ،سسفنتلا يف قيصضو
ن˘ير˘خآا ا˘يا˘ح˘صضب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت
.ناكملا نيعب

ح.ماسستبإإ

سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص تل˘˘ج˘˘˘صس
1.3 ةو˘ق˘ب نا˘ت˘ي˘صضرأا نا˘˘تز˘˘ه
م˘ل˘صس ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘جرد2.3و
،سسادر˘مو˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب ر˘˘ت˘˘صشير
13:60ـلا دود˘ح ي˘˘ف ى˘˘لوألا

5 ـب اهدعب ةي˘نا˘ث˘لاو ،ا˘حا˘ب˘صص
يف ثحبلا زكرم ددحو ،قئاقد
ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع
،ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘يز˘ي˘فو˘ي˘ج˘لاو
دعب ىلع رحبلاب ىلوألا زكرم

ةنيدم برغ لامصش ملك71
كلذك رحبلاب ةيناثلاو ،سسلد
لامصش م˘ل˘ك61 د˘ع˘ب ى˘ل˘عو
.سسادرموب ةيلوب سسلد ةنيدم

ح.صسجرن

رمعلا نم غلبت مأا تيقل
ـلا ةبحاصص اهتنبإاو ةنصس88
اقانتخا امهف˘ت˘ح ،ة˘ن˘صس54

د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسكأا يدا˘˘˘˘حأا زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ب
ن˘م ثع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘بر˘˘كلا

ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ا˘م˘ه˘لز˘ن˘م ةأا˘فد˘م

يف ةدوصشات ةيدلبب نئاكلا
.فيطصس

يعفاسش رثوك

        لوبنطسسإ هاجتاب دÓبلإ ةرداغم ددسصب ناك صصخسش ةزوحب تطبسض

نيدموب يراوه راطم نم وروأا فلأا73 نم رثكأا بيرهت ةلواحم طابحإا

رتسشير ملسس ىلع تاجرد2.3و1.3 ةوقب

سسادرموب ةيلوب ناتيشضرأا ناتزه

ةنسس54 ـلإ ةبحاسص اهتنبإإو ةنسس88 رمعلإ نم غلبت مأاب قلعتي رمأ’إ

فيطشس يف زاغلاب اقانتخا ةدحاو ةلئاع نم نيتأارمإا كÓه

دودحلا ةطر˘صش تط˘ب˘حأا
ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه را˘ط˘˘م˘˘ب
˘˘˘˘ما˘˘˘˘يألا ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا

بيرهت ةلواحم ة˘ي˘صضا˘م˘لا
،وروأا00073 ن˘م ر˘ث˘˘كأا
نا˘˘˘˘ك سصخ˘˘˘˘صش ةزو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب

دÓ˘˘ب˘˘˘لا ةردا˘˘˘غ˘˘˘م دد˘˘˘صصب
.لوبنطصسا هاجتاب

يسشامك ميهإربإإ

تإذ عم دقاعتم ةكرسش بحاسص نم جد فلأإ05 صضبق
اهب نيدي لإومأإ ليسصحت ليهسستل ةسسسسؤوملإ

ةنتاب يف ةيعماج ةماقإا ريدم فيقوت
ةوششر يقلتب اشسبلتم

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ف˘˘˘قوأا
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا
ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملاب
،ةنتاب ةيلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ةيعماجلا ةماقإلا ىدحإا ريدم
ةيزم يقلتب اصسبلتم ةيلولاب

تلثمت «ةوصشر» ةقحتصسم ريغ
،جد ف˘˘˘˘لأا05 غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ي˘˘˘ف
ي˘ف سصخ˘صش ن˘م ا˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘صسا
بحاصص رمعلا نم عبارلا دقعلا

ة˘ئ˘فد˘ت˘ل˘ل لا˘˘غ˘˘صشأا ة˘˘صسصسؤو˘˘م
تاذ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘م ة˘يز˘كر˘م˘˘لا
ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست سضر˘˘غ˘˘ب ة˘˘˘ما˘˘˘قإلا
غ˘لا˘ب˘م˘لا ل˘ي˘صصح˘˘ت تاءار˘˘جإا
.اهب نيدي يتلا ةيلاملا

فوقوم˘لا ةزو˘ح˘ب ط˘ب˘صضو
،ةءولمم ديصص سشيطارخ01
ة˘غرا˘ف ىر˘خأا سشي˘طار˘خ3و
ف˘˘ن˘˘صصلا ن˘˘م يرا˘˘ن حÓ˘˘صسل

اميف ،(ملم21 رايع) سسماخلا
طروت ى˘لإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘صضفأا

.ةيصضقلا يف يناث هبتصشم
يئاصضق فلم دادعإا متو اذه

سصوصصخب امهب هبتصشملا دصض
رصشا˘ب˘م ل˘كصشب لو˘ب˘قو بل˘ط
ةءاصسإاو ،ةقحت˘صسم ر˘ي˘غ ة˘يز˘م
نم ادمع ةفي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع ءادأا ل˘˘˘˘جأا

وحن ىلع ةفي˘ظو˘لا ة˘صسرا˘م˘م
تاميظنتلاو نيناو˘ق˘لا قر˘خ˘ي
ىلع لوصصحلل اهب لومعملا

،ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘م
ي˘مو˘م˘ع ف˘ظو˘م سضير˘ح˘تو
ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإا ىلع
هذ˘ه بجو˘م˘بو ،ة˘كرا˘صشم˘لا˘˘ب
فار˘طأا سسمأا لوأا مد˘ق م˘ه˘˘ت˘˘لا
.ةيلحملا ةباينلا مامأا ةيصضقلا

ب.نيرسسن

ة˘طر˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ز˘˘ج˘˘ح
ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا
ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ل ا˘˘م ،ة˘˘˘يادر˘˘˘غ˘˘˘ب
ط˘˘صشن˘˘˘م سصر˘˘˘ق00421
م˘˘˘صسإا ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي (ار˘˘˘˘غا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف)
،«ليفانيدلي˘صس ود تار˘ت˘ي˘صس‘‘
بير˘ه˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع تل˘˘خدأا
ةزو˘ح˘ب تنا˘ك ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ى˘˘لإا

ةقطنم ن˘م ي˘ن˘ي˘صسم˘خ ة˘ي˘عر
ل˘خد ،يوار˘ح˘صصلا ل˘˘حا˘˘صسلا
ى˘لإا ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب

.ينطولا بارتلا
مامأا فوقو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘تو

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
وهو ،سسب˘ح˘لا ن˘هر ه˘ت˘ع˘صضو
بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
يف ةعورصشملا ريغ ةرجاتملاو
،ةينلديصص تا˘ج˘ت˘ن˘مو ة˘يودأا
ىلإا لوخدلاو ،ة˘ف˘صص لا˘ح˘ت˘نا
ريغ ةقيرطب ينطولا بارتلا
.ةيعرصش

نيدلإ صسمسش يوإرحسص

ةطر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ةرومز ةرئاد نمأل ةيئاصضقلا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ي˘˘ف
˘ما˘ت˘خأا ر˘يوز˘ت˘˘ب ما˘˘ق سصخ˘˘صش
ريرحت يف اهلامعتصساو ةلودلا

.تاررحمو دوقع
لÓ˘˘خ تم˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ر˘ثإا ى˘ل˘ع ،يرا˘ج˘لا عو˘ب˘صسألا
ة˘قر˘صس ة˘ي˘صضق ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
تامو˘ل˘ع˘م دورو ع˘م ة˘ب˘كر˘م
ا˘هدو˘جو ي˘ف ها˘ب˘ت˘˘صشلا لو˘˘ح
هبتصشملا سصاخصشألا دحأا دنع
يذلا ،ركصسع˘م ة˘يلو˘ب م˘ه˘ي˘ف
د˘ع˘ب ه˘ن˘كصسم سشي˘ت˘ف˘ت ر˘ف˘صسأا
ن˘˘ع سصا˘˘صصت˘˘خلا د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت

ماجحألا ةعونتم ماتخأا طبصض
ةفاصضإلاب اي˘فر˘ع اد˘ق˘ع71و
4 ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘م ى˘˘لإا

تادعم بناج ىلإا ،جد نييÓم
ريوزتلا ةيلمع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست
ام ءوصض ىلعو.اهزجح متيل
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ،هر˘كذ ق˘ب˘˘صس
فو˘قو˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ي˘˘ئا˘˘صضق
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘تو
ه˘عاد˘يإا م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا
ماتخأا ديلقت مهت نع سسبحلا
ريوزتلا ،اهلامعتصسإا عم ةلودلا
.تاررحمو دوقع يف

يوإرمع ماسشه

يوإرحسصلإ لحاسسلإ ةقطنم نم ةيعر ةزوحب تطبسض

ةيادرغب «ارغايف» سصرق00421 زجح

تإررحمو دوقع ريرحت يف اهلمعتسسإ

نازيلغ يف ةلودلا ماتخأا روزي سصخشش فيقوت

ثا˘ح˘بألا ة˘ل˘ي˘صصف تح˘˘ت˘˘ف
،ديدج باب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
تاراطإا عم ةقمعم تاقيقحت
ي˘ن˘ه˘م˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ن˘˘م ل˘˘كب
داحتإاو ،بو˘ب˘ح˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘˘ف بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘˘ت
ةد˘˘حو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘م˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا
داصسف تاه˘ب˘صش لو˘ح ة˘ب˘يور˘لا

.ةيمومع لاومأا ديدبتو
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تل˘م˘صشو اذ˘ه

سصو˘˘˘صصخ˘˘˘لا ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ماع ريدم˘ل ا˘ق˘با˘صس ارا˘صشت˘صسم
ن˘م دار˘فأاو ،بو˘ب˘ح˘˘لا ناو˘˘يد

تاهبصش يف نيطروتم هتلئاع
قيق˘ح˘ت˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،دا˘صسف˘لا
تا˘ئ˘م بتاور م˘ي˘˘خ˘˘صضت ي˘˘ف
ام تاونصس ةد˘ع˘ل ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

رئاصسخ ةيمومعلا ةنيزخلا دبك
تز˘˘˘كر ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
امل ا˘ق˘فو ا˘صضيأا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ،تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘م ر˘˘فو˘˘ت
يندعم نزخم ءافتخا ةيصضق
د˘ع˘ب ياد ن˘ي˘صسح˘ب بو˘ب˘ح˘ل˘ل
.هكيكفت

يطإورسش ماهسس

ةيمومع لإومأإ صسÓتخإو ديدبتو داسسف تاهبسش لوح

ناويدلا ‘ Úلوؤوشسم عم قيقحتلا
بوبحلل ينهŸا

ةي’ولإ يف رييÓملاب تإزايتمإو تإراقع نم لماه ينغلإ دبع نيكمتو ةفيظولإ لÓغتسسإ ءوسس مهت امهل تهجو

قباشسلا ريدملاو قباشسلا ةزابيت ةيلو نمأا سسيئر عاديإا
تقؤوملا سسبحلا ةلودلا كÓمأل

ط.ةراسص

ةزابيت ةي’و نمأإ صسيئر ،ياج ياج ميلسس عإديإاب ،صسإدرموب ةمكحم ىدل ،قيقحتلإ يسضاق صسمأإ رمأإ
لÓغتسسإ ةءاسسإإو ،عورسشملإ ريغ ءإرثلإ فلم يف هعامسس دعب ،تقؤوملإ صسبحلإ ةطرسشلإ بقإرم ،قباسسلإ

.ينطولإ نمأÓل قبسسأ’إ ماعلإ ريدملإ ،لماه ينغلإ دبع دسض زجنملإ ،ةفيظولإ

اسسولهم اسصرق636 زجح
عإونأ’إ فلتخم نم
ءاسضيب ةحلسسأإو

اشصخشش11 فيقوت
ةدع يف مهطروتل
ةنتابب اياشضق

ةي’وب نمأ’إ حلاسصم تقلأإ
11 ىلع صضبقلإ ،ةنتاب
نيقوبسسم مهنيب نم اسصخسش
اياسضق يف مهطروتل ايئاسضق
.ةفلتخم
ةحفاكم ةقرف تفقوأإ
عورسشملإ ريغ راجت’إ

رسصانعو ،تإردخملاب
لخدتلإو ثحبلإ ةقرف
9 ،ةنتاب ةي’و نمأاب
مهرامعأإ حوإرتت صصاخسشأإ

مهنيب نم ةنسس53و02 نيب
ةدع يف ايئاسضق نيقوبسسم
دعب ةنتاب ةنيدمب ءايحأإ
ىلع مهتزوحب رثع نأإ

صصإرقأ’إ نم ةيمك
نم126 ـب ردقت ةسسولهملإ

رإرغ لع عإونأ’إ فلتخم
،«غلم051 اكيريل»
،«غلم003 نيلاباغيرب»
إذك و ،«غلم20 ليرتوفير»
،«غلم001 نيزافون»
.«يزاتسسكإإ»و
تزجنأإ قايسسلإ تإذ يف
يرسضحلإ نمأ’إ حلاسصم
دسض ايئإزج افلم صسداسسلإ
يف ايئاسضق قوبسسم صصخسش

رمعلإ نم صسداسسلإ هدقع
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نم  بتاكو دهاجم نونصشب ناميلصس
ةويجرف سسارب3291 يام6 ديلاوم
هتلئاع ةيفيرلا ةايحلا محر نم جرخ
يتلا نارمع ين˘ب ة˘ل˘ي˘ب˘ق ى˘لا ي˘م˘ت˘ن˘ت

ة˘ي˘قا˘صسلا ي˘حاو˘ن ن˘م ة˘˘حزا˘˘ن تءا˘˘ج
ةناصسكات ةقطنمب ترقتصساو ءارمحلا
.لجيج ةيلوب

ظفح تاونصس ثÓث هرمعو متيت
خيصشلا دي ىلع ةركبم نصس يف نآارقلا

ناميلصس خيصشلا ر˘كذ˘ت˘صسيو يوÓ˘م˘ح
ةيرقلا دجصسمب قحتلا فيك نونصشب

ناك موي تاذ لوقي ثيح ةرم لوأل
ر˘ي˘صسلا نا˘كو ةراز˘غ˘ب لز˘ن˘˘ي ر˘˘ط˘˘م˘˘لا

يعرا يمع نبا ةقفر تنكو اريصسع
مانغألا كرتا نأا هيلع تحرتقاف مانغألا

ةيادب يف ةيرقلا دجصسمب اعم قحتلنو
رمتصسملا يحاحلإا دعبو سضفر رملا

.عنتقاو قفاو
رامع خيصشلا نآارقلا ملعم ىلع انلخد

ينم برتقاو مصستبا ينار املف جرفملب
ةحيبصص تيصضقف هب˘نا˘ج˘ب ي˘ن˘صسل˘جأاو
ن˘م ر˘صسي˘ت ا˘م ظ˘ف˘ح ي˘ف مو˘ي˘˘لا كلذ
. ميركلا نآارقلا

مل ظفحلا ةقلح نم فرصصنا املو
ىلا داع املو اهناكم يف مانغألا دجي
هتبقاعمب هتددهو هتدلاو هتخبو تيبلا
ى˘˘عر˘˘ت ما˘˘ن˘˘غألا ىر˘˘خأا ةر˘˘م كر˘˘ت ذإا
.لوقحلا يف اهدحول

مل هناف هل هتدلاو تاديدهت مغرو
هقلعت دادزا˘ف ظ˘ف˘ح˘لا تا˘ق˘ل˘ح كر˘ت˘ي
متخ نأا ىلإا خويصشلل هتمزÓمو نآارقلاب
.ةنصس31 هرمعو ميركلا نآارقلا

خيصشلا قح˘ت˘لا8391 ة˘ن˘صس ي˘˘فو
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘صسرد˘م˘ب نا˘م˘ي˘ل˘صس نو˘ن˘˘صشب
خيصشلا اهصسصسأا لجيج ةيلو ةناصسكتب
اهيلع فرصشي ناكو «عينم نب مصساقلب»
.يوغللاو ينيدلا ميلعتلا اهب ملعيو

نع ناميلصس نونصشب خيصشلا لوقيو
لجر هنا» ع˘ي˘ن˘م ن˘ب م˘صسا˘ق˘ل˘ب خ˘ي˘صشلا

مو˘صصيو ل˘ي˘ل˘لا مو˘ق˘ي د˘با˘ع ي˘فو˘صص
يصسفنب اهتصشع تا˘مار˘ك ه˘لو را˘ه˘ن˘لا

اي» ينيداني امك يل لوقي هنا اهمهأا نم
امك اصشاصش يل ىدهأا دقو «غامدلا وب

وهو هبنج ىلا سسلجا نأا بحي ناك
ة˘با˘غ˘˘لا ما˘˘مأا ي˘˘صسر˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع سسلا˘˘ج
ةر˘˘ث˘˘ك ن˘˘م ه˘˘صسا˘˘ف˘˘نأا د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘ل
ةرثك نمو اهيقلي ناك يتلا سسوردلا
مهملا اهنم يناعي ناك يتلا ةاناعملا
ةدم هصسوردلو هل امزÓم تيقب يننأا
بر˘ح˘لا را˘ثأا نأا ر˘ي˘غ تاو˘ن˘صس ثÓ˘˘ث
ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘غرأا
.ةويجرفب  رادلا

ةصسردم ىلإا لقتنا5491 ةنصس يفو
مل يتلاو ةصسبت ةنيدمب يصسبتلا يبرعلا
ىلا عجر ثيح Óيوط اهب هثوكم مدي
ءانبأل نارقلا ظيفحتل ةويجرف ةقطنم
.هتدلب

نونصشب نامي˘ل˘صس خ˘ي˘صشلا ر˘ثأا˘ت د˘قو
لاق ثيح سشريح ديجملا دبع خيصشلاب
حمطا تن˘ك» ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ىد˘حا ي˘ف
ا˘مد˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ا˘م˘لا˘˘ع نو˘˘كأا نأا ى˘˘لإا
سشريح د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع خ˘ي˘صشلا د˘ها˘صشأا
ةنوتيزلا عماج ن˘م جر˘خ˘ت˘م˘لا م˘لا˘ع˘لا

.«ةيصسنوت ابايث يدتري وهو
داع ةرماغم صسنوت ىلإ هتلحر

عيوطتلإ ةداهسشب اهنم
خ˘ي˘صشلا م˘˘ه6491 ة˘˘ن˘˘˘صس ي˘˘˘فو

ةصضراع˘م م˘غر سسنو˘ت ى˘لإا با˘هذ˘لا˘ب
ر˘طا˘خ˘م ن˘م ا˘فو˘خ هر˘ف˘صسل ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ل˘˘˘˘صضف ه˘˘˘˘نا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ةر˘˘˘˘ما˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةرماغم ةل˘حر ي˘ف ق˘ل˘ط˘ناو ا˘ه˘صضو˘خ
ةد˘ع ي˘ف ر˘ط˘خ˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف سضر˘˘ع˘˘تو
هنأل اعئاصض اهئات هصسفن دجوف تارم
ظاظتكلاو ة˘ن˘يد˘م˘لا ىر˘ي ةر˘م لوأل
ع˘˘ما˘˘ج ى˘˘لإا ل˘˘صصو ى˘˘ت˘˘ح ةرا˘˘م˘˘˘لاو
دمحا ذاتصسألا ةفدصص دجوف ةنوتيزلا
ي˘ف ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت يذ˘˘لا و˘˘هو قارزو˘˘ب
خ˘ي˘صشلا ى˘لو˘ت˘ي نا ة˘ط˘ير˘˘صش ن˘˘كصسلا
ر˘صضح˘ي نا˘ك ه˘نأل خ˘˘ب˘˘ط˘˘لا نو˘˘ن˘˘صشب
.يئاهنلا ميلعتلا ةداهصشل

سسرد ن˘يذ˘لا خو˘ي˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
يف نونصشب نام˘ي˘ل˘صس خ˘ي˘صشلا م˘هد˘ن˘ع
:ركذن ةنوتيزلا عماج

ةجوخ نب خيصشلا ‐ يطوبصش خيصشلا
.روصشاع نب رهاطلا خيصشلاو

نونصشب ناميلصس خيصشلا ثكم دقو
ىلإا6491 ةنصس نم ةنوتيزلا عماجب
ةثع˘ب˘ل سسي˘ئر˘ك بخ˘ت˘نا د˘قو1591
ةيعمجلل نيعباتلا نييرئازجلا ةبلطلا
.1591 ةنصس

صسنوت نم هعوجر
نونصشب ناميلصس خيصشلا عجر امدنع

ثيدحلا رادب املعم حبصصأا رئازجلا ىلإا
ر˘ي˘صشب˘لا خ˘ي˘صشلا ن˘م ر˘مأا˘ب نا˘صسم˘ل˘ت˘ب
ةر˘ي˘صصق ةر˘ت˘ف سسرد م˘ث ي˘م˘ي˘هار˘˘بإلا
اميف نيعيل ةليم ةيلوب ديعلا موغلصشب
ةنيدمب ةيعمجلا ةصسردمب اريدم دعب
.فيطصس ةيلو ةملعلا

ةقفر سسيداب نبا دهعمب سسرد امك
هنيع دهعملا تانبل يصسبتلا يبرعلا
يقبو يميهاربإلا ريصشبلا خيصشلا اصضيا
موغ˘ل˘صش ى˘لا ع˘جر م˘ث ما˘ع ةد˘م ا˘ه˘ي˘ف
.اهب ةيعمجلا ةصسردم ةرادإل ديعلا

ن˘يذ˘لا ر˘ي˘خ د˘م˘ح˘م خ˘ي˘صشلا ر˘˘كذو
هتاركذم يف ةيعمجلل ماعلا بتاكلا

نيذلا خوي˘صشلا ة˘م˘ئا˘ق˘ل ه˘قر˘ط˘ت د˘ن˘ع
لجا نم جورخلل ةيعمجلا مهتدمتعا
ربمتبصسو توأا يرهصش لÓخ ظعولا
خ˘ي˘صشلا ف˘ل˘˘ك ثي˘˘ح4591 ة˘ن˘˘صسل
ةلازم جف ةقط˘ن˘م˘ب نو˘ن˘صشب نا˘م˘ي˘ل˘صس
.ايلاح ةويجرف اقباصس

فوفسص يف إركبم طرخنإ
ةيلدعلإ اهناجلب لمعو ةروثلإ

نبا دهعمل ةعباتلا ةبلطلا راد تناك
ةروثلا لقاعم نم ةنيطنصسقب سسيداب
ءدهصشلاو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ف
ن˘ع او˘ع˘ط˘ق˘ناو ةرو˘ث˘لا˘˘ب او˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘ن˘˘م نا˘˘كف سسيرد˘˘ت˘˘لاو ة˘˘صسارد˘˘لا
ا˘˘˘ما د˘˘˘ي˘˘˘صشر ةرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا
قحتلا دقف ناميلصس نونصشب  خيصشلا
ةيلمع تمتو5591 ةنصس يف ةروثلاب
ةباغوب ىفطصصم فرط نم هدينجت
فلك ثيح يدوهزم ميهاربا خيصشلاو
يت˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب ةرو˘ث˘ل˘ل ا˘يÓ˘خ ءا˘صشنإا˘ب
م˘كح˘ب اذ˘هو ف˘ي˘ط˘صسو ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
لاق ثيح كاذنآا ديعلا موغلصشب هدجاوت
خيصشلا نا ي˘نا˘م˘ح د˘م˘حا خ˘ي˘صشلا ه˘ي˘ف
ءانثأا ازراب ارود بعل ناميلصس نونصشب
.لاقتعلا نم ملصسو ةروثلا

دينجتب ماق ناميلصس نونصشب خيصشلا
د˘ب˘ع خ˘ي˘صشلا˘ك ه˘ئÓ˘مز ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
يديهم نب فيرصشلاو يرحب ديمحلا

ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ي ر˘مألا ة˘ياد˘ب ي˘˘ق نا˘˘كو
خيصشلا ركذيو فصسوي دوغيز ديهصشلا
ةيروثلا عئاقولا نم نأا نونصشب ناميلصس
موجهلا هنهذ يف ةخصسار تلازل يتلا
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ن˘يد˘م ى˘ل˘ع ع˘قو يذ˘˘لا

يوÓغم ىصسوم دهاجملا هداق يذلاو
بيصصأا ثيح نيلفتحملا نم عمج ىلع

.هديب ةيلمعلا هذه يف
فرعت ةيلمعلا هذه˘ل هذ˘ي˘ف˘ن˘ت د˘ع˘بو

اوررقف هتيوه ىلع يصسنرفلا سسيلوبلا
ةقطنم نم اباصش نا ريغ هيلع سضبقلا
لصصتا ا˘ي˘كرد نا˘ك ىر˘ب˘كلا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
رمأاب هربخاو نونصشب ناميلصس خيصشلاب
.يوÓغم ىصسوم لاقتعا

هرابخإاب نونصشب ناميلصس خيصشلا ماقف
ةروثلا لقاعمب قاحتللا ىلع هدعاصسو
لصصاو ينيطن˘صسق˘لا لا˘م˘صشلا لا˘ب˘ج˘ب
ناجللا نمصض ناكو يروثلا هلاصضن
ة˘يا˘غ ى˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘لد˘˘ع˘˘لا
.لÓقتصسلا

سسرادم يم˘ل˘ع˘م جا˘مدا ي˘ف م˘ها˘صس
ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘لا ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا

نيدرمتملاو ةلب نب دمحا نيب طصسوتو
راوثلا نم

نم فلك ةرصشابم لÓقتصسلا دعب
مصساقلب فير˘صش م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو فر˘ط
يف نيم˘ل˘ع˘م˘لا جا˘مدإا ة˘ن˘ج˘ل سسؤور˘ت˘ب
ام جامدإا مت ثيح يمومعلا فيظولا
رارحألا نيملعملا نم0022 براقي
ةيعمج سساردمل نيعبات اوناك ءاوصس
بع˘صشلا بز˘ح سسراد˘م˘لو ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ا˘ياوز˘لا ن˘م˘صض او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ى˘˘ت˘˘حو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ةذ˘تا˘صسأاو ن˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ك
طرصش يوناثلاو طصسوتملاو يئادتبلا
تادا˘ه˘صش ى˘ل˘ع ن˘يز˘ئا˘ح او˘˘نو˘˘كي نأا
.كلذب مهل حمصست

نا ناميلصس نونصشب خيصشلا لوقيو
ىتح ةريبك ادوهج لذب ميلعتلا ريزو
فر˘ط ن˘م ي˘صسا˘˘ئر˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا رد˘˘صص
.ةلب نب دمحا سسيئرلا

ءانثأا ايباجيا ارود اصضيأا خيصشلل ناك
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘ب نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا عار˘˘˘صصلا
يف حÓصسلاب نيدرمتملا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
سسيئرلا عم ةث˘لا˘ث˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘يلو˘لا
درمت امل ةدجو ةعامجو ةلب نب دمحا

نب دمحا ءÓيتصسا ىلع راوثلا ءلؤوه
خيصشلا ما˘ق˘ف كاذ˘نآا م˘كح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب
فار˘˘˘طإلا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘طا˘˘˘˘صسو˘˘˘˘ب
ة˘قارإا فا˘ق˘يإا ى˘لإا تدأا ة˘عرا˘صصت˘˘م˘˘لا
. ةوخإلا نيب مادتحلا ءاهنإاو ءامدلا

نب دمحا سسيئرلاب ةحاطإلا دعب و
فرط نم5691  ناوج91 يف ةلب
داعتبلا خيصشلا لصضف نيدموب يراوه
ةباتكلاب مامتهلاو ايئاهن ءاوصضألا نع
.ثحبلاو

مهاسسو اباتك02 نم رثك فلأإ
ءاملعلإ ةيعمج ثعب ةداعإإ يف

نون˘صشب نا˘م˘ي˘ل˘صس خ˘ي˘صشلا غر˘ف˘ت
نم رثكأا ردصصا ثيح ةباتكلاو ثحبلل
ة˘ي˘ه˘ق˘ف˘لا ا˘يا˘صضق˘لا ي˘ف ا˘ف˘لؤو˘م02

ام نيب نمو ةيركفلاو ةيحÓصصإلاو
:ركذا بتك نم هردصصأا

حÓصصلاو حÓصصإلا
ة˘كر˘ح˘لا ي˘ف ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا روذ˘˘ج˘˘لا

ةيحÓصصإلا
ةيمÓصسإلا ةلودلل ةيدعاقلا دعاوقلا
ةعيرصشلا يف ةينا˘صسنإلا تا˘ع˘بر˘م˘لا

.ةيمÓصسإلا
مصشهملا لاثمتلا
قلازملا

.ةروجهملإ لÓطأ’إ
ير˘˘كف˘˘لا ه˘˘˘طا˘˘˘صشن ل˘˘˘صصاو د˘˘˘قو

ءاملعلا ةيعمج ةدوع دعب يحÓصصإلاو
رودصص دعب ةهجاولا ىلإا نيملصسملا
ةنصس تايعمج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا

ادومجو ادوكر تفرع ثيح م2991
ةداعإا اه˘ي˘ب˘صست˘ن˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘كف˘ف
دبع خيصشلا لوقيو ديدج نم اهثعب
رارقإا ةصصرف تمنتغا» نابيصش نمحرلا
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘صشنإا ق˘حو ة˘يدد˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م كلذ ي˘˘ف تب˘˘طا˘˘خو
ءامد˘ق˘لا ن˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف ا˘ن˘ئÓ˘مز
فلملا كيرحت ىلع انقفتاو بابصشلاو
انلصصح امد˘ن˘عو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ي˘ف
ةئيه انبختنا ينوناقلا دامتعلا ىلع
ىلإا ةصسائرلا تدنصسأاو ةيعمجلل ةيدايق
ارظن ينام˘ح د˘م˘حأا مو˘حر˘م˘لا خ˘ي˘صشلا
تبختناو ءاملعلا ةيعمج يف هتقباصسل
موحرملا خيصشلاو سسيئرلل لوأا ابئان انأا

ميهاربإا خيصشلاو ،ايناث ابئان يبرغم يلع
. اثلاث ابئان يدوهزم

ينطولا بتكملا ءاصضعأا نم ناكو
دو˘لو˘م ،نو˘ن˘صشب نا˘م˘ي˘ل˘صس :ةذ˘تا˘صسألا

رمع ،يبلا˘ع˘ث˘لا را˘ق˘صش د˘م˘حأا ،با˘ي˘ط
دمحأا ،ءÓصضف رهاطلا موحرملا ،ةمارب
.سشرطل رهاطلا ،يرب

ناكو رودصصلا ىلإا رئاصصبلا تداعف
ينامح د˘م˘حأا خ˘ي˘صشلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘صشي
نمو ،نابي˘صش ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع خ˘ي˘صشلاو
نونصشب ناميلصس خ˘ي˘صشلا ا˘ه˘با˘ت˘ك زر˘بأا

. بايط دولومو يبرغم يلع خيصشلاو
نونصشب ناميلصس خيصشلا اهب رصشنف

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ع˘ي˘صضاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
وزغ˘لا ة˘برا˘ح˘مو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لا˘ب
.ةمألا تباوث ىلع عافدلاو يفاقثلا

ةيعم˘ج˘ل ر˘ي˘خألا ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خو
نيع نييرئازجلا نيم˘ل˘صسم˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لا
ايفرصش اصسيئر ناميلصس نونصشب خيصشلا

تيا ر˘ها˘ط˘لا خ˘ي˘صشلا ن˘م ل˘˘ك ة˘˘ق˘˘فر
. يفيرصش جاحلبو تجلع

يف امل˘ع˘م لÓ˘ق˘ت˘صسلا د˘ع˘ب ل˘م˘ع
نب ةبيصسح ةيوناثب يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
دبع ريمألا ةيوناث مث ةبقلاب يلعوب
ةداعإا يف مهاصس ،ءادهصشلا ةحاصس رداقلا
ةلث عم ديدج نم ءاملعلا ةيعمج ثعب
ينامح د˘م˘حا م˘ه˘ن˘م كاذ˘نآا خ˘يا˘صشم˘لا

ي˘ف بد˘ت˘نا نا˘ب˘ي˘صش نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘عو
را˘صشت˘صسم˘ك ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا ةرازو
مث7891 ةنصس ةينيدلا نوؤوصشلا ريزول
ءاقلإا ىلع فكتعاو دعاقتلا ىلع ليحأا
دجاصسم ةدع يف بطخلاو سسوردلا
ةيرود تلاقم هل تناك امك نطولاب
ةد˘ير˘جو سشي˘ج˘لا ة˘ل˘ج˘م ي˘˘ف ر˘˘صشن˘˘ت
نم ديدعلا ةباتك ىلإا ةفاصضإا رئاصصبلا
حÓ˘صصإلا ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م تا˘˘ف˘˘لؤو˘˘م˘˘لا

ي˘ف ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا روذ˘˘ج˘˘لا ،حÓ˘˘صصلاو
خلا....ةيحÓصصإلا ةكرحلا

خيصشلا ناف ةنصس69 هغولب مغرو
ر˘˘كذ˘˘ت˘˘ي لازل نو˘˘ن˘˘صشب نا˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صس
مدق يتلا ةليوطلا هتلحرو هتارماغم
ة˘ل˘ي˘صصحو هد˘ه˘˘ج ةرا˘˘صصع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
سسانلا نم ريثكلل ىقبي يذلا هطاصشن
.راظنألا نع اديعبو لوهجم

اــباتك02 نم رــثكأا فلأا دهاز مـــلاع نوـنششب ناميلشس خــيششلا
حÓشصإلاو ملعلا لاجم يف ءاطعلا نم دوقع7 سسرك

  خيراتلإ يف ثحاب ينإرقم قداسصلإ دمحم ذاتسسأ’إ
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08
ايلاح نيوكتلل نوعضضخي احلف06

ناشسملتب يقشسلل اشضوح06 يلاوح يف كامشسألا عارزتشسا عقوت

 فلضشلاب ةيديلقتلا تاعانضصلل «رياني» شضرعم

نييفرحلل يراجت ءاشضفو يغيزامألا ثارتلا ىلع ةلÓطإا

ةيلمع نم ءاهتنلا بقتري
ملك801 ةنايصصو ليهأات
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ن˘˘م
رهصش ي˘ف ةد˘ي˘ع˘صس ة˘يلو˘ب
بصسح ،ل˘˘خاد˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘˘ف
.ةيمومعلا لاغصشألا ريدم
ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه م˘ها˘صست˘صسو
˘مد˘ق˘ت ة˘ب˘صسن تغ˘ل˘ب ي˘ت˘˘لا
09 ا˘˘هد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت لا˘˘غ˘˘˘صشأا
نع ةلزعلا كف يف ،ةئاملاب
ىرقلاو ةي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘كر˘ح ل˘ي˘ه˘صستو
ة˘ي˘ع˘صضو ن˘ي˘˘صسح˘˘ت اذ˘˘كو
،ة˘يد˘ل˘ب˘لا قر˘ط˘لا ة˘˘كب˘˘صش
ي˘صس ه˘ح˘صضوأا ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
.ديلولا نب دلاخ ريخلب
ي˘˘˘لا˘˘˘م فÓ˘˘˘˘غ سصصصخو
نم رانيد رايلم08 هردق

ن˘˘˘ما˘˘˘˘صضت˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صص
تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل نا˘˘م˘˘صضلاو
ةي˘ل˘م˘ع˘لا تاذ˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
اهتعباتم ىلع فرصشت يتلا

لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘صشألا ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
سسف˘ن˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
.ردصصملا

يتلا ةيلمعلا هذه سسمتو
ة˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف عر˘˘˘˘صش
اعورصشم61 ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا

يذلا يدلبلا قيرطلا اهنم
ة˘˘صشو˘˘كع ة˘˘ير˘˘˘ق ط˘˘˘بر˘˘˘ي
(نا˘ط˘ل˘صسلا ن˘ي˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب)
ةفاصسم ىلع ةيدلبلا تاذب
يدلبلا ق˘ير˘ط˘لاو م˘ل˘ك6
ايصسينصس ةيرق طبري يذلا
قيرطلاب (نيصسري˘ت ة˘يد˘ل˘ب)

قيرطلاو11 مقر يئلولا
ةيرق طبر˘ي يذ˘لا يد˘ل˘ب˘لا
يلو˘م ة˘يد˘ل˘ب) ة˘˘لا˘˘ف˘˘صسلا
يئلولا قيرطلاب (يبرعلا

11 ةفاصسم ىلع63 مقر
.اهريغو ملك
لو˘˘ط˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘صشل ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جإلا
ةيلوب ةيد˘ل˘ب˘لا تا˘قر˘ط˘لا
.ملك885 ةديعصس
د˘ي˘عأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘خ
ةكبصش نم ملك64 ليهأات
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘قر˘ط˘لا

مقر يئلولا قيرطلا رارغ
ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بر˘˘ي يذ˘˘˘لا11
ن˘˘˘ي˘˘˘صسر˘˘˘ي˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ةفاصسم ىلع ةن˘صسا˘صسح˘لاو
ق˘ير˘ط˘˘لاو م˘˘ل˘˘ك5.51
يتيدلب نيب3 مقر يئلولا
ميهاربإا دلوأاو ةنصساصسحلا

بصسح ،ملك7 ةفاصسم ىلع
لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘صشألا ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
.ةيمومعلا

هذ˘˘˘ه زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإل سصصصخو
هردق يلام فÓغ ةيلمعلا

ن˘م را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘˘م005
ن˘˘˘ما˘˘˘˘صضت˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صص
تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل نا˘˘م˘˘صضلاو
ردقي ،ريكذت˘ل˘ل ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةكبصشل ي˘لا˘م˘جإلا لو˘ط˘لا
ةديعصسب ةيئلولا تاقرطلا

ةيريدم˘ل ا˘ق˘فو م˘ل˘ك516
.ةيمومعلا لاغصشألا

خ.Òخلب

رانيد رايلم08 هردق يلام فلغ اهل شصضصخ
نم ديزأا ةنايشصو ليهأات نم ءاهتنلا
ةديعشسب ةيدلبلا تاقرطلا نم ملك001

م˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي نأا بق˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ي
د˘˘˘˘م˘˘˘˘حأا» ى˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘صسم
ةديعصس ةن˘يد˘م˘ل «ير˘غد˘م
˘مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘صسيد ر˘˘ه˘˘صش
سضارمأل ةديدج ةحلصصمب
،مد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصتو ى˘˘ل˘˘كلا

.ةيلولا يلاو بصسح
ل˘كي˘ه˘لا اذ˘ه ح˘م˘˘صسي˘˘صسو
نيصسحتب ديدجلا يحصصلا
ىصضرم ةدئاف˘ل تا˘مد˘خ˘لا
ا˘ق˘فو ،يو˘ل˘كلا رو˘˘صصق˘˘لا
ف˘ي˘صس حو˘ل ه˘ح˘صضوأا ا˘م˘ل
ه˘ت˘ن˘يا˘˘ع˘˘م ىد˘˘ل مÓ˘˘صسإلا
اذ˘˘˘ه د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا
.عورصشملا

قفرملا تاذ دهصشيصس امك
ءارجإا «Óبقتصسم» د˘يد˘ج˘لا

ةعارزل ةيحار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع
مقاط اهيلع فرصشي ىلكلا

اذ˘˘ه ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘م ي˘˘ب˘˘ط
سسف˘˘˘ن بصسح ،لا˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.لوؤوصسملا

زاجنا لاغصشأا تقلطنا دقو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ة˘ير˘يد˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشت
ة˘يا˘ه˘ن نا˘كصسلاو ة˘ح˘صصلا
سصصصخ ثيح6102 ةنصس
03 هردق يلام فÓغ اهل
ةن˘يز˘خ ن˘م را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م
ةبصسن تغلب ا˘م˘ي˘ف ة˘يلو˘لا
.ةئاملاب08 لاغصشألا مدقت
فارصشإÓل ريخصست م˘ت˘ي˘صسو
هذ˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘صست ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

ي˘ب˘ط م˘قا˘ط ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا
ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط ن˘˘˘م نو˘˘˘كم
سضار˘مأا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘م
نيما˘ع ن˘ي˘ب˘ي˘ب˘طو ى˘ل˘كلا

ا˘م˘ك ن˘ي˘˘صضر˘˘م˘˘م ثÓ˘˘ثو
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م زر˘˘˘˘بأا

ي˘صسآا ،ة˘يلو˘ل˘ل نا˘˘كصسلاو
.رداقلا دبع
23 ـب اه˘م˘ي˘عد˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
مدلا ةيفصصتل اديدج ازاهج
هذ˘˘˘ه ح˘˘˘˘م˘˘˘˘صست˘˘˘˘صس ثي˘˘˘˘ح
نم ديزأاب لفكتلاب ةيلمعلا

ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح001
ةنيدمب يو˘ل˘كلا رو˘صصق˘لا
 .يصسآا حصضوأا امك ،ةديعصس
سضار˘مأا ة˘ح˘ل˘صصم ح˘ت˘ف˘بو
˘˘مد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصتو ى˘˘ل˘˘كلا
د˘˘˘م˘˘˘حأا» ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘ب
ة˘˘ن˘˘صس ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن «ير˘˘غد˘˘˘م
دق ة˘يلو˘لا نو˘كت0202
يف «اماه» اطوصش تعطق
ى˘صضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا لا˘ج˘م
ةدحو حتف مت امدعب ىلكلا
ةصسصسؤوملاب مدلا ةيفصصتل
ة˘˘ح˘˘صصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘با
ي˘˘ف «ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق» قÓ˘˘ط˘˘˘نلا
ى˘ل˘ع ىر˘خأا ةد˘حو زا˘ج˘˘نا

ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ر˘˘˘يد˘˘˘م بصسح ،ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘˘لا
.ناكصسلاو ةحصصلا

ك.لانم

مداقلا ربمضسيد رهضش اهحتف ررقملا نم
ىلكلا سضارمأل ةديدج ةحلشصم مÓتشسا

ةديعشسب مدلا ةيفشصتو

لجأا نم كلذو ةيراجلا ةنضسلا للخ ناضسملت ةيلوب يحلفلا يقضسلل اضضوح06 يف  طيعلبلا عارزتضسا عقوتي
.ةيديضصلا دراوملاو يرحيل ديضصلا ةيريدم بضسح كامضسألا نم انط52 ىلإا لضصي جاتنإا قيقحت ىلإا لوضصولا

«ر˘˘يا˘˘ن˘˘˘ي» سضر˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘ّكصشي
ةيراجلا ةيديلقتلا تاعانصصلل
تاعانصصلا ةفر˘غ˘ب ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف
فلصشلاب فرحلاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
 ةنصسلا سسأارب لافتحلاو انمازت
ة˘ما˘ه ة˘ط˘ح˘م ،ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا
ىلع ةيلحملا ةنطاقلا فيرعتل
تاذ ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا تا˘˘عاد˘˘بإا
ي˘غ˘يزا˘مألا ثار˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘صصلا

قيوصستل ايراجت ءاصضف اذكو
.مهتاجتنم
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب كرا˘˘صشيو
ءا˘هز ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
،ة˘ي˘فر˘حو ا˘ي˘فر˘ح ن˘˘ير˘˘صشع˘˘لا
يتلا مه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م تب˘ط˘ق˘ت˘صسا
نا˘˘˘صسنإلا تادا˘˘˘ع تم˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت
سشي˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مألا

،سضرألا عم قيثولا هطابتراو
تبذ˘˘جو ا˘˘ع˘˘صساو ارو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج
تنا˘كف ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قل ه˘ما˘م˘ت˘˘ها
اذ˘كو ا˘ه˘ق˘يو˘صست˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا
.يغيزامألا ثارتلل جيورتلا

ة˘˘˘فر˘˘˘غ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عاو
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا

،يراصضخل د˘م˘ح˘م ،فر˘ح˘لاو
ةيداصصتقلا ةرهاظتلا هذه نأا
ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ن˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘لا تاذ
يف تءاج ي˘ت˘لاو يرا˘ج˘ت˘لاو
ةن˘صسلا سسأار˘ب لا˘ف˘ت˘حلا را˘طإا
ة˘ط˘ح˘م د˘ع˘ت » ،ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مألا

جيورتلل ىعصست اهنوك ةماه

يداملا ثارتلا ىلع ظافحللو
اذ˘كو ة˘ه˘ج ن˘˘م ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا
تا˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا طا˘˘صشن ثع˘˘ب˘˘ل
تاجتنم قيوصستو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا
.«ىرخأا ةهج نم نييفرحلا

اذ˘˘˘ه نأا يرا˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘ل زر˘˘˘˘بأاو
ةيادب ذنم بطقتصسا سضرعملا
د˘˘يد˘˘ع يرا˘˘ج˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا
ةقوفرم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لاو راوز˘لا
ىل˘ع او˘فر˘ع˘ت» ن˘يأا ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا˘ب
تاجتنملاو فرح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
يغيزامألا ناصسنإلا ناك يتلا
ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صص ي˘˘˘ف عد˘˘˘ب˘˘˘˘ي
ه˘تا˘ي˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘لا ي˘ناوألا ة˘عا˘˘ن˘˘صصل
.«ةيديلقتلا ةصسبلألاو يلحلاو
نييفرحلا نم ددع نصسحتصساو
ن˘م تا˘طا˘صشن اذ˘كه م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ثارتلا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ا˘ه˘نأا˘صش
ىدل هب فيرعتلاو يغيزامألا
ءاطعإا اذكو ةديدجلا لايجألا

لاجم˘ل ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يدو ة˘ي˘كر˘ح
.فرحلاو ةيديلقتلا تاعانصصلا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘صسي˘ئر تر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ةريخ ،يفاقثلا لدابتلل مÓحأا
«ر˘يا˘ن˘ي» سضر˘ع˘م نأا ،ير˘بر˘˘ب
ا˘˘ت˘˘فل لا˘˘ب˘˘˘قإا د˘˘˘ه˘˘˘صش يذ˘˘˘لا
ل˘ّكصش ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ن˘كا˘˘صسل˘˘ل
ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘لا زار˘˘˘بإل ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م
يتلا ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو

يوا˘صش و˘ه ا˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
،يوارحصصو يبازمو يلئابقو
اهديصسجت يف نويفرحلا ننفت

ءايزألا لÓخ نم عقاولا ىلع
م˘ه˘تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
.ةصضورعملا

اذه ةح˘ن˘جأا˘ب لاو˘ج˘ت˘لا د˘ن˘عو
كلت كهابتنا تفلي سضرعملا
ةيراخفلاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘لا ي˘ناوألا
ز˘مر˘ي ا˘م ل˘كب تن˘يز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ل˘حو ،م˘ه˘تادا˘عو غ˘يزا˘مأÓ˘ل
اهميماصصت تحوتصسا ةيديلقت
يتلا ةقÓع˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ن˘م
ناصسنإلا طاب˘ترا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت
.سضرألاب يغيزامألا

راوز ن˘˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘˘ع ىد˘˘˘˘˘˘˘بأاو
فلتخمب مهبا˘ج˘عإا سضر˘ع˘م˘لا
اميصسل ةصضورعملا تاجتنملا

ةيلحملا ةيوهلا اهنم زربي ام
منت يتلا ،ديلاقتلاو تاداعلاو
رخزت ريبك يفاقث عونت نع
ف˘˘ل˘˘صشلاو ة˘˘ما˘˘ع ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

.ةصصاخ
تا˘ي˘لا˘ع˘ف نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا

تا˘عا˘ن˘صصل˘ل «ر˘يا˘ن˘ي» سضر˘ع˘م
ىلإا ةلصصاوتم لازت ل ةيديلقتلا

لبق˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا ة˘يا˘غ
ةفرغ رقم ىوتصسم ىلع اذهو
فرحلاو ةيديلقت˘لا تا˘عا˘ن˘صصلا
.ةنوصس نب يحب

ل دمحم

را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
ا˘حÓ˘ف ن˘ي˘ت˘صس ءا˘هز ن˘˘يو˘˘كت
تاينقتلا فلتخمب مهفيرعتل
كامصسألا ة˘ي˘بر˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ددع فعصض براقي ام وهو
مهنيوكت مت نيذلا نيحÓفلا
سسف˘˘ن ق˘˘˘فو9102 ة˘˘ن˘˘˘صس
لÓ˘خ ه˘نأا ار˘˘كذ˘˘م رد˘˘صصم˘˘لا
83 دا˘ف˘ت˘صسا ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘لا
ة˘مورد˘ن ق˘طا˘ن˘م ن˘م ا˘˘حÓ˘˘ف
ن˘م ود˘ب˘صسو سسو˘ن˘صس ي˘˘ن˘˘بو
يتلا ةينيوكتلا تارودلا هذه
مايألا نم ة˘ل˘صسل˘صس ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘صس

تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسي˘صسح˘˘ت˘˘لا
تام˘ي˘صسق˘ت˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ر˘˘صشع ي˘˘ن˘˘ثإلا ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
.ةيلولل
م˘˘˘˘˘˘˘ت ،9002 ما˘˘˘˘ع ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو
اًصضوح351 عارز˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا
ناز˘خ كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ي˘ق˘صسل˘˘ل

اًصضوح045 نمصض نم سصاخ
عو˘م˘ج˘م˘ب كلذو ا˘ًفد˘ه˘˘ت˘˘صسم
نم طيعÓبلا نم003661
، طو˘ب˘صشلاو ي˘ط˘ل˘ب˘لا كم˘صس
ةراصشإلا عم هزاربإا مت امبصسح
ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا جا˘˘ت˘˘نإلا نأا ى˘˘لإا
02 يلاوحب ردق9102 ةنصسل

ن˘م ن˘˘ط5.21 ا˘ه˘ن˘˘م ،ن˘˘ط

قيو˘صست˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لا ي˘ط˘ل˘ب˘لا
كÓ˘ه˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ن˘˘ط5.7و
.يتاذلا

هذه حاجن نامصض لجأا نمو
تارا˘˘طإا مو˘˘ق˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب
تارايزب ةيدي˘صصلا دراو˘م˘لاو
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م
.ةيحÓفلا يقصسلا سضاوحأا

0202 ة˘˘ن˘˘صسل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘بو
ةطخ ةيريدملا تاذ تعصضو
نم ن˘كم˘ت˘صس ة˘حو˘م˘ط ل˘م˘ع
ةيلا˘ح˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نيرمثت˘صسم˘لا م˘عد لÓ˘خ ن˘م
يف مه˘ع˘يرا˘صشم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘تو د˘˘˘ي˘˘˘صصلا لا˘˘˘ج˘˘˘م
عارز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صساو كا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صسألا
يقصسلا سضاوحأا يف كامصسألا
.نيحÓفلل ةعباتلا

ةيلاحلا ةنصسلا فده لثمتيو
ة˘˘صسم˘˘خ زا˘˘ج˘˘˘نإا ي˘˘˘ف ا˘˘˘صضيأا

ي˘ت˘عرز˘مو ،ة˘ي˘كم˘صس عراز˘م
لÓغتصساو ل˘ي˘هأا˘تو را˘ح˘م˘ل˘ل
ةيبرتل طا˘صشن ق˘طا˘ن˘م ثÓ˘ث
 .كامصسألا

ط.قحلادبع

يدقنلا ركفلا ششقاني
يف ثحبلا تايلآاو

ةيزيلجنإلا ةراضضحلا
ةغللا ةيميلعت

ىقتلم يف ةيزيلجنإلا
 طاوغألاب يلود

ةيزيلجنإلا ة˘غ˘ل˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ل˘ك˘ضشت
تق˘ل˘ط˘˘نا ا˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا ىق˘˘ت˘˘ل˘˘م رو˘˘ح˘˘م
ةذتاضسألل ايل˘ع˘لا ة˘ضسرد˘م˘لا˘ب ه˘لا˘غ˘ضشأا

،طاو˘غألا˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع بلا˘˘ط
يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه تا˘˘ضشرو عزو˘˘ت˘˘تو
نطولا نم نيثحابو ةذتاضسأا هرضضحي
ي˘ه ،روا˘ح˘م ة˘ثل˘˘ث ىل˘˘ع ه˘˘جرا˘˘خو
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل يد˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآاو ة˘˘يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا
رودو ة˘˘˘˘يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإلا ةرا˘˘˘˘˘ضضح˘˘˘˘˘لا
را˘˘ك˘˘فألا ةرو˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا

شسي˘˘ئر ح˘˘ضضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘ضسح ،مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لاو
.ششابك بيطلا روضسيفوربلا ىقتلملا

ينايزوب دلاخ روضسيفوربلا حضضوأاو
ةذ˘تا˘ضسأل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ضسرد˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م
يذ˘لا ىق˘ت˘ل˘م˘لا اذ˘ه نأا ،طاو˘غألا˘˘ب
نيموي رادم ىل˘ع ه˘لا˘غ˘ضشأا ل˘ضصاو˘ت˘ت
يف ةلودلا ةضسايضس عم ايضشامت يتأاي
يف اهونم ،ةيزيلجنإلا ةغللا معد
ف˘ل˘ت˘خ˘م ه˘ب مو˘ق˘ت ا˘م˘ب تقو˘˘لا تاذ
ىع˘˘˘ضست ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ضسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ضسقأا

يذلا يملعلا حر˘ضصلا اذ˘ه˘ب ي˘قر˘لا˘ب
.لبقتضسملا ةذتاضسأا جرخيو نوكي
رو˘˘ضسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ثواضس ةع˘ما˘ج ن˘م زر˘ي˘ت˘ي˘ف ير˘ف˘ي˘ج
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا) ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لورا˘˘˘ك
هذ˘ه ل˘ث˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت نأا (ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا
ي˘ف ة˘لا˘ح˘م ل م˘ها˘ضست˘ضس تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م˘لا

تافاقثلا فلتخم نيب يركف حقلت
تاهجو بيرقت ىلع كلذك دعاضستو
ل˘جأا ن˘م ن˘ير˘ضضا˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
ي˘ف م˘ها˘˘ضست تا˘˘ي˘˘ضصو˘˘ت ىلإا لو˘˘ضصو˘˘لا

ةيزيلجنإلا ةغللا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘قر˘ت
.رئازجلا يف
ةيمي˘ل˘ع˘ت ىق˘ت˘ل˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت جرد˘ن˘يو
ذيفنت راطإا يف ةيزي˘ل˘ج˘نإلا ة˘غ˘ل˘لا

ة˘ضسرد˘م˘لا ن˘ي˘˘ب ة˘˘مأاو˘˘ت˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
د˘˘˘ب˘˘˘ع بلا˘˘˘ط ةذ˘˘˘تا˘˘˘ضسأل˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ا˘ه˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘نو طاو˘˘غألا˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا

.نومظنملا حضضوأا امك ،نارهوب
ب.دلاخ
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 سسابعلب يديشسب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم ءاشسؤورل يوهج ىقتلم
 ملك58 ةفاسسم ىلع دتمي

رانيد نويلم227 زواجت يلام فÓغبو
 قيرط نم ريخألا رطششلا لاغششأا

ءاهتنلا كششو ىلع راردأا ‐ فودنت

جا˘˘ت˘˘نإلا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق تل˘˘˘ج˘˘˘صس
ةنيطن˘صسق ة˘يلو˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا

ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ
«اصسوصسحم» اومن (9102)
ةنصسب ةنراقم %7 نم رثكأاب
ةيريدملا نم بصسح8102
.ةيحÓفلا حلاصصملل ةيلحملا

سصوصصخلا اذه يف حصضوأاو
ة˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ة˘م˘ي˘ق˘لا نأا ير˘يد˘غ ن˘ي˘صسا˘ي
جاتنإÓل ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ة˘ن˘صس ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

44 نم رثكأا تغلب دق9102
عم رانيد نويلم952و رايلم
47.7 ـب ومن ةبصسن ليجصست
يتلا8102 ةنصسب ةنراقم %
ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘يلو تق˘˘ق˘˘ح
08و را˘ي˘ل˘˘م14 ا˘ه˘لÓ˘˘خ
ةيلام ةمي˘ق˘ك را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م
.يحÓفلا جاتنإÓل
نأا لوؤو˘˘صسم˘˘لا تاذ ل˘˘صصفو
يلام˘لا ج˘تا˘ن˘لا اذ˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت
جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل ع˘˘˘جار»
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘صسم˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تلا˘ج˘م˘لا

تايلوقب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا رار˘غ
،«ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ةور˘˘ث˘˘لا اذ˘˘كو
بوبحلا جاتنإا نأا ىلإا اريصشم
ايدعاصصت ىنحنم لجصس دق
يف راطنق نويلم2.56 قاف
يصضاملا يحÓ˘ف˘لا م˘صسو˘م˘لا

ة˘˘˘˘˘يلو نأا م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘ب كلذو
ن˘ي˘ب ن˘م د˘ع˘ت ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
هذه يف «ةدئارلا» تايلولا
ةيلام ةمي˘ق˘ب كلذو ة˘ب˘ع˘صشلا
رانيد راي˘ل˘م11.51 تقا˘˘ف

عمجب هبصسح ،حمصس ام وهو
.راطنق نويلم2
سضع˘˘ب جا˘˘ت˘˘نإا فر˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ك
سسف˘˘ن لÓ˘˘خ تاور˘˘˘صضخ˘˘˘لا
ا˘˘صسو˘˘صسح˘˘م او˘˘م˘˘ن ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
موثلا رارغ ىلع (49.61%)
˘˘˘مور˘˘˘كلاو م˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
جا˘˘˘ت˘˘˘نإا اذ˘˘˘كو نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لاو
تقاف ةيلام ةميقب فÓعألا

.رانيد رايلم3.11
ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تاذ ر˘˘˘˘كذو
522 هعومجم ام ديصسجتب
لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘عور˘˘˘˘صشم
لÓخ ةنيط˘ن˘صسق˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا
ةزهجأا ن˘م˘صض9102 ة˘ن˘صس
 ليغصشتلا معد
ةينطولا ةلاكولا رارغ ىلع
با˘˘ب˘˘صشلا ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت م˘˘عد˘˘˘ل
قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صصلاو «جا˘˘˘˘˘˘صسنأا»
ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيبرت تلمصش «كانك» ةلاطبلا
را˘ق˘بألاو ز˘عا˘م˘لاو ل˘˘ح˘˘ن˘˘لا

ةيبر˘تو ن˘جاود˘لاو ما˘ن˘غألاو
ةعانصص يف ر˘خآاو تا˘ي˘ئا˘م˘لا
.ماعنألا ةيذغأا

عيراصشملا هذه تحمصس دقو
نم ةيحÓف˘لا ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘صسلا
بصصنم377 ثاد˘ح˘˘ت˘˘صسا

32 عومجم نم ديدج لمع
ةدا˘˘˘يز˘˘˘ب يأا بصصن˘˘˘˘م ف˘˘˘˘لأا

ن˘كم ا˘˘م ،%5.3 ـب ةرد˘ق˘˘م
ن˘˘˘م رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ بصسح
ة˘صشي˘ع˘م ىو˘ت˘صسم ن˘ي˘صسح˘ت
ق˘طا˘ن˘م˘˘لاو ف˘˘ير˘˘لا نا˘˘كصس
.ةيئانلا

غ نيسساي

رانيد نويلم952و رايلم44 ةيلامجإإ ةميق ققح
ةميق يف%7 نم رثكأاب ومن ليجشست

ةنيطنشسقب يحÓفلا جاتنإلا

ةي’و52 ـل ةيندملإ ةيامحلل ةماعلإ ةيامحلإ حلاسصم ءاسسؤورل يوهجلإ ىقتلم لاغسشأإ صسابعلب يديسسب لسصإوتت
ةسسإردو صضرعو،9102 ةنسسل تاطاسشنلإ ةليسصح مييقتل ،دÓبلإ برغ بونجو برغ طسسوو برغ نم

.لبقملإ مسسوملل لمعلإ تاططخم
ر˘˘ط˘˘صشلا تا˘˘˘صشرو ل˘˘˘ج˘˘˘صست
نيب طبارلا قيرطلا نم ريخألا

ر˘ب˘ع راردأاو فود˘ن˘ت ي˘ت˘˘يلو
ةر˘ي˘تو م˘˘ل˘˘ك58 ة˘˘˘فا˘˘˘صسم
،لا˘˘غ˘˘صشألا ي˘˘ف «ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م»
لا˘˘غ˘˘˘صشألا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م بصسح
. ةيلولاب ةيمومعلا

زا˘ج˘نإا˘ب عا˘ط˘ق˘لا ل˘ف˘كت د˘˘قو
اذ˘ه ن˘م م˘ل˘˘ك064 ة˘فا˘صسم
سسم˘˘خ لÓ˘˘خ ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

اذه نأاصش نم ثيح ،تايلمع
ادادتما رب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا رو˘ح˘م˘لا
نأا /05/ مقر ينطولا قيرطلل
ةيلول اينا˘ث ا˘صسف˘ن˘ت˘م ل˘كصشي
قير˘ط˘لا ى˘لإا فا˘صضي فود˘ن˘ت
حصضوأا امك ،راصشب ةيلو وحن
دبع ةيمومعلا لاغصشألا ريدم
ىلإا تزجنأاو. يواز زيزعلا

ثÓ˘˘ث ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘نو نآلا ة˘˘يا˘˘غ
ةفاصسملا كلت نمصض تايلمع
اذه نم ةيلولا ميلقإاب ةعقاولا
هتفاصسم غ˘ل˘ب˘ت ي˘ت˘لا رو˘ح˘م˘لا
قلعتيو ،ملك7011 ةيلامجإلا
ملك05و ملك05) ـب رمألا

تاذ بصسح ،( م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ك09و
سسف˘ن ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك.ردصصملا
نم مل˘ك071 زا˘ج˘نإا را˘طإلا

ةيلمع نمصض نيتصصح لÓخ
اهنم ةدحاو لك ةفاصسم ةعبار
لاغصشألا تهتنا ثيح ،ملك58
ى˘لوألا ة˘صصح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

نمصض زجنأا امنيب ،ةيلك اهنم
نآلا د˘ح˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘صصح˘˘لا

ىقبتي اميف ،ملك41 ةفاصسم
دجوت مل˘ك17 ةفاصسم ا˘ه˘ن˘م
. هيلإا ريصشأا امك ،زاجنإلا ديق
ةريخألاو ةصسماخلا ةيلمعلا امأا

عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض
ملك001 زاجنإاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لاو
68 نآلا دحل اهنم زجنأا دقف
ملك41 ىقبت اميف ،ةيلك ملك
بق˘˘˘تر˘˘˘مو زا˘˘˘ج˘˘˘نإلا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق
ادانت˘صسا ،«ا˘ب˘ير˘ق‘‘ ا˘ه˘مÓ˘ت˘صسا
ريصشتو.عا˘ط˘ق˘لا ر˘يد˘م ى˘لإا
لا˘˘غ˘˘˘صشألا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ما˘˘˘قرأا
نأا ى˘لإا ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

راردأا ‐ فود˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ط
يلام فÓغ هزاجنإل سصصصخ
227 همجح زواجتي يلامجإا

فلتخم نمصض را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م
ىظحي ثيح ةيومنتلا جماربلا
ثيدحتب ه˘ن˘م د˘ب˘ع˘م˘لا ءز˘ج˘لا
د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا يرود
اذكو يقفألا ريصشأاتلا لاغصشأا
.ايرود قرطلا تاراصشإا ديدجت
ةد˘ع ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه سضر˘˘ت˘˘ع˘˘تو
د˘ي˘لا سصق˘ن ا˘ه˘م˘هأا تا˘بو˘ع˘صص
دوجو مدعو ةل˘هؤو˘م˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘لا

ة˘نا˘ي˘صصل ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م ح˘˘لا˘˘صصم
رداصصم دعب بناج ىلإا ،داتعلا
.عاطقلا يلوؤوصسم بصسح ،هايملا

ز.زيزعلإ دبع

تحت ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه حا˘ت˘ت˘فا م˘تو
يز˘كر˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا فار˘˘صشإا
،تافاعصسإلا قيصسنتو ميظ˘ن˘ت˘ل
طيطختل˘ل ي˘عر˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لاو
تايلمع˘ل˘ل ي˘عر˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لاو
ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب
.ةيندملا

ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأاو
د˘ي˘ع˘صس مد˘ق˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل
ى˘ق˘ت˘ل˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأا ي˘˘نا˘˘ي˘˘ح˘˘ل
ةثÓ˘ث ى˘لإا قر˘ط˘ت˘ي يو˘ه˘ج˘لا
م˘ي˘ي˘ق˘ت سصخ˘˘ت ة˘˘ما˘˘ه طا˘˘ق˘˘ن

ـل ةيونصسلا تاطاصشنلا ةليصصح
ةليصصحب ةقلع˘ت˘م˘لاو9102
ليصصاحملاو تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح
ينطولا بارتلا ربع ةيعارزلا

ن˘˘طاو˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
بناج ىلإا اهكرادتو سصقنلا

تا˘ط˘ط˘خ˘م ة˘˘صساردو سضر˘˘ع
ميظنتب لبقملا مصسوملل لمعلا

ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘ترألا ل˘˘م˘˘˘ع
تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
.ةيعارزلا ليصصاحملاو
تاذ ي˘˘ف م˘˘ت˘˘˘ي ه˘˘˘نأا فا˘˘˘صضأاو
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإلا
9102 ة˘˘ن˘˘صسل فا˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صصلا
ط˘ط˘خ˘م ة˘صسارد ن˘˘ع Ó˘˘صضف
0202 ة˘ن˘صسل ا˘ه˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا
ئطاوصشلا ةصسارح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ءار˘˘˘ثإاو ة˘˘˘صسارد بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا

و ميظنت تاططخ˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
كلذو تا˘فا˘˘ع˘˘صسإلا ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت
زا˘ه˘ج˘لا ءادأا ن˘ي˘صسح˘ت فد˘ه˘ب
ماهملا ةجرد ىلإا هب ءاقترلاو
.هل ةلكوملا ةليبنلا

نأا ىلإا لوؤوصسملا تاذ راصشأاو
يوهجلا ىقتلملا اذه لاغصشأا
ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م كلذ˘˘ك ن˘˘م˘˘صضت˘˘˘ت
م˘قر يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘صسر˘˘م˘˘لا

ميظنتب قل˘ع˘ت˘م˘لا81‐802
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ع˘˘صضو˘˘ل كلذو
ةيرورصضلا تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م˘لاو
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘صسر˘م˘ل˘ل ا˘˘ق˘˘فو
قيبط˘ت˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘ت ن˘ع Ó˘صضف
ة˘ط˘ير˘خ˘ب سصا˘خ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
رب˘ع ‐ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا
.تنرتنألا

قئارح ةليصصح سصخي ام يفو
ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
ف˘صشك ي˘ن˘طو˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
لÓ˘خ م˘ت ه˘نأا لو˘ئ˘صسم˘˘لا تاذ

ءا˘صصحإا ي˘صضا˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
رئاصسخلا نم راتكه00702
نم اهنم ةئاملاب05 نم رثكأا
ام ةعزوم ي˘قا˘ب˘لاو سشار˘حألا
تاباغلا كلذكو لاغدألا نيب
 تغلب نيح يف
ةيعارزلا ليصصاح˘م˘لا ر˘ئا˘صسخ
ح˘م˘ق˘لا ن˘˘م را˘˘ت˘˘كه0033
مت هنأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ر˘ي˘ع˘صشلاو
تا˘˘يلو˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست
0037 ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ي˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ كلذو ة˘˘ل˘˘خ˘˘ن
13 ىلإا ناوج1 نم ةدتمملا
.ربوتكأا

ىقتلملا اذه لاغصشأا لصصاوتتو
ني˘مو˘ي راد˘م ى˘ل˘ع يو˘ه˘ج˘لا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت ي˘˘تأا˘˘يو

ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
نيصسحت ىلإا ةيمار˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا

م˘يد˘ق˘تو عا˘ط˘ق˘˘لا ة˘˘نر˘˘صصعو
لكب ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘مد˘خ ن˘صسحأا
.ةيقادصصمو ةيفارتحا

صصيسصحت نيومت فاقيإ
ايظفحت رمعم نب يح

برششلا هايم طÓتخا يف هابتششا
  ةليمب يحشصلا فرشصلا هايمب

فرسصلإ هايم برسست هابتسشإ ببسست
ن˘˘ب ي˘˘ح صصي˘˘سصح˘˘ت ىل˘˘ع ي˘˘ح˘˘سصلإ

عطق ،ة˘ل˘ي˘م ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب ر˘م˘ع˘م
ة˘ح˘لا˘سصلإ ها˘ي˘م˘لإ ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

02 تبراق ةدمل يحلإ نع برسشلل
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’إ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ بسسح ،ا˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي
ة˘ير˘ئإز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لإ ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب
.هايملل
تإذب مÓعإ’اب ةفلكملإ تحسضوأإو
م˘يإد˘لإ د˘ب˘ع ن˘ب ة˘ن˘ي˘مأإ ة˘سسسسؤو˘م˘لإ

ها˘ي˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ح˘˘لا˘˘سصم نأا˘˘ب
ن˘˘م تا˘˘بر˘˘سست تظ˘˘˘حو˘˘˘ل ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘بو
صصيسصحتل يحسصلإ فرسصلإ ةكبسش
ةي˘ل˘م˘ع ةر˘سشا˘ب˘م تف˘قوأإ ر˘م˘ع˘م ن˘ب
ة˘ح˘لا˘سصلإ ها˘ي˘م˘لا˘˘ب ي˘˘ح˘˘لإ ن˘˘يو˘˘م˘˘ت
«ا˘˘˘ه˘˘˘ثو˘˘˘ل˘˘˘ت ن˘˘˘م ا˘˘˘فو˘˘˘خ˘˘˘ت» بر˘˘˘سشل˘˘˘˘ل

ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش نأإو ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ
تإذ ىوتسسم ىلع برسشلل ةحلاسصلإ
ةد˘˘ع ي˘˘ف ةرر˘˘سضت˘˘˘م صصي˘˘˘سصح˘˘˘ت˘˘˘لإ
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘حإ حر˘˘˘ط˘˘˘ي» ا˘˘˘م طا˘˘˘ق˘˘˘ن
.«طÓتخ’إ

لف˘ك˘ت˘لإ م˘ت ه˘نأا˘ب رد˘سصم˘لإ فا˘سضأإو
هايملل ةير˘ئإز˘ج˘لإ ن˘ئا˘بز د˘يوز˘ت˘ب
102 م˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لإو ي˘ح˘لإ تإذ˘˘ب
ج˘˘˘يرا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سصلإ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘بز
كلذو ا˘ي˘مو˘ي ج˘يرا˘ه˘˘سص4 لد˘ع˘م˘ب
نأإ ىلإإ نيومتلإ ةيلمع فقوت ذنم
ةيلمع ةدوع باطعأ’إ حÓسصإإ متي
.ةيداع ةفسصب نيومتلإ

مت هنأاب ةثدحتملإ تإذ تدافأإ امك
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ فإر˘طأ’إ ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لإ

ةدحولإو ةليم ةيدلب حلاسصم يهو
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لإ نإو˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لإ
هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ىل˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’إ
فرسصلإ ةكبسش يف لجسسملإ بطعلإ
لاغ˘سشأا˘ب ما˘ي˘ق˘لإ لÓ˘خ ن˘م ي˘ح˘سصلإ

.يحلاب ةسصاخلإ ةكبسشلإ ديدجت
ة˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ح˘˘لا˘˘سصم تغ˘˘ل˘˘بأإ د˘˘قو
نينطا˘ق˘لإ ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ة˘ل˘ي˘م˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع ي˘˘ح˘˘لإ تإذ
لامعتسسا˘ب ها˘ي˘م˘لإ ة˘ك˘ب˘سش ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
كلذ د˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘ئا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك دإو˘˘م
ءإر˘جإإو ها˘˘ي˘˘م˘˘لإ ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع ذ˘˘خأإ

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ي˘جو˘لو˘ير˘˘ت˘˘ك˘˘ب ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت
كÓهتسسÓل اهتيحÓسص ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل
لبق ة˘عا˘سس27 راظ˘ت˘نإ بل˘ط˘ت˘ي ا˘م
ةفسصب ع˘يزو˘ت˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإ

.ردسصملإ صسفنل اقفو ةيداع
خ.ةميعن

ل.ديعسس

9102 لÓخ ةراجتلإ حلاسصمل ةليسصح يف
ةمشصاعلاب ةيعرششلا ريغ حابرألاو ةرتوفملا ريغ علشسلا ةميق رانيد رايلم5.1

ريغ عل˘صسلا ة˘م˘ي˘ق تزوا˘ج˘ت
ر˘˘ي˘˘غ حا˘˘برألاو ةر˘˘تو˘˘ف˘˘م˘˘لا
ةصضورعملا علصسلل ةيعرصشلا
تÓحملا فلتخم يف عيبلل
 رئازجلاب قاوصسألاو ةيراجتلا
م˘صسو˘م˘لا لÓ˘خ ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
ام9102 مرصصنملا يراجتلا
،رانيد رايلم5.1 نع ديزي

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م بصسح
  .رئازجلا ةيلول
لثمم ،راهد يصشايعلا دكأاو
ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ع
ناو˘عأا طا˘صشن نأا ،ةرا˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل
اولجصس سشغلا عمقو ةبقارملا

ع˘ي˘ب ي˘ف ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م4471
داوملا اذكو ةيئاذغلا داوملا
8961 داد˘ع˘ت˘ب ،ة˘ي˘عا˘ن˘˘صصلا

عل˘صسلا لا˘ج˘م ي˘ف  ة˘ف˘لا˘خ˘م
ةفلاخم64و ةرتوفملا ريغ
ر˘˘˘ي˘˘˘غ حا˘˘˘برألا ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا
˘˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع) ة˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا
ام وهو ،(ةن˘ل˘ع˘م˘لا را˘ع˘صسألا
يتلا ةيلامجإلا ةميقلا لثمي
رايلم5.1 ـلا تزوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
.رانيد
نأا ،ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
ة˘ير˘يد˘م˘لا طا˘صشن ة˘ل˘˘ي˘˘صصح
تثدح˘ت ،9102 ـل ة˘ي˘ئلو˘لا

يف ةديدع زجح تايلمع نع
عمقو ةيعونلا ةبقارم راطإا
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘ل˘˘ل سشغ˘˘لا

،ءاوصس دح ىلع ةيعانصصلاو
ن˘˘م ن˘˘˘ط36.282 ا˘ه˘˘ن˘˘م
تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘˘لا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘ث˘م ع˘صساو˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسلا
ءاصضيبلاو ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا

تا˘بور˘صشم˘˘لاو ر˘˘ئا˘˘صصع˘˘لاو
نويلم603 يأا ة˘˘يزا˘˘˘غ˘˘˘لا
نط003 براقي امو ،رانيد
لث˘م ة˘ع˘ن˘صصم˘لا داو˘م˘لا ن˘م
موحللاو هتاقتصشمو بيلحلا
 .اهريغو ةبلعملا

ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ناو˘˘عأا ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
،ةيئلولا ةيريدملل نيعباتلا

رثكأاب ،ردصصملا تاذ بصسح
راطإا يف لخدت فلأا29 نم
تا˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘˘م
كلذ ر˘ثإا اورر˘حو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

اوحرت˘قاو ر˘صضح˘م25701
امأا ،يراجت لحم656 قلغ
ي˘ف م˘ه˘طا˘صشن سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف
،سشغلا عمقو ةيعونلا ةبقارم
د˘يزأا ى˘لإا ،رد˘صصم˘لا را˘صشأا˘ف
هنع مجن لخدت فلأا15 نم
قلغو رصضحم3284 ريرحت
ةميق تلصصو ثيح ،لحم47

رثكأا ىلإا ةزوجحملا علصسلا
 .رانيد نويلم713 نم
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م نأا ،را˘˘˘هد د˘˘˘˘كأاو
اهيدل رئازجلا ةيلول ةراجتلا
نوع008 ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأا

ناو˘˘˘عأا ى˘˘˘لإا ن˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صسق˘˘˘˘م
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘˘لا

نيعزوم ،سشغلا عمق ناوعأاو
ثيح ةيرادإا ةعطاقم31 ربع
ى˘ل˘ع ل˘غ˘ت˘صشت تا˘˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م
ا˘م˘ب ،يو˘ن˘صس ج˘ما˘نر˘ب ءو˘صض
ةيراجتلا ةط˘صشنألا ل˘ك ه˘ي˘ف
ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لاو
لا˘م˘ع˘ت˘صساو ز˘ب˘خ˘لا ر˘يذ˘˘ب˘˘ت)
.(ةيقرولا سسايكألا

زجحلا تايلمع نأا حصضوأاو
لÓ˘˘خ دادز˘˘ت ،ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘ن˘صسلا ي˘ف ةدد˘ح˘˘م تار˘˘ت˘˘ف
رهصشو ف˘ي˘صصلا ل˘صصف ل˘ث˘م
ف˘˘عا˘˘صضت˘˘ت ثي˘˘ح نا˘˘˘صضمر
رصسألا دنع كÓهتصسلا ةريتو
دادز˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
زيكرتلا متيو قوصسلا طاصشن

فلتلا ةعيرصسلا داوملا ىلع
ا˘ه˘تا˘ق˘ت˘صشمو مو˘ح˘ل˘لا ل˘˘ث˘˘م
تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشمو نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘جألاو
.بيلحلا

صس حول
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ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةرششق نيع :ةيدلب - ةرششق نيع :ةرئاد - ةدكيكشس :ةي’و

573/9102 : مقر -  ءانبلاو ريمعتلا ةحلشصم
ةزايحلا ةداهشش دادعإاب نÓعإا

72.70.1991 :  يف خرؤوملا452-19  :مقر يذيفنتلا موشسرملل اقبط
و ةرششق نيع :ب62.90.2591  : يف دادزملا  دمحم نب  يوÓغم  ةفشضوب :ديشسلا نإاف
ةرششق نيع :ب  نكاشسلا

راقعلا ىلع ةزايحلا ةداهشش ميلشست هيف ابلاط يدلبلا يبعششلا ضسلجملا ضسيئرل افلم مدق
هزوحي يذلا

انيرق نب يد  ارشس ىمشسملا ناكملا يف عقت ءانبلل ةحلاشص ضضرأا ةعطق  :هنايب يلاتلا و
   ةرششق نيع ةيدلب ةخودوب

2 م00.6402 : ب ردقت اهتحاشسم
ةفشضوب ةرغاشش ضضرأا و رمم : لامششلا : نم  اهدودح

 ةفشضوب ةرغاشش ضضرأا : بونجلا
ةفشضوب ةرغاشش ضضرأا  :  قرششلا
ةفشضوب ةرغاشش ضضرأا و رمم :  برغلا

ةحلشصم ىلإا مدقتي نأا ةداهششلا هده ميلشست ىلع تاشضارتعإا وأا بلاطم هل ضصخشش لك ىلعف
ةفاحشصلا يف نÓعإ’ا اده رودشص خيرات نم (20) نيرهشش هاشصقأا لجأا يف ءانبلاو ريمعتلا
 . ةينطولا

0202  يفناج61 مÓشسلا ةرششق نيع ةيدلبل يدلبلا يبعششلا ضسلجملا ضسيئر

رئازجلا ةي’و
ةقارششلل ةيرادإ’ا ةرئادلا
ةقارششلا ةيدلب
25100580610000200014 :ج.ت.ر
0202 /05....:مقر

ةشصقانم ىودج مدع نع نÓعإا
742 -51 م˘قر ي˘شسا˘ئر˘لا مو˘شسر˘م˘لا ن˘˘م04 مقر ةدا˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط

تا˘ق˘ف˘شصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا ،5102 /90 /61 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لا
.ةيمومعلا

طارتششا عم ةحوتفم ضضورع بلط نع ثلاثلا نÓعإÓل اعبت
9102 /11 /32 خيراتب رداشصلا9102 /22 :مقر ايند تاردق
«EIREGLA’D RIOS EL» ـــــشسلاوÓخـــيرا˘ت˘ب ي˘موــــي˘˘لا م
 ةديرجب9102 /11 /42
ضضورـــع˘لا مــي˘ي˘ق˘تو ة˘فرــــظأ’ا حـــت˘ف ة˘ن˘ج˘ل ر˘شضح˘˘م˘˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت
9102 /21 /20 خيراتب (ةفرظأ’ا حتف)
ضضورـــع˘لا مــي˘ي˘ق˘تو ةــفر˘ظأ’ا حـــت˘ف ةــن˘ج˘ل ر˘˘شضح˘˘م˘˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت
9102 /21 /32 خيراتب (ضضورعلا مييقت)
:ب قلعتملا
تاحاشسلا ةئيهتو (ETIEHCNATE) تاكاشسم ميمرت لاغششأا-
:ةيئادتب’ا ضسرادملا فلتخمب

.رودق يبرعلا ةشسردم :4 ةشصح
.ءارهزلا ةمطاف ليلم :8 ةشصح

.ةشصقانملا ىودج مدع نع نلعت ةنجللا نإا

:ضصشصحلا يف ةكراششملا لهؤوم حششرتم يأا ناكمإاب
.ةحلاشص ءانب يشسيئر طاششن قوف امف20 ةجردلا فينشصتلاو ليهأاتلا ةداهشش01 و5 ضصشصحلا*
ةيبيرشضلا تازا˘ي˘ت˘م’ا رار˘ق)JESNA وأاCANC ىد˘ل با˘شست˘˘ن’ا ةدا˘˘ه˘˘شش :40 م˘قر ة˘شصح˘˘لا
.(ءانب طاششن لÓغتشس’اب ةشصاخلا
ةحاشسDACA تاشساردلا بتكم نم ينقتلا عباطلا تاذ تامولعملا لكو طورششلا رتفد بحشس
لجشس ءاوتحا مدع ةلاح يف ةاشصقم ةلواقملا ربتعت) جد0004 :غلبم لباقم ةيادرغ ةروثلا
(ةلواقملا متخو ءاشضماو مشسا ىلع طورششلا رتافد بحشس
ادامتعا رثكأا وأا ةشصح نم ةدافتشس’ا اهنكمي امك ضصشصحلا عيمج يف ةكراششملا ت’واقملل نكمي

ف˘ل˘مو ي˘لا˘م ضضر˘عو ي˘ن˘ق˘ت ضضر˘ع ن˘م ة˘نو˘ك˘ت˘م ضضور˘ع˘لا ،ة˘شصح ل˘ك˘ل ة˘يدا˘م˘لا ا˘ه˘ل˘ئا˘˘شسو ىل˘˘ع
نأا بجيو (طورششلا رتفد نم71 ةحفشصلا11 ةداملا رظنا) ةمزلملا قئاثولاب ةقفرم حششرتملا

.ةيادرغ ةي’و ةوارهوب10 مقر ينطولا قيرط) ةيندملا ةيامحلا ةيريدم ىدل عدوت
:ضصشصحلا بشسح ةراقلا يشساحب ةيندملا ةيامحلل مدقتم زكرم زاجنإا :عورششملا-
ةرششنلا يف رودشص لوأا نم اقÓطنا ضضورعلا ريشضحت ةدم نم موي رخآا يف ضضورعلا عدوت-
00:41 ة˘˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا ىلإا80 ة˘˘˘عا˘˘˘شسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا د˘˘˘ئار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاوPOMOB ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

يف عدوت ةينوناق ةحار وأا ةلطع موي ضضورعلا حتف موي فداشص اذإاو...................:موي
.تيقوتلا ضسفن يف لمع موي لوأا
.ةيمويلا دئارجلا يف روهظ لوأا نم اءادتبا اموي51 :ـب ةددحم ضضورعلا ريشضحت ةدم-
،ماكحإاب ةلفقمو ةلشصفنم ةفرظأا يف يلاملا ضضرعلاو ينقتلا ضضرعلاو حششرتلا فلم عشضوي-
فلم» ةرابع نمشضتتو ،ه˘عو˘شضو˘مو ضضور˘ع˘لا بل˘ط ع˘جر˘مو ة˘شسشسؤو˘م˘لا ة˘ي˘م˘شست ا˘ه˘ن˘م ل˘ك ن˘ي˘ب˘ي
رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عشضوتو ةلاحلا بشسح ،«يلام ضضرع» وأا «ينقت ضضرع» وأا «حششرتلا

-ضضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’» ةرابع لمحيو ماكحإاب لفقم
.ةراقلا يشساحب ةيندملا ةيامحلل مدقتم زكرم زاجنإا «................:مقر ضضورعلا بلط
ةيامحلا ةير˘يد˘م ر˘ق˘م˘ب ،(h41:03) ةعا˘شسلا ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘شسل˘ج ي˘ف نو˘ك˘ي ضضور˘ع˘لا ح˘ت˘ف-
.ةفرظأ’ا حتف ةشسلج روشضحل نووعدم نولواقملا ،ةيادرغ ةي’و -ةوارهوب ةيندملا
.ضضورعلا ريشضحت ةدم + اموي09 ةدمل مهشضورعب نيمزتلم نوشضراعلا ىقبي-

.ءاملا نازخ زيهجت +3 م03 ةعشس ءاملا نازخ زاجنا :40 مقر ةشصحلا
(canc+jesne+mejne ) ةطشسوتملاو ةريغشصلا تاشسشسؤوملل ضصشصخم)
زيهجت + ءابرهكلاب ةحنجأ’ا طبر عم ةيجراخلا ةرانإ’ا زاجنا :50 مقر ةشصحلا

يئابرهكلا لوحم أابخم زاجنا يئابرهكلا لوحم أابخم
.ةطاحإ’ا زاجنا ةلمكت :01 مقر ةشصحلا

ةيادرغ ةي’و
ةيندملا ةيامحلا ةيريدم

090740200200804 :يئابجلا فيرعتلا مقر
10/0202:مقر ايندلا تاردقلا طارتششا عم حوتفملا ضضورعلا بلط

طارتششا عم حوتفملا ضضورعلا بلط حتف نع ةيادرغ ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ةيريدم نلعت-
:ةيلاتلا ضصشصحلا بشسح ةراقلا يشساحب ةيندملا ةيامحلل مدقتم زكرم زاجنإا دشصق ايندلا تاردق



نÓيمل اًيمشسر اًشضرع مدقي لانشسرآا
ة˘يد˘نأÓ˘ل ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا لا˘ن˘˘صسرآا م˘˘صضنا
ط˘صسو بعل با˘ط˘ق˘ت˘صسا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا

تلاقتنلا ةرتف لÓخ ،يلاطيإلا نÓيم
.يفحصص ريرقتل اقفو ،ةيراجلا ةيوتصشلا
ولليد يرييروك» ةفيحصص تركذ دقف
نأا ،سسمأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا «ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس
بعل ،ي˘˘˘صسي˘˘˘ك كنار˘˘˘ف يراو˘˘˘˘ف˘˘˘˘يإلا
ىلإا لاقتنلاب طب˘ترا ،«ير˘ي˘نو˘صسور˘لا»
لÓ˘خ ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ة˘يد˘˘نألا ن˘˘م دد˘˘ع
تصسوو لانصسرآا اه˘ن˘م ،ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا

.دتيانوي ماه
عم دقاعت˘لا ي˘ف ن˘ي˘يدا˘ن˘لا Ó˘ك بغر˘يو
ةيمصسر ا˘صضور˘ع Ó˘صسرأا ا˘م˘ك ،بعÓ˘لا
.رهصشلا اذه ،نÓيمل
دعتصسم ،نÓيم نأا ةفيحصصلا تفاصضأاو
.وروأا نويلم12 لباقم يصسيك عيبل
يف ،رصشاع˘لا ز˘كر˘م˘لا لا˘ن˘صسرآا ل˘ت˘ح˘يو
،زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا بي˘تر˘ت
ةلحرم22 رورم دعب ،ةطقن82 ديصصرب
.ةقباصسملا نم

هتاشسمل عشضي دتيانوي
يلوبان مجن مشضل ةريخألا
سسمأا ،ةيناطيرب ةيفحصص ريراقت تفصشك
ىلع قافتلا ىهنأا دتيانوي رتصسصشنام نأا

زيزعتل ،ةمهملا تاقفصصلا ىدحإا مصض
.هفوفصص
ىلإا لاقتنلاب يلابيلوك مصسا طبتراو
،ةبصسانم نم رثكأا يف دتيانوي رتصسصشنام
ل˘ب˘ق ،ي˘صضا˘م˘لا ف˘ي˘صصلا ا˘˘هر˘˘خآا نا˘˘ك
.رياوغام يراه ىلع رارقتصسلا

،ةيناطيربلا «نصص» ة˘ف˘ي˘ح˘صص بصسح˘بو
هتاصسمل عصضي دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م نإا˘ف
م˘ج˘ن˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا ما˘˘م˘˘تإل ةر˘˘ي˘˘خألا
عفادم ،يلاب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا
ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘صشم ،ي˘˘لو˘˘با˘˘˘ن
هينج نو˘ي˘ل˘م06 د˘ت˘يا˘نو˘ي ف˘ل˘كت˘صس
.ينيلرتصسإا

متتصس ةقفصصلا نأا ىلإا ريرقتلا راصشأاو
ةياهنب ةيفي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف ي˘ف
ل˘ك ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا م˘ت ثي˘ح ،م˘صسو˘م˘˘لا
.ءيصش
رتصسصشنام ىلإا رياوغام يراه مصضناو
لباقم ،يصضاملا ف˘ي˘صصلا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي
مل هنكل ،ينيلرت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م08
يتلا ةيعافدلا ل˘كا˘صشم˘لا ل˘ح ع˘ط˘ت˘صسي
.قيرفلا اهنم يناعي

سضاشضقنÓل بهأاتي نامريج ناشس
نÓيم رتنإا فده ىلع

ةصصرفلا نامريج نا˘صس سسيرا˘ب ن˘ي˘ح˘ت˘ي
مجن مصض ىل˘ع ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ة˘صسفا˘ن˘م˘ل
تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
يفحصص ريرقتل اقفو ،ةيراجلا ةيوتصشلا
.يزيلجنإا

،يلود˘لا ي˘كرا˘م˘ند˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ليحرلاب طبترملا ،نصسكيرإا نايتصسيرك
ل˘صصو˘ت˘لا ن˘م بر˘ت˘قا يذ˘لا ،ر˘ت˘نإا ى˘˘لإا

.«زريبصسلا» عم قافتل
عم (اًماع72) نصسكيرإا دقع يهتنيو
،يلا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت
قيقحتل ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا ى˘ع˘صسي اذ˘ل
هعيب ءارو ن˘م ،ة˘يدا˘م ةدا˘ف˘ت˘صسا ر˘ب˘كأا

.رهصشلا اذه
،ةيناطيربلا «روريم» ةفيحصص بصسحبو
نوبقار˘ي نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس ي˘لوؤو˘صسم نإا˘ف
اًداد˘ع˘ت˘صسا ،ما˘ه˘ن˘تو˘تو ر˘ت˘نإا تا˘ثدا˘ح˘˘م
.بعÓلا فطخو لخدتلل
ي˘ف ة˘يدد˘ع˘لا ةر˘فو˘لا نإا˘˘ف ،كلذ م˘˘غرو
د˘ق ،ي˘صسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا بع˘ل˘م ط˘˘صسو
يف «يروزتارين˘لا»ـل ة˘ي˘ل˘صضفألا ح˘ن˘م˘ت
.نصسكيرإا مصض قابصس
نم سضور˘ع ةد˘ع ي˘كرا˘م˘ند˘لا سضفرو
حم˘ط˘ي ثي˘ح ،هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘ج˘ت˘ل ،ه˘يدا˘ن
.ارتلجنإا جراخ ىرخأا ةبرجت سضوخل

2462ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج12ـل قفاوملا0202 يفناج61شسيمخلاةصضايرلا

ةينفلا مقطألا ريغت ببسسب ةرادإلا دقتني ششيميك

نرياب عم هلبقتشسم نع عافدلل ديدج دحت يف كيلف
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ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا كي˘ل˘ف يز˘نا˘ه د˘كأا
ر˘ع˘صشي ه˘نأا ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ق˘ير˘ف˘ل
نأاب هملع نم مغرلاب ،ةماتلا ةحارلاب
،كح˘م˘لا ى˘ل˘ع نو˘كت˘صس ه˘ت˘ف˘ي˘ظو
يناملألا يرودلا فنأا˘ت˘صسي ا˘م˘ن˘ي˘ح
.يراجلا عوبصسألا

مامأا هصسفن خنوي˘م نر˘يا˘ب د˘ج˘ي˘صسو
بكرب قاحلل ىرخأا ةلواحم سضوخ
،مصسو˘م˘لا ف˘صصت˘ن˘م ي˘ف ةراد˘صصلا
عافترا نم ةلاح سشيعي قيرفلا نكل
ركصسعم دعب لؤوافتلاو تايونعملا
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا يو˘˘ت˘˘صش
.ةحودلا ةيرطقلا ةمصصاعلا

يف «يرافابلا» يدانلا حاجن عمو
لخدي ،د˘يد˘ج ة˘يا˘عر د˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت
بق˘ل˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ه˘عار˘˘صص نر˘˘يا˘˘ب
لحي امدنع يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ما˘ث˘لا

دحألا موي ،نيلرب اتريه ىلع افيصض
.لبقملا

ىتح قيرفلل ابرد˘م ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت د˘ع˘بو
لبقتصسم دم˘ت˘ع˘ي ،م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ىلع ،نآلا خنويم نرياب عم كيلف
ى˘˘ل˘˘ع اردا˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نا˘˘ك اذإا ا˘˘م
فلخ عبرألا طاقنلا قراف سصيلقت
يف مد˘ق˘ت˘لاو ،غ˘يز˘ب˘يل رد˘صصت˘م˘لا

يرود˘ب بو˘ل˘غ˘م˘لا جور˘خ ل˘حار˘م
ه˘جاو˘ي˘صس ا˘م˘ن˘ي˘ح ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
ةارابم ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘صسل˘ي˘صشت

.ةقباصسملل يئاهنلا نمث يف ةبعصص

لصصأا نم تايرابم8 ـب هزوف دعبو
كيلف ناكمإاب دعي مل ،اهصضاخ01
اذإا دعاصسملا رود ىلإا ةدوعلا لوبق
بردم نييعت خنويم نرياب راتخا

.رمألا ةياهن يف ديدج
ر˘˘كصسع˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ كي˘˘˘ل˘˘˘ف لا˘˘˘قو
انأا» :ةحودلا يف قيرفلل يبيردتلا
ريبك دان نرياب ،اقح كلذب عتمتصسأا
ام رظتنن انوعد ،ةريبك ةوق هيدل
.«لبقتصسملا يف ثدحيصس
،«يرا˘فا˘ب˘لا» يدا˘ن˘لا ةرادإا تد˘˘بأاو
قباصسلا سسراحلا نآلا مصضت يتلا
ءادأاب اهباجعإا ،ناك رفيلوأا قيرفلل
نآلا رو˘مألا ن˘كل ،كي˘˘ل˘˘ف ل˘˘م˘˘عو
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘˘ع˘˘ت
.ةلبقملا رهصشألا

لماك معدب عتمتي كيلف نأا ودبيو
ىدبأا ه˘نأا ا˘م˘ك ،ق˘ير˘ف˘لا مو˘ج˘ن ن˘م
دا˘˘صشأاو نر˘˘يا˘˘˘ب حور˘˘˘ب ه˘˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘صس
ا˘ه˘ب با˘ج˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب
فثكملا بيردتلا ماظنل نوبعÓلا
.ةحودلا يف
نوكي نأا ديجلا نم» :كيلف لاقو
،قيرفلا لخاد اصضرلا نم ةلاح كانه

رومألا نم ريثكلا ينادهأا بيردتلا
ى˘ل˘ع كلذ ي˘˘ند˘˘عا˘˘صسو ،ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا
ةماعلا ةيو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ،مد˘ق˘ت˘لا
ة˘ي˘ل˘ق˘ع ا˘ن˘يد˘لو ةزا˘ت˘م˘م ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
.«ةعئار
،ة˘ل˘حر˘م˘لا سسف˘ن ن˘م ما˘ع ل˘˘ب˘˘قو
يرودلا ةقبا˘صسم نر˘يا˘ب ف˘نأا˘ت˘صسا
ايصسوروب ف˘ل˘خ طا˘ق˘ن6 قرا˘ف˘ب
دا˘ق سشتا˘فو˘ك ن˘كل ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
يرودلا بقلب جيوتتلا ىلإا قيرفلا

ع˘م لوألا ه˘م˘صسو˘م ي˘ف سسأا˘كلاو
.نرياب
هب˘صصن˘مو ه˘صسف˘ن سشتا˘فو˘ك ذ˘ق˘نأاو
،تقو˘لا كلذ ي˘ف بق˘ل˘˘لا˘˘ب هزو˘˘ف˘˘ب

تايرابم5 يف زوفلا ققح ثيح
ةلطعلل باهذلا لبق يلاوتلا ىلع
تعجارت امدعب ليقأا هنكل ،ةيوتصشلا

نم ركبم تقو يف قيرفلا سضورع
.يراجلا مصسوملا

:سشتي˘م˘ي˘ك او˘صشو˘ج بعÓ˘لا لا˘قو
ا˘˘ن˘˘ه سسما˘˘خ˘˘لا ي˘˘ما˘˘˘ع ي˘˘˘ف ا˘˘˘نأا»
سسيل اذه ،نيبردم5 عم تبردتو
.«نرياب لثم دانل ةبصسنلاب اديج ارمأا

:فا˘˘˘صضأا كي˘˘˘ل˘˘˘ف بو˘˘˘ل˘˘˘صسأا ن˘˘˘عو

تحبصصأا اهب بعلن يتلا ةقيرطلا»
لكصشب مجاهن ن˘ح˘ن ،ة˘ي˘بذا˘ج ر˘ث˘كأا
مصصخلا ر˘ب˘ج˘نو ط˘غ˘صضنو ل˘صضفأا

.«ءاطخألا باكترا ىلع
ن˘كم˘˘يو ءاد˘˘ع˘˘صس ن˘˘ح˘˘ن» :ع˘˘با˘˘تو
.«كلذ ةيؤور عيمجلل
:ه˘برد˘م ن˘ع ر˘لو˘م سسا˘مو˘˘ت لا˘˘قو
اهب عتمتي يتلا ةيلقعلا ملعأا تنك»
قيرفلل يصساصسأا بردمك هتافصصو
،%001 ةبصسنب همييقت عطتصسأا مل
انيلإا اهب ثدحتي يتلا ةقيرطلا نكل
ةيباجيإا نيبعÓلا عم اهب لماعتيو
.«ةياغلل
كيلف لبقتصسم رثؤوي نأا نكميو
سسراحو قيرفلا دئاق ططخ ىلع
هيدل يذلا ،ريون ليونام ىمرملا

يذ˘˘لا ا˘˘م ة˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘غر
ذاختا لب˘ق يدا˘ن˘لا ي˘ف ثد˘ح˘ي˘صس
.دقعلا ديدمت رارق
ىلع ادر «ةنصس33» ريون ركذو
ل˘م˘ت˘ح˘م د˘يد˘˘م˘˘ت نأا˘˘صشب لاؤو˘˘صس
يل ةبصسنلاب» :نيماع ةدمل هدقعل
ع˘م ثد˘ح˘ي˘صس ا˘م و˘ه ءي˘صش م˘˘هأا

.«كيلف يزناه
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يدريفلاف ةلاقإا نم بجعتي لويوب
د˘˘ئا˘˘ق ،لو˘˘يو˘˘˘ب سسي˘˘˘لرا˘˘˘ك دا˘˘˘صشأا
و˘˘ت˘˘صسنرإا˘˘ب ،ق˘˘با˘˘صسلا ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
بيرد˘ت ن˘م لا˘ق˘م˘لا ،يدر˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ف
نم هبجعت ايدبم ،ارخؤوم اصسرابلا

.رارقلا اذه
اهتلقن تاحيرصصت يف لويوب لاقو
:ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا «ا˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
،يل ةب˘صسن˘لا˘ب ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف ر˘كصشأا»
.«ةياغلل اًديج ًءادأا مدق دقف
ىلوألا يتاونصس ركذتأا» :فاصضأاو
،ةياغلل ةدقعم تناك ،ةنولصشرب يف
قيق˘ح˘ت نود ماو˘عأا5 ةدمل ان˘ي˘ق˘ب
.«بقل
زا˘ف د˘ق˘ف ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف ا˘مأا» :ع˘با˘˘تو
ن˘ي˘ما˘ع لÓ˘خ يرود˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘ق˘˘ل˘˘ب
لود˘ج رد˘صصت˘ي ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘˘ت˘˘م
رودل لهأاتو ،ثلاثلا مصسوملل اغيللا
كلذ مغرو ،لاطبألا يرودل61ـلا
.«هبصصنم نم ليقأا

عجصشمك هركصشأا نأا بجي» :دكأاو

،ه˘ل˘ع˘ف ا˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب˘˘ل
هع˘قو˘ت ن˘عو.«ريبكلا ه˘مار˘ت˘حاو
بردم ،ن˘ي˘ت˘ي˘صس ي˘كي˘ك ة˘بر˘ج˘ت˘ل
لمآا» :لويوب لاق ديدجلا اصسرابلا
.«هعم ماري ام ىلع رومألا ريصست نأا

ل˘صضفألا ا˘ًم˘˘ئاد ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا» :دد˘˘صشو
اًقيرف كلت˘م˘ن ن˘ح˘ن˘ف ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل
،مصسوملا ةياهن يف» :متأاو.«اًعئار
مييقت اصسرا˘ب˘لا ةرادإا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
.«رومألا

دقتفي يشسيم
ودلانور ونايتشسيرك

ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألا نأا ود˘˘ب˘˘ي
دقتفي ،ةنولصشرب ةروطصسأا ،يصسيم
،ودلانور ونايت˘صسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
،ينابصسإلا يرودلا نع هليحر دعب
.ايلاطيإا يف بعلل هلاقتناو
يئانثلا نيب ةصسرصش ةصسفانم دعبو
ودلانور لحر ،مصساوم9 ترمتصسا
لا˘˘ير ن˘˘ع8102 ف˘˘ي˘˘˘صص ي˘˘˘ف
.سسوتنفوج فوفصصل ،ديردم
ةريبكلا ةميقلا˘ب ي˘صسي˘م فر˘ت˘عاو
يف اًب˘عل نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،ود˘لا˘نور˘ل
ى˘ل˘ع كلذ ر˘ي˘ثأا˘تو ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
.اغيللا يف ةصسفانملا

تا˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ي˘˘صسي˘˘م لا˘˘قو
يف ناك امدنع» :«نزاد» ةكبصشل
تا˘يرا˘ب˘م˘لا تنا˘ك ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
مامأا انتايرابم» :فاصضأاو.«ةزيمم
نكل ،ةعئار نوكت ام اًمئاد لايرلا
ر˘مألا˘ف و˘نا˘ي˘ت˘˘صسير˘˘ك دو˘˘جو ي˘˘ف
دو˘˘˘˘˘جو ي˘˘˘˘˘˘ف» :ادزو.«فلتخم
ديردم لاير تاهجاوم ونايتصسيرك
ن˘كل ..از˘ي˘م˘ت ر˘ث˘كأاو ىو˘قأا تنا˘ك
.«يصضاملا نم حبصصأا نآلا كلذ
يف ودلانور دجاوت ةرتف تدهصشو
ة˘صسر˘صش ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
يصسيم لينويل نيبو هنيب ةياغلل

.ةيدرفلا زئاوجلا عيمج ىلع
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لوبرفيل بردم نأا فورعملا نم
ةرد˘ق˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘˘ي

هي˘ب˘عل بح بصسك ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك
رثكأا يفف ،ةياغلل ةزيجو ةرتف يف
تبثأا ةفلتخم ةيورك ةبرجت نم
ة˘ي˘˘صسف˘˘ن م˘˘ه˘˘ف˘˘ي ه˘˘نأا ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
،د˘˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘˘كصشب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا

ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع م˘˘هد˘˘عا˘˘صسيو
.ةريدتصسملا ةرحاصسلا طوغصض
يناملألا بردملا تاردق مغرو
ةنيفلا نيب ريثي هنأا ّلإا ،ةريبكلا

لوبرفيل موجن بصضغ ىرخألاو
.بعلملا يف هتافرصصت ببصسب
ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف˘˘ف

«سسير˘˘˘ب˘˘˘صسكإا» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص
نم» :بولك لا˘ق ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
نوبصضغي نيبعÓلا نأا دكؤوملا

خر˘˘صصأا ي˘˘ن˘˘نأل ًا˘˘نا˘˘ي˘˘حأا ي˘˘ن˘˘م
.«اهلعفأا يتلا ةقيرطلاب مهيلع
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘خار˘˘˘˘صص نأا فا˘˘˘˘صضأاو
هلابقتصسا ًامئاد م˘ت˘ي ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.نيبعÓلا فرط نم ديج لكصشب
د˘ق˘ل» :«زد˘ير˘˘لا» برد˘˘م ع˘˘با˘˘تو
ي˘ن˘نأا˘˘ب ًارار˘˘كتو ًارار˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق
م˘غر .طا˘صشن˘لا˘ب م˘ع˘ف˘م سصخ˘˘صش
تن˘ك ا˘م˘ك ًا˘ط˘ي˘˘صشن تصسل ي˘˘ن˘˘نأا

يننأا ّلإا ،ًانصس رغصصأا تنك امدنع
.«طاصشنلاب ًامعفم لازأا ام
نأا بولك دكأا ،ىرخأا ةهج نم
اوزوا˘˘ج˘˘ت لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ي˘˘ب˘˘˘عل
ه˘يد˘ل تنا˘ك ي˘ت˘لا ،تا˘ع˘قو˘˘ت˘˘لا

قيرفلا بيردت ىلإا هلاقتنا دنع

.5102 ةنصس
م˘˘ل» :دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف لا˘˘˘قو
هانلعف ام نيبعÓلا نم عقوتأا
،ةيصضاملا ةليلقلا تاونصسلا يف
هانلعف ام ىلع ءانبلا انلواح دقل
ذا˘خ˘تاو ي˘صضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
.«ةيلاتلا ةوطخلا

كلذب مايقلا انلواح دقل» :فاصضأاو
انتقيرط اهنإا .ىرخألا ولت ةوطخ
نع ةركف يدل تصسيل ،بعللا يف
.«رمألا اهقرغتصسا يتلا ةدملا
˘مد˘˘ق˘˘ي لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ى˘˘لإا را˘˘صشي
ذإا ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ًا˘˘ع˘˘ئار ًا˘˘م˘˘صسو˘˘˘م
بي˘˘تر˘˘˘ت «زد˘˘˘ير˘˘˘لا» رد˘˘˘صصت˘˘˘ي

زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
نع ريب˘ك قرا˘ف˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
نود ن˘˘مو ه˘˘ي˘˘صسفا˘˘ن˘˘˘م بر˘˘˘قأا

نم ًابيرق لوبرفيل ودبيو.ةميزه
يرود˘˘˘لا بق˘˘˘ل˘˘˘ب ج˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نئاز˘خ ن˘ع بئا˘غ˘لا ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
.ةنصس03 يلاوح ذنم قيرفلا

 بÎقي ةنولششرب
ةيليزارب ةقفشص نم

،ةينابصسإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
نم ةنولصشرب بارتقا نع ،سسمأا
معدل ،ةيليزارب ةقفصص عم دقاعتلا
تلاقتنلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،ط˘صسو˘لا
.ةيراجلا ةيوتصشلا

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
ةريخألا هتاصسمل عصضي ة˘نو˘ل˘صشر˘ب

طصسو بعل عم دقاعتلا مامتإل
.زيدنانريف سسويتام ،سساريملاب
يدا˘ن˘لا نأا ة˘ف˘ي˘ح˘˘صصلا تن˘˘ّي˘˘بو
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت د˘˘˘˘كأا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يزار˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةنولصشر˘بو ه˘ن˘ي˘ب تا˘صضوا˘ف˘م˘لا
ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جرد˘ب
هءÓمز بعÓلا عّدو دقف ،كلذ
برق ىلإا ةراصشإا يف ،قيرفلا يف
.اصسرابلل هلاقتنا

ة˘ق˘ف˘صصلا نأا ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا ف˘˘صشكو
،وروأا نويل˘م11 لباقم م˘ت˘ت˘صس
نييÓم7 ةنول˘صشر˘ب ع˘فد˘ي˘صسو
نييÓم4 عفد متي نأا ىلع ،اًدقن
ءادأاب قلعتت ،تاري˘غ˘ت˘م˘ك ىر˘خأا
ع˘˘˘م ه˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘مو بعÓ˘˘˘˘لا
.«انارغولب»
يف (ةن˘صس12) زيدنانرف د˘ي˘ج˘يو
ثيح ،ي˘عا˘فد˘لا زا˘كترلا ز˘كر˘م
ع˘ط˘ق ي˘ف ة˘ل˘ئا˘ه تارد˘ق كل˘˘م˘˘ي
،تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘˘لا دا˘˘˘صسفإاو تار˘˘˘كلا
لو˘ح˘ت˘لا ي˘ف هز˘ي˘م˘ت˘ل ة˘فا˘صضإلا˘ب
.ةمجهلا ءانبو يموجهلا

ءاج هعم دقاعتلا نوكي نأا عقوتيو
و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘˘صس ة˘˘˘فÓ˘˘˘خ ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
،ةنولصشرب ةدا˘ق د˘حأا ،سست˘ي˘كصسو˘ب
زكرملا اذ˘ه ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘صسي يذ˘لا

.ةليوط تاونصس ذنم

زهاج قباشسلا نرياب مجن
يوتششلا وتاكريملا يف ةدوعلل
نيقباصسلا خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب مو˘ج˘ن د˘حأا سضر˘ع
فوف˘صصل ه˘تدو˘ع «يرا˘فا˘ب˘لا» يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع
يف اهنم يناعي ي˘ت˘لا ةر˘غ˘ث˘لا د˘صسل ،ق˘ير˘ف˘لا
.ةريخألا ةرتفلا

ر˘يد˘م˘لا ،سشت˘يد˘ي˘م˘ح ح˘˘لا˘˘صص ن˘˘صسح نا˘˘كو
ةجاحب فرتعا دق ،يناملألا يدانلل يصضايرلا
ةرتف لÓخ ديدج نميأا ريهظ بلجل نرياب
.ةيراجلا ةيوتصشلا تلاقتنلا

بعل ،اي˘ن˘ي˘فار ي˘ل˘يزار˘ب˘لا لا˘ق ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
انأا» :«دليب ترو˘ب˘صس» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ،و˘غ˘ن˘مÓ˘ف
بحب سضبني يبلق نكل ،ليزاربلا يف ديعصس
ة˘جا˘ح˘ب ق˘ير˘ف˘لا نا˘ك اذإاو ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
.«يب لاصصتلا مهناكمإابف ،ةدعاصسملل

ةياهنب «انيرأا زنايلأا» بعلم اينيفار رداغو
عم هدقا˘ع˘ت ءا˘ه˘ت˘نا رو˘ف ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
اًيدترم ،هدÓب ىلإا دوعيل ،«يرافابلا» يدانلا
سسأاك بقلب هعم جوُت يذلا ،وغنمÓف سصيمق
.مرصصنملا ماعلا سسيروداتربيل
ريهظب هفوفصص زيزعتل خنويم نرياب جاتحيو
درافاب نيماين˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا د˘جاو˘ت م˘غر ،ن˘م˘يأا

ر˘ي˘خألا لو˘ح˘ت ن˘كل ،سشت˘ي˘م˘˘ي˘˘ك او˘˘صشو˘˘جو
يدا˘ن˘لا ع˘فد˘ي ،م˘ئاد ل˘˘كصشب ط˘˘صسو بعÓ˘˘ل
ترا˘ج˘تو˘ت˘صش بعÓ˘ل سسفا˘ن˘م ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل
.قباصسلا

غيزبيل ةبغر ذيفنت سضفري وكانوم
م˘صض ي˘ف ،ي˘نا˘م˘˘لألا غ˘˘يز˘˘ب˘˘يل يدا˘˘ن ل˘˘صشف
و˘˘كا˘˘نو˘˘م بعل سسصشير˘˘ن˘˘يا˘˘ه ن˘˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘ن˘˘˘ب
.يراجلا يوتصشلا وتاكريملا لÓخ ،يصسنرفلا

ريدملا ونيروم تربور در امدنع كلذ ءاج
،يفحصص رمتؤوم يف ،يصسنرفلا يدانلل ينفلا

يلودلا يناملألا ناك اذإا ام لوح لاؤوصس ىلع
كانه سسيل ،معن » Óئاق وكانوم عم رمتصسيصس
.«انكرتي ىتح ببصس يأا

يرود˘لا لود˘ج رد˘صصت˘م غ˘يز˘ب˘يل لاز˘ي لو
نا˘كو ،يو˘ق ع˘فاد˘م ن˘ع ثح˘ب˘ي ،ي˘نا˘˘م˘˘لألا
غلبم ىلع اصضوافت ن˘ي˘يدا˘ن˘لا نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا
نويلم52 بلط وكانوم نإا ليقو ،ةقفصصلا
.طقف اًنويلم02 غيزبيل سضرع اميف ،وروأا
ملصست يذلاو ،وكانومل ينفلا ريدملا نكل
ىد˘˘˘بأا ،9102 ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ه˘˘ب˘˘صصن˘˘م ما˘˘ه˘˘م
يدانلا عم سسصشيرن˘يا˘ه رار˘م˘ت˘صسا˘ب ه˘كصسم˘ت
.يصسنرفلا

ءاهتناب بحري لشساكوين بردم
ليوطلا هبعل مايشص

ل˘صسا˘كو˘ي˘ن برد˘م ،سسور˘ب ف˘˘ي˘˘ت˘˘صس ب˘˘ّحر
ءاهنإا يف نوتنيليوج مجاهملا حاجنب ،دتيانوي

،فادهألا ليجصست نع ةارابم02 ماد مايصص
خيرات يف ةقفصص ىلغأا بحاصص ىقلتي ىتح
ةجاحلا دصشأا يف وه ةقثلا نم ةعفد ،يدانلا
.اهيلإا

مياهنفوه نم مصضنملا ،نو˘ت˘ن˘ي˘ل˘يو˘ج زر˘حأاو
هينج نوي˘ل˘م04 لبا˘ق˘م ،زو˘م˘ت و˘ي˘لو˘ي ي˘ف
ه˘فد˘ه ،(رلود نو˘ي˘ل˘م11.25) ينيلر˘ت˘صسإا
.يصضاملا بآا سسطصسغأا ذنم لوألا

،نلآا موت نم ةيصضرع ةرك لباق امدعب كلذو
ي˘ف ،ل˘يد˘صشتور ى˘˘ل˘˘ع (1‐4) زو˘ف˘لا لÓ˘˘خ
داحتلا سسأاكب ثلاثلا رودلل ةداعإلا ةارابم
.ءاثÓثلا سسمأا لوأا ،يزيلجنإلا

بعÓلا نم يلاحلا تقولا يف سسورب ديريو
ليغيم هليمز ىطخ ىلع ريصسلا ،يليزاربلا
زه يف ياوجاراب بعل حجن امدعب ،نوريملأا
.تايرابم عبصس لÓخ ،ةعبارلا ةرملل كابصشلا

نم» ةيناطيرب مÓعإا لئاصسول سسورب لاقو
ةيلاع تا˘ع˘قو˘ت كا˘ن˘ه ،ا˘ن˘ه بع˘ل˘لا بع˘صصلا
ة˘م˘ي˘ق ،ه˘م˘يد˘ق˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ا˘˘م سصو˘˘صصخ˘˘ب
يف كلذ ببصستي انايحأا ،ائبع لثمت ةقفصصلا

.«تابوعصص
ى˘لإا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا ءا˘˘ج» فا˘˘صضأاو
عمو ،ةري˘ب˘ك تار˘ب˘خ˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
فدهلا هحنمي نأا لمأان انوعد اذل ..اوناع كلذ
.«مجاهم لك اهجاتحي يتلا ،ةقثلا

يزيلج˘نإلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن ن˘ل˘عأا
ع˘˘م هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل

طصسو بعل زيدنانريف نوصسديغ
ليبصس ىلع ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ا˘كي˘ف˘ن˘ب
دنب عم ، ارهصش81 ةدمل ةراعإلا
.مئاد لكصشب هعم دقاعتلا حيتي
ىلع هل نايب ربع ماهنتوت ركذو
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل «ر˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘ت» ع˘˘˘قو˘˘˘م
نل˘ع˘ن نأا ا˘ند˘ع˘صسي» :ي˘عا˘م˘ت˘جلا
م˘˘صضل قا˘˘ف˘˘˘تا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘صصو˘˘˘ت

ليبصس ىلع زيدنانر˘ي˘ف نو˘صسد˘ي˘غ
دنب عم ارهصش81 ةدمل ةراعإلا
.«مئاد لكصشب بعÓلا عم دقاعتلل
يدانلل يمصسرلا باصسحلا رصشنو
سصي˘م˘ق˘ب ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ي˘˘ف˘˘ل ارو˘˘صص
ىلوألا ةقفصصلا حبصصيل ،قيرفلا
ةدايق تحت يدان˘لا ا˘ه˘مر˘ب˘ي ي˘ت˘لا

وينيروم هيزوج يلاغتربلا هبردم
ربمفون يف ة˘م˘ه˘م˘لا ى˘لو˘ت يذ˘لا
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأÓ˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

.ونيتيكوب ويصسيروام
زيدنانريف يدتري نأا ررقملا نمو

.03 مقر سصيمقلا (اًماع12)
يا˘˘˘˘˘كصس» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صشل ا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘فوو
عم ماهنتوت دقع نإاف ،«سستروبصس
رايخ دن˘ب ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ا˘كي˘ف˘ن˘ب
نويلم67.24 ل˘با˘˘ق˘˘م ءار˘˘صشلا

نويلم05) ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘˘ن˘˘ج
.(وروأا

ةقفصصلا دقع ىلع اكيفنب قفاوو
ن˘كل ،ما˘ه تصسوو ما˘ه˘ن˘تو˘˘ت ع˘˘م
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا را˘ت˘خا ز˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ي˘˘ف
ه˘ن˘طاو˘م هدو˘ق˘ي يذ˘لا ،زر˘ي˘ب˘صسلا

.وينيروم هيزوج
ةيدنألا نيب نم يصسليصشت ناكو

عم اًصضيأا بعÓلا مصضب ةمتهملا
نويلم55 لباقم همصضب مازتللا

يف كراصش اذإا ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج
تايرابملا نم لقألا ىلع 05%
.هتراعإا ةرتف لÓخ
نو˘˘ي˘˘ل ى˘˘ع˘˘صس ،ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘ب˘˘غر ن˘˘˘كل ،ه˘˘˘م˘˘˘صضل نÓ˘˘˘ي˘˘˘م
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا تنا˘ك ز˘يد˘نا˘نر˘˘ي˘˘ف
.يزيلجنإلا يرودلا

فاجعلا تاونضسلل ادح عضضو نم بيرق زديرلا

ببشسلا اذهل ينم نوبشضغي لوبرفيل موجن :بولك

وينيروم ةبقح يف هتاقفشص ىلوأا مربي ماهنتوت

ى˘لوأل ن˘ي˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘ه د˘ع˘˘ت˘˘صسي
،يناملألا يرودلا يف هتايرابم
ذإا ،ةيوتصشلا ةلطعلا ءاهتنا دعب
ىلع خنويم نر˘يا˘ب ف˘ي˘صضت˘صسي
د˘˘حألا ،ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘صسفا˘ن˘م را˘طإا ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
.81ـلا ةلوجلا

«د˘˘ل˘˘ي˘˘ب» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تف˘˘صشكو
نع ،ءاعبرألا موي˘لا ،ة˘ي˘نا˘م˘لألا

،نامصسنيلك نغروي ةردق مدع
هقيرف ةدايق ىلع ،اتريه بردم

لÓ˘˘خ ءلد˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م ن˘˘˘م
.ةلبقملا ةارابملا

بب˘صسلا نأا˘ب ،ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تدا˘فأاو
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘˘ي
برد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ة˘˘صصخر˘˘لا
ا˘ًب˘لا˘ط˘م نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
.كلذ لمهأا هنأا لإا ،اهديدجتب
ةر˘كل ي˘نا˘م˘لألا دا˘ح˘تلا ل˘ه˘˘مأاو
سسمأا ى˘ت˘ح ،نا˘م˘صسن˘ي˘ل˘˘ك مد˘˘ق˘˘لا
،ةحلاصص ةصصخر ميدقتل ،ءاثÓثلا
.رمألاب مزتلي مل هنكل

ى˘ل˘ع نا˘م˘˘صسن˘˘ي˘˘ل˘˘ك ل˘˘صصحو
نم ءزجك ،0002 ماع هتصصخر
دا˘ح˘تلا˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ةرود
ةرتف ذنم تهتنا اهنكل ،يلحملا

اهديدجت هيلع بجوتي ذإا ،ةليوط
.تاونصس3 لك
م˘ج˘ن ي˘ف˘ت˘كي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘˘مو
دجاوتلا˘ب ،ق˘با˘صسلا «تفا˘صشنا˘م˘لا»
،يبملوألا بعلملا تاجردم يف
كانه نم هينواعم عم لصصاوتلاو
.ةارابملا لÓخ

خنويم نرياب ةارابم نع هدعبي نامشسنيلك راتهتشسا



هنم صصلختلإ يف ريكفتلل هيدان عفدت هتباسصإإ ددجتو عفترملإ هبتإر

01 سضرعي يزيلجنلا دروفتاو
مÓغ تامدخب رفظلل وروأا نويلم
ةرادإا عم تاصضوافم يف يزيلجنلا دروفتاو يدان ةرادإا تلخد

ر˘صسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا مÓ˘غ يزو˘ف ة˘ق˘ف˘صص م˘صسح ل˘جا ن˘م ي˘لو˘با˘˘ن
.يراجلا يوتصشلا وتاكريملا لÓخ ،يرئازجلا

يزوف يرئازجلا مجنلا ّنأا ،«وتاكريم ويصشتلاك» عقوم فصشكو
يدانلا عافد نم ىرصسيلا ةهبجلا ميعدتل ةوقب بولطم ملوغ
ى˘ع˘˘صست درو˘˘ف˘˘تاو ةرادإا نأا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا تاذ را˘˘صشأاو.يزيلجنلا

يلوبان ةرداغم يف نايتإا تناصس ةصسردم جيرخ ةبغر لÓغتصسل
بردملا ةليكصشت يف هناكم دقف ريخألا ناو اميصسل هعم دقاعتلل
نويلم01 سضرعل ةدعتصسم اهلعج ام ،وزوتاغ ورانيج يلاطيإلا
.رئازجلا مجن عم عيقوتلا لجأا نم وروأا

رئإزجلإ مجن نم صصلختلإ ديرت يلوبان ةرإدإإ
لإا ،مÓغ يزوف نم سصلختلل يلوبان ةرادإا ىعصست اهبناج نم

تاذ فاصضأاو ،قلطم لكصشب بعÓلا ةراعإا ةركف سضفرت اهنأا
رصضخلا مجن هيلع لصصحي يذلا عفترملا بتارلا نأا ردصصملا

يد ل˘ع˘ج˘ي ا˘يو˘ن˘صس وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م4ـلا ف˘˘ق˘˘صس ل˘˘صصي يذ˘˘لاو
سصلختلاو مÓغ عيب ىلع ةوقب لمعي يدانلا سسيئر سسيتنيرول
ينفلا مقاطلا قرؤوت تتاب ةيلصضعلا هتباصصإا نأاو اميصسل هنم
.يلاطيإلا بونجلا يدانل

ب.نمؤوملإ دبع

ددرتي مل ينبا :يميهارب دلاو
بختنملا ناولأا لمح ىلع قفاوو

لاشصتا لوأا نم  رئازجلا
مجنو يرئازجلا يلودلا بعÓلا يميهارب نيصساي دلاو دكأا

يرئازجلا بختنملل بعللا راتخا هلجن نأا ،يرطقلا نايرلا يدان
قباصسلا يلاغتربلا وتروب يدان بعل نأا احصضوم ،ددرت يأا نودب
لاصصتا لوأا دعب «ءارحصصلا يبراحم» ناولأا سصمقت ىلع قفاو
دمحم قباصسلا يرئازجلا داحتإلا سسيئر ةوراور دمحمب هعمج
نيب» ةنق هب سصخ راوح يف يميهارب دلاو ثدحتو.ةوارور
تحيتأا ةصصرف لوأا يف قفاو نيصساي»:Óئاق ةيصضايرلا «تروبصس
.«ادبأا ددرتي مل ،يرئازجلا بختنملل بعللا لجأا نم هل

دروفتنÒب ‘ حاترم رسضÿإ م‚ نأإ دكأإ

ةباتك ديري ةمحر نب :كنارف
هليحرب حمشسن نلو انعم خيراتلا

ءاتششلا وتاكريملا يف
،يزيلج˘نإلا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن برد˘م سسا˘مو˘ت كنار˘ف سضفر

مجنلا ةمحر نب ديعصس هبعل نع يلختلا ةركف ،كنارف سساموت
نب مدقيو ،يراجلا يوتصشلا وتاكريملا لÓخ يرئازجلا يلودلا

زرحم» ـب هفصصي عيمجلا لعج ام هيدان عم ازيمم ءادأا ةمحر
نم هنع يلختلا ةركف سضفري يدانل ينفلا مقاطلا نأا لإا ،«ديدجلا
.ءاوصضألا يرودل دوعصصلا ةقروب رفظل يدانلا ةدايق لجأا

،ةمحر نب» :ةيفحصصلا هتودن لÓخ ،كنارف سساموت حرصصو
قو˘صس ي˘ف ه˘ع˘ي˘ب ي˘ف ر˘كف˘ن ل ن˘ح˘ن ،ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب تد˘ج م˘ه˘م
ديري وهو..انعم حاترم ةمحر نب» :فاصضأاو ،«ةيلاحلا تÓيوحتلا

متخو ،«مصسوملا اذه دوعصصلا فدهتصسن اننأل ،ةرماغملا ةلصصاوم
،قيرفلا خيرات يف همصسا ليجصست ديري ةمحر نب» :همÓك سساموت
حانج نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.«دوعصصلا قيقح˘ت ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا˘ب
،9102 ايقيرفإا سسأاك نع باغ يذلا يرئازجلا ينطولا بختنملا
يوقلا ءادأÓل رظنلاب ،ةيزيلجنإلا ةيدنألا عامطأا لحم دجاوتي
.ةيزيلجنإلا » بيصش نويبماصشلا «يف هيدان عم همدقي يذلا

ب.نمؤوملإ دبع

ةقباشسم طيرشش سصقي رشضخلا يعابشس
ايبماز ةهجاومب مويلا «ناكلا»

سسأاك يف هتكراصشم ،مويلا ديلا ةركل ينطولا بختنملا سصقي
مامأا ةيوق ةهجاومب سسنوت اهنصضتحت يتلا0202 ايقيرفإا ممأا

،عونلا اذه نم ةصسفانمل ةرم لوأل لهأاتي يذلا ايبماز بختنم
مويلا زوفلا يف تروب نلأا يصسنرفلا بردملا لابصشأا ىعصسيو
ناو اميصسل ،ةقباصسملا نم مداقلا رودلل لهأاتلا ظوظح عفرل
يف0202 ويكوط دايبملوأا غولب نم نكمتيصس بقللاب جوتملا

سسأاك يف نوكراصشيصس ىلوألا6ـلا زكرملا باحصصأا نأا نيح
.1202 ةنصس رصصم اهنصضتحت يتلا ملاعلا

،ادغ يناث ءاقل عم هؤوÓمزو دوعصسم سسوكرب نوكيصسو اذه
.ةقباصسملا نم ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف وغنوكلا ةهجاوم دنع

ب.م.يرسسيإإ

2462ددعلإ ^1441 ىلوأ’إ ىدامج12ـل قفإوملإ0202 يفناج61صسيمخلإةصضايرلا

يدنواي ـب دقع يذلإ عامتج’إ يف كراسش يسضاملب

1202 «ناكلا» دعوم رييغتل «فاكلا» رربم نوريماكلا يف ةيوجلا تابلقتلا

تايلمعلإ ةقطنم جراخ فإدهأÓل Óيجسست بع’ رثكأإ ثلاث رسضخلإ دئاق

رطخأا هنأا دكؤوتو زرحم فشصنت ةيناطيربلا ةفاحشصلا
يتيشسلا يبعل

نفوهدنيا ةهجاوŸ زهاجو ولنيف عم لهؤوي ولفرد
ةراعإا لكصش ىلع يدنلوهلا يدانلل مصضنا يذلا ولفرد ةماصسأا ديدجلا همجاهم ولنيف يدان مّدق

هيدان عم ةكراصشملل زهاج ولفرد نأا ةيدنلوه ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو.مصسوملا ةياهن ةياغ ىلإا
91ـلا ةلوجلا راطإا يف ،لبقملا دحألا نفوهدنا يف سسا يب مامأا ،مداقلا دحألا ءاقل نم ةيادب ديدجلا

يف ريخألا رخأات ببصسب ،يرئازجلا بعÓلا ميدقت يف ولنيف يدان رخأاتو.يدنلوهلا يرودلا نم
.تاءارجإلا نم هئاهتنا روف هميدقتب يدانلا موقيل ،لمعلاب حيرصصت ىلع لوصصحلا

ليجصست لجأا نم ديدجلا همجاهم ىلع اريثك لوعي ولنيف بردم نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
.ريبك لكصشب مصسوملا ةيادب ذنم قيرفلا هنم ىناع يذلا لكصشملا لحل فادهألا

ب.نمؤوŸإ دبع

ةلوجلإ راطإإ يف
«اغيلسسدنوبلإ» نم81ـلإ

حششرم ينيعبشس نب
ةعقوم نع بايغلل

40 كلاشش
ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘صس ن˘ب ي˘مار تا˘ب

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
خابدÓغنصشنوم ايصسيروب مجنو
ن˘ع با˘ي˘غ˘ل˘ل ةو˘ق˘˘ب ا˘˘ح˘˘صشر˘˘م
يرود˘لا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ي˘قÓ˘ي ي˘ت˘لا ي˘نا˘˘م˘˘لألا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا رد˘˘˘صصت˘˘˘م
يف40 كلاصش يدان فيصضملا
نم81ـلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا
موي ةررقملا ،«ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘لا»
ةعاصسلا نم ةيادب مداقلا تبصسلا
ريرا˘ق˘ت تف˘صشكو.03:02ـلا
مجن نأا ،سسمأا ةيناملأا ةيمÓعإا
نم يناعي ،ايقيرفإا لطب رصضخلا
ن˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ملآا
ي˘ت˘لا ة˘صصح˘لا لÓ˘خ برد˘ت˘˘لا

ملو اذه.سسمأا ةجمربم تناك
ن˘ع ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا ف˘˘صشكي

يناعي ي˘ت˘لا ة˘با˘صصإلا ة˘ع˘ي˘ب˘ط
يدان بعل ينيعبصس نب اهنم
ىدمو ،قباصسلا يصسنرفلا نير
هتكراصشم ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،ا˘ه˘ترو˘ط˘خ
.طقفو كصش ّلحم كلاصش مامأا

ج˘ير˘خ نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو
تقو يف تاب وداراب ةصسردم
نيبعÓلا زربأا نيب نم ريصصق
ه˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كصشت ي˘˘˘˘˘ف
ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘ن˘˘صشنو˘˘م
همدقي يذلا ريبكلا ىوتصسملل
.يراجلا موصسملا قÓطنا ذنم

ب.م.يرسسيإإ

ي˘لود˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ل˘˘صصاو˘˘ي
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ارتلجنا يف حيدملاو ءانثلا دصصح يزيلجنلا

ءادألا ةيفلخ ىلع ،ماع لكصشب ملاعلاو ةصصاخ
تلوجلا يف ايقيرفإا لطب همدق يذلا يقارلا
هعصضو يف ريبك طصسقب مهاصس ثيح ،ةيصضاملا
ةرتفلا و˘ح˘مو ح˘ي˘ح˘صصلا را˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ه˘يدا˘ن
تلوجلا يف قيرفلا اهنم يناع يتلا ةئيصسلا
.ةيصضاملا

نع لاقم ،«غنينفيإا رتصسصشنام» عقوم رصشنو
بختنملا دئاق تاردقب هيف داصشأا ،زرحم سضاير
ام اهكلتمي يتلا ةريبكلا تايناكمإلاو ينطولا

حبصصيل مصسوملا اذه هئادأا ريجفت نم هنكم
.مصسوملا اذه يتيصسلا يبعل رطخأا

لب دحلا اذه دنع لاقملا بحاصص فقوتي ملو
مجن ماقرأا ىلإا قرطت امدعب كلذ نم دعبأا حار
ي˘ما˘مألا ط˘خ˘لا ي˘ف ،ق˘با˘صسلا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل
يف دجاوتي ثيح «يوامصسلا قرزألا» يدانلل

،يزيلجنلا يرودلا يف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ةراد˘صص
09 لك ةديدصست43.3 لدعمب همايق لÓخ نم
مجاهملا وريوغأا يئانثلا طقف هلبق ءاجو ،ةقيقد
دمحمو يتيصس رتصسصشنام يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا

.لوبرفيل يدانل يرصصملا مجاهملا حÓصص
ي˘ب˘عل ةراد˘صص ي˘ف زر˘ح˘م د˘جاو˘˘ت˘˘يو اذ˘˘ه

ةعانصص رثكألا يزيل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘صس ر˘صست˘صشنا˘م
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ث˘كأاو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف سصر˘ف˘˘ل˘˘ل
تاداقتنلا ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب سضا˘ير در˘ي˘ل ،ة˘غوار˘م
ة˘ياد˘بو ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘لا˘ط ي˘ت˘˘لا
لصضفأا نيب نم هنأا تبثيو يراجلا مصسوملا
.زاتمملا يزيلجنلا يرودلا يف نيبعÓلا

Óيجسست ابع’ رثكأإ ثلاث زرحم
 تايلمعلإ ةقطنم جراخ نم فإدهأÓل

يتيصس رتصسصشنام مجن زرحم سضاير دصصح
يزيلجنلا يرودلا يف اديدج امقر يزيلجنلا
لجصسي بعل رثكأا ثلاث تاب امدعب ،زاتمملا
ي˘˘ف ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م جرا˘˘خ ن˘˘˘م فاد˘˘˘هألا
.ىربكلا5ـلا تايرودلا

يزيلجنلا يدانلل يمصسرلا باصسحلا رصشنو
«رتيو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع
يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق˘ل ةرو˘صص
ق˘˘ل˘˘عو سسمأا ،9102 ايق˘ير˘فإا سسأا˘كب جو˘ت˘م˘لا

نيبعÓ˘لا ر˘ث˘كأا ثلا˘ث زر˘ح˘م سضا˘ير» :ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ءازجلا ةقط˘ن˘م جرا˘خ ن˘م فاد˘هأÓ˘ل Óً˘ي˘ج˘صست

سسمخلا ةي˘بوروألا تا˘يرود˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
8102‐7102 م˘صسو˘م ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ىر˘˘ب˘˘كلا
.«فادهأا01 يلامجإاب
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ةركل يقيرفإلا داحتلا ررب
سسي˘˘ئر˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا
،د˘م˘حأا د˘˘م˘˘حأا ي˘˘صشا˘˘غ˘˘ل˘˘م˘˘لا
نا˘ك د˘عو˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت با˘˘ب˘˘صسأا

ا˘ه˘ن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا1202
ة˘˘˘ج˘˘˘˘مر˘˘˘˘بو نور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘كلا
امدعب ءاتصشلا يف تايرابملا

.فيصصلا يف ةررقم تناك
دا˘˘ح˘˘تلا ءا˘˘˘صضعأا د˘˘˘ق˘˘˘عو

˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا
ةمصصاعلاب ،سسمأا م˘ه˘عا˘م˘ت˘جا
يذلاو ،يدنواي ةينوريماكلا

لامج ينطولا بخانلا هرصضح
ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
قصسن˘م˘لا ي˘م˘ي˘هار˘بإا ن˘ي˘صسا˘ي
اذكو ينطولا بختنملل ماعلا

ة˘ي˘صضا˘ير تا˘ي˘˘صصخ˘˘صش ةد˘˘ع
يريجينلا بعÓلا رارغ ىلع
يبموتاكو يصشاكوما قباصسلا

ي˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ت ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف سسي˘˘˘˘˘ئر
نم ،يلوغنو˘كلا ي˘ب˘م˘صسزا˘م
با˘ب˘صسألا ن˘ع ثيد˘ح˘لا ل˘جأا
تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
جمانرب ري˘غ˘ت رر˘ق˘ت «فا˘كلا»
.تايرابملا

ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا ى˘˘ف˘˘نو
يتلا رابخألا لك ،مدقلا ةركل
نا˘ك د˘عو˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت ا˘هدا˘˘ف˘˘م
ءاتصشلا يف اهتجمربو1202
بب˘˘صسب ،ف˘˘ي˘˘صصلا ن˘˘م لد˘˘˘ب
قÓ˘˘طإا˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ن˘˘˘ماز˘˘˘ت

ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك تايلاعف
ةر˘˘˘م لوأل ىر˘˘˘ج˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
بصسح ،اقير˘ف42 ةكراصشم˘ب
دا˘ح˘تلا هر˘صشن يذ˘لا نا˘ي˘˘ب˘˘لا
ىلع مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا

.يمصسرلا هعقوم
نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو

را˘ط˘مألا˘ب تج˘ت˘حا «فا˘˘كلا»
ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
ةقطنملاو ةصصاخ نوريماكلا

ناو˘˘˘ج ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘كك
رثؤوي دق يذلا رمألا ،ةيليوجو
ا˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا ر˘˘ي˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع

«ناكلا» ةجمرب ررقت اهلعج
نا˘م˘صضل ،ءا˘ت˘صشلا ل˘صصف ي˘˘ف
تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل ن˘صسح˘لا ر˘ي˘صسلا

.ةقباصسملا حاجنإاو
قلطني يراقلإ صسرعلإ
يهتنيو يفناج9ـلإ يف

1202 يرفيف6ـلإ يف
تق˘˘˘فاو ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م

دعوم رييغت ىلع نوريماكلا
ممأا سسأاك تايلاعف ةفاصضتصسا
ءا˘˘ت˘˘صش ى˘˘˘لإا ،1202 اي˘ق˘ير˘فإا
لصصف يف اجمربم ناك امدعب

.فيصصلا
كير˘˘˘فأا» ة˘˘˘عاذإا تف˘˘˘صشكو

تقفاو نوريماكلا نأا «توف
،ةلوطبلا دعوم ليدعت ىلع
يف ةلوطبلا قل˘ط˘ن˘ت˘صس ثي˘ح
يهتنت نأا ى˘ل˘ع ي˘ف˘نا˘ج9ـلا
.1202 يرفيف6ـلا يف

نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
د˘˘ع˘˘˘ب دد˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ل «فا˘˘˘كلا»
عامتجا لبق ديدجلا دعوملا
عمزم˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا
ي˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘خاوأا ي˘˘ف ه˘˘ئار˘˘جإا
،يراجلا
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دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسي
ةبي˘ب˘صش ه˘ف˘ي˘صض ة˘م˘صصا˘ع˘لا
نع رخأاتم ءاقل يف لئابقلا
ل˘مأا ى˘˘ل˘˘ع21 ة˘لو˘˘ج˘˘لا
ل˘كصشب را˘صسم˘لا ح˘ي˘ح˘˘صصت
قيق˘ح˘ت ناو ا˘م˘ي˘صسل ر˘ب˘كا
ح˘م˘صسي˘صس ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا

لÓ˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘يزد لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشأل
م˘ل˘صس ي˘ف ر˘ث˘كأا ءا˘ق˘˘ترلا˘˘ب
اهدعب لو˘صصو˘لاو بي˘تر˘ت˘لا
نيح يف ةثلاثلا ةبترملا ىلإا
اصضيأا ي˘ل˘يÓ˘ب ءا˘ق˘فر ل˘مأا˘ي
ةيباجيإا ةجيتن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف
ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ءا˘˘ق˘˘ترلاو
ءاقل وهف يلات˘لا˘بو ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ن˘يأا مو˘يدو˘ب˘لا تا˘حو˘م˘ط˘ب

زوفلا نع ثحبي فرط لك
ةصصاخ را˘صسم˘لا ح˘ي˘ح˘صصت˘ل
. ةيقيرفإلا ةبيخلا دعب

نوزهاج » : ةفيلخ نب
بعتلإو مويدوبلإ ليسصحتل

«انل ودع Èكأإ ىحسضأإ
ح˘˘ير˘˘صصت ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘قو
لاق ثيح ةفيلخ نب بعÓل

ى˘ق˘ب˘ي ق˘ير˘˘ف˘˘لا فد˘˘ه نا˘˘ب
ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
˘مو˘يدو˘ب˘لا ى˘˘لإا ءا˘˘ق˘˘ترلاو
لان بعتلا نوك نم مغرلاب
ة˘˘ير˘˘ف˘˘صسلا ءار˘˘˘ج م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ىلإا مهتداق ي˘ت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا

اذ˘˘كو ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا بو˘˘˘ن˘˘˘ج
: ةريخألا تاءاقللا نوطارام
نو˘ب˘لا˘ط˘˘م ا˘˘ن˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا »
زو˘ف˘لا ل˘ي˘ج˘˘صست ةرور˘˘صضب

يرا˘˘ن˘˘كلا با˘˘˘صسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بعتلا نم ي˘نا˘ع˘ن ح˘ي˘ح˘صص
يف تÓباق˘م˘لا ةر˘ث˘ك ءار˘ج
ن˘˘˘كلو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ة˘˘˘˘نوآلا

وهو دحاو ىقبيصس انحومط
. ريغ ل زوفلا

رهظنسس » : يليÓب
ةمقلإ يف إديج

قيقحتل حمطنو
«ةيباجيإإ ةجيتن

بعÓ˘˘لا د˘˘كأا ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
يرا˘˘ن˘˘كلا نأا˘˘ب ي˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب
ى˘ل˘حأا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل ح˘م˘ط˘ي
نأاو ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘خ راو˘˘˘˘˘˘صشم
ارخؤوم ةققح˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ي˘ت˘لاو     ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ةبترم نول˘ت˘ح˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج

نوحمطي مه˘ل˘ع˘ج˘ت ةد˘ي˘ج
يف باهذلا ةلحرم ءاهنإل
لاق دقو           مويدوبلا
» : دد˘˘˘˘˘˘صصلا اذ˘˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘˘ف

ةيعصضو يف نحن حيحصص
ةجيتن       دعب ةئيصس
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘˘كلو ءا˘˘جر˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘م˘ئاد ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘˘ن
ةروصصلا يف       دجاوتلا
مويدوب˘لا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا˘ف
ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ة˘ي˘ن˘ب ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ن
. ةيباجيإا ةجيتن      قيقحت

صشامر ماسشه

اهتاريصضحت بابصشلا ةليكصشت لصصاوت
ثيح ةدوعلا ةلحر˘م د˘عو˘م˘ل ة˘يد˘ج˘لا
امود كنارف يصسنرف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا عر˘صش
حمصست يتلا ةيدجلا رومألا طبصض يف
عم ةمروفلا يف د˘جاو˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
يناثلا نم ةيادب ةلوطبلا تاءاقل ىلوأا
ع˘م˘ت˘جا برد˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،ير˘ف˘˘ي˘˘ف
ينف˘لا م˘قا˘ط˘لاو ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘صسم˘ب
ع˘ي˘م˘ج˘لا بلا˘˘طو يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
ه˘ناو ة˘صصا˘خ ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ب

نأا ركذي ةبيقعل ءانبأا داعصسإل حمطي
سضع˘ب ع˘صضو ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصأا سشتو˘˘كلا
. يدانلا ةمدخ يف تايدولا

ىرخأإ ةرم بيرجتلإ ديق اناموسس
ةثلاثلإ ةزاجإ’إ ميسسرت راظتنإ يف
يراو˘ف˘يلا بعÓ˘لا د˘يد˘ج ن˘عو اذ˘ه
هنا ىلع سشتوكلا دكأا دقف اناموصس
سصبر˘ت˘لا ي˘ف بث˘ك ن˘ع ه˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘ي˘˘صس
يف يدانلا هميقي يذلا يريصضحتلا

ي˘ف ل˘صصف˘ي˘صسو ة˘ي˘صسنو˘ت˘˘لا تر˘˘م˘˘ق
مغرلاب ةمداقلا تاعاصسلا يف هريصصم
ىلا ىعصست فارطألا سضعب نوك نم
ةيرئازجلا ةيدنألا سضعب ىلا هليوحت
مجنو ةيرصصنلا نم لك ةروصص يف
ه˘ح˘ن˘م سشتو˘كلا ل˘صضف ثي˘˘ح ةر˘˘ق˘˘م
ديكأاتلاو هتاردق زاربل ربكا ةصصرف
مل ةرادإلا ناو ةصصاخ هبعك ولع ىلع
. ةثلاثلا ةقفصصلا دعب مصسرت

صشامر ماسشه

ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘صسخ
ه˘ت˘يدو ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘˘لا
لÓ˘˘ه يدا˘˘ن ما˘˘مأا ى˘˘لوألا
ةطبارلل يمت˘ن˘م˘لا ة˘با˘صشلا
ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘فر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ني˘فد˘ه ع˘قاو˘ب ة˘ي˘صسنو˘ت˘لا
ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا د˘˘˘˘˘قو در نود
ةرا˘صسخ˘لا ةذو˘خ برد˘م˘˘لا

نو˘˘˘˘كل ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ع
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا
يف ادكؤوم يندبلا دادعإلا
نأا˘˘˘˘˘˘˘˘ب تقو˘˘˘˘˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘˘˘˘˘ن
تدا˘ف˘ت˘صسا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

رظنلاب ةهجاوملا نم اريثك
اذكو سسفانم˘لا ة˘م˘ي˘ق ى˘لإا
يذ˘لا ل˘م˘ع˘˘لا م˘˘ج˘˘ح ى˘˘لإا

ةدايع نب ءاقفر هل عصضخ
ىدبأاو اذه ءاقللا ةحيبصص
هاجت ريبكلا هقلق سشتوكلا
بعÓ˘˘˘لا لو˘˘˘ل˘˘˘ح ر˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ت
ببصسب يلع ديصس يرمعلا

ر˘خأا˘ت يذ˘لاو هر˘ف˘صس زاو˘ج
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ه˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
يئانثلا نأا ركذي ةيلصصنقلا
ل˘˘صصاو˘˘ي ةد˘˘ير˘˘هو غ˘˘لا˘˘˘ب
فيدرلا قيرف عم هتابيردت

ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘˘صس يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
ةصصاخ ةطرو يف قيرفلا

ةدوع رظتن˘ي ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نأاو
ثيدحلل سسنوت نم جارجر
يهو امهتيعصضو نع رثكأا
ة˘ي˘ع˘˘صضو سسف˘˘ن ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
.نايزم سسراحلا

يبيللإ يئانثلإ
قيرفلإ عم دجإوتم

صصحفلإ جئاتنو
Òسصم تددح

صسمأإ امهعيقوت

يبيللا يئانثلا لح دقو اذه
سسنو˘ت˘ب سسمأا لوأا ةر˘˘ه˘˘صس
امهدقاعت ميصسرت لجأا نم
ةصصاخ يصس سسا يصسلا عم
ى˘ل˘˘ع تق˘˘ف˘˘تا ةرادإلا نأاو
ءاو˘صس ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
يتلاو دقعلا ةدم وأا ةميق
ىلع رهصشأا ةتصسل نوكتصس
ةي˘ل˘صضفأا ع˘م ةرا˘عإا ل˘كصش
ركذي ،فيصصلا يف ءارصشلا

ةحيبصص هجوت يئانثلا نأا
ريصسملا مقاطلا ةقفرب سسمأا
ءارجإا لجأا نم ةروصضخلل
ا˘ب˘صسح˘ت ي˘ب˘ط˘لا سصح˘ف˘لا
ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘ع˘ي˘قو˘ت˘ل

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا ءو˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا ركذي اهيلع لصصحملا
يف ام لك تلمع ةرادإلا

يئان˘ث˘لا نا˘م˘صضل ا˘ه˘ع˘صسو
ىلع اوعمجأا مهنأاو ةصصاخ
ة˘فا˘صضإÓ˘˘ل ا˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
. ةوجرملا

صشامر ماسشه

ةبيقعل ءانبأا داعشسإا ىلع دكؤوي امودو نزاوتلا ةداعتشسل ىعشسي يبرايشسلا

نوبعÓلا هل عشضخي يذلا لمعلا نمثيو ةباششلا لÓه ةيدو نم هتدافتشسا دكؤوي ةذوخ

ةنيطنشسق بابشش
صسنوت يف قيرفلإ عم دجإوتم يبيللإ يئانثلإ

ةيقيرفإلا ةبيخلا وحمو مويدوبلا ىلإا ةدوعلا عارشص يف «يرانكلا»و «ةراطشسوشس»
لئابقلإ ةبيبسش ‐ ةمسصاعلإ دا–إ

ةيعصضو حيحصصت يف يدوج تيا نيدلا زع ياد نيصسح رصصن بردم لمأاي
ىلا دوعي يدانلا لعج لجا نم تاصشرولا ديدع حتف ررق هناو ةصصاخ يدانلا
سشتوكلا دكا دقو اذه اهكلتمي يتلا ةباصشلا ةبيكرتلا عم ةصصاخ ةهجاولا
لجا نم هتاميلعتب ديقتلا ىقبي ريخألاو لوألا فدهلا نا ىلع هيبعÓل
عم تدقاعت ةرادإلا نا ركذي ءاقبلا نامصض وهو يدانلا فده ىلا لوصصولا
. قباصسلا نارهو ةيعمج فاده وهو نيواطيت يدان نم يلوم بعÓلا

مجنلل ليحرلإ ىلع رسصي ريخأ’إو مودرز حيرسست يدافتب بلاطم
مودرز بعÓلا ةجرخل اريثك ةيرصصنلا ريهامج تفصسأات هتاذ قايصسلا يف
نم ةريخألا تاعاصسلا يف سسنوت ىلإا لقنتو يدانلا تابيردت عطاق يذلاو
ةروصص يف ةيصسنوتلا قرفلا دحا ىلإا همامصضنا نأاصش يف ثحابتلا لجا
نوبلاطي ةيرصصنلا قاصشع لعج يذلا رمألا وهو يلحاصسلا مجنلاو يجرتلا
يذلا ياغوت ويرانيصس راركت يدافتو بعÓلا حيرصست يدافت ةرورصضب
.» وروأا فلا002 » ادج ةديهز ةميقب مهبصسح حرصس

صشامر ماسشه

يإد نيسسح رسصن
ةدوعلا يف قيرفلا راشسم حيحشصتل تاششرولا نم ريثكلا حتف ررقي يدوج تيآا

ينامورلا جولك قيرف مامأا يدو ءاقل سضوخ فيطصس قافو بردم سضفر
دكأا ثيح ةلباقملا ءارجإا دعوم ببصسب ىلوألا ةجردلا يرود يف طصشانلا
نأا نيح يف يلاحلا رهصشلا نم52 موي اهصضوخ ةرورصض ىلع ينعملا
موي سصبرتلا ناكم رداغيصس هنو˘كل مو˘ي˘ب ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت د˘ير˘ي نا˘ك سسفا˘ن˘م˘لا
ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ند˘ب˘لا ر˘صضح˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي ي˘كو˘كلا ه˘ع˘صضو يذ˘لا خ˘يرا˘ت˘لا
يذلا يناثلا رصضحم˘لا قا˘ح˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ه˘ل˘م˘ع ي˘ف عر˘صش ي˘صسا˘ط˘غ˘لا
. قيرفلا يباصصم ةقفرب لمعيصس

حور لÓغتسسإو Êدبلإ لمعلإ ةÒتو عفر ديرن» : موهلد
«ةدوعلإ ‘ مهأ’إ قيقحتل ةعومÛإ

دادعتلا يف ةريبك هتقث نا ىلع موهلد دعاصسملا بردملا دكأاو اذه
ثيدح يف لاق ثيح ةيوق ةدوع ةلحرم ميدقت لجا نم قافولل يلاحلا
ةيزهاج ةجرد ىلإا ةعومجملا لاصصيإا ىلع دجب لمعن » : قيرفلا عقومل

انحومط نأاو ةصصاخ ةدوعلا ةلحرمل نصسح رييصستب مهل حمصست ةريبك
فورظ سصوصصخب اما .. » تقولا رورم عم ةمقلا يف دجاوتلل ةريبك
اذه ءاقل سضوخنصس ثيح اهطبصض مت رومألا لك » : لاقف سصبرتلا
لجا نم تقولا انل نوكيصس اهدعبو يروداوكلا قيرفلا مامأا ةعمجلا
. رثكأا ةينفلاو ةيندبلا بناوجلا نيصسحت

صشامر ماسشه

فيطسس قافو
مويلا رششابي يشساطغلاو Êامورلا جولك ةهجاوم سضفري يكوكلا

تاصسمللا طبصض نم ةرارغوب نيمايل ةليلم نيع ةيعمج بردم برتقي
رصصي ثيح راردأا يدان مامأا تبصسلا اذه رظتنملا سسأاكلا يدحت لبق ةريخألا
نأا ركذي يئاهنلا عبرلا رودلا ىلإا لوصصولاو ةريصشأاتلا طبصض ىلع عيمجلا
نأاو ةصصاخ ايصساصسأا ةكراصشملل ازهاج ادب بيطلا ىتحف ةزهاج ةعومجملا
يف هبردي ناك امل ةصصاخ هتبهومب هباجعإا نع ةرم نم رثكأا ربع سشتوكلا
. يصضاملا مصسوملا تنانجات عافد

ةيعمجلل ةمداقلإ تاعاسسلإ يف عقويسس زاكاج ناماه ينوريماكلإ
نيع ةنيدمب زاكاج ناماه ينوريماكلا مجاهملا لحي نأا رظتنملا نمو اذه
يمصسر لكصشب هدقع عيقوت لجا نم ريدقت ىصصقأا ىلع ادغ وأا مويلا ةليلم
ةيصضاملا تاعاصسلا يف ليصصافتلا ةفاك ىلع قفتا دق ناك هناو ةصصاخ
نوكيل هتامدخل هتجاح دكا يذلاو ةرارغوب ينقتلا بجعأا نأا دعب ةصصاخ
سسما ةريصشأاتلا ىلع لصصحت بعÓلا نا ركذي ةبيايط فادهلل ايوق اصسفانم
. رفصسلا ركاذت ىلع ىتحو

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج
ةريخألا تاشسمللا طبشضي ةرارغوب

راردأا مامأا سسأاكلا يدحت لبق

دإدزولب بابسش



ةــــنصصرق

سشتبرهام..يجارد
Iÿÿíÿÿ6&ا ىÑÿÿاHÿÿلا ةÿz4ا/ÿلا يÿœ<ب
و-اFر©ملا يD مÉÑ°ملا يIÄÑوkلا
لF ،ل(اïgلا ة7Ñg©g قMرíل يلاtلا
ت/ا4 يkلا تاÿåÿ(اÅÑÿلاK 4ا1ÿgÿ&لا
Dلا يík9املا ةرÑ©ة، Kلاkا ي&Fzت
JرK+ه H7 نÑg©gلا ةïgل(ا K-tهلو
يدوÄÑÿÿåÿلا يÿÿzK4لا يDÿÿ بÿÿõÿÿåل
ي/اz4لا حK9Ñÿ&اK ،نDÿ©ÿرÿtÿkÿمÿõÿل
Dÿÿÿي -ÇÑÿÿÿرMÿÿÿtÿÿÿ8 تاÑÿÿtÿÿíÿÿ©ÿÿة:
^Dÿÿÿو/ÿÿcت +ÿÿمÿÿا Eÿÿ©ÿÿل Dÿÿي Eÿÿ°ÿÿةا
-ÿوIÄÑÿ©ÿا ،ة&Iÿا Hÿkÿاو/ÿz 0ÿلاÿ©ÿا Dي
عHÿ تاÿkÿz4Mÿgÿلا ت&اK+ÿz رÿ(ا~ÿqÿلا
DÿÿرMÿÿïÿÿلا يÿÿqÿÿzMÿÿz لاÿÿ{ي KEÿåت
ىل)ا تK<z †اM&اH°{ 3 هtلاÇÑل
.[يõk(ا> ة4اM~ل سIÄو-

مادخ ..ةوارور
/zلا د-tلا داåي+ر
ةÿïÿثÿلا †ÿÿïÿzلا ةرòÿÿل
Dÿي Hÿtÿمÿz 4K4اKة
4)ÿÿÿÿÿ©Äلا س-ÿÿÿÿÿtÿÿÿÿدا
ةرòÿÿل يرÿÿÿ(ا~ÿÿÿqÿÿÿلا
،قÿÿÿ+اÄÑÿÿÿلا †داÿÿÿÿïÿÿÿلا
+ÿåÿzHÿا -ÿم -ÿ°ÇÑÿ©gه
Hÿÿÿ1&ا ةرÿÿÿرL <ÿÿÿõÿÿى
ةÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿqÿÿÿÿ°ÿÿÿÿلا س6&ا4
تا©لاíåل ةمÿ°ÿâمÿلا
+ÿÿÿÜÿÿÿلوÿÿÿلا ة-ÿÿtÿÿدا
،†ïzلا ةرòل ي+رåلا

K6Ñÿÿÿÿgÿÿÿÿل قÿÿÿر)ÿÿÿ©Äس
قÿÿ+اÄÑÿÿلا [فاÿÿÿíÿÿÿلا^
7Ñèل J{ملا ا°ÇÑب،
هIÿا ةKا4K4 تÿgثÿÿ©ÿÿل
.[†ا1z^ ناIÄÑ)ا

 ةيرياشضخ
ةشصاخ ةمزأا سشيعي

س46اtلا نا ىó 6ÑÜ©ì <õاKD ة4اد)ا تFzا
1ÉÑاMرMر1&ا- ة Dلا يz1وù لا ىلاkz4Mgتا
+ÄÑÿgب +ÿåÉلا سÿمÅÑÿاFÿلا لÿwÿ8اÑÿة Kلاÿkÿي
ةFz'وH قMرíلا ن> اå©z+ $اõgïل ه-ر9ÑÜا

<ÿõÿ0 نا ىÿõÿلوÿه +ÿkÿر+Çلا سÿíÿرMÿ6 قÑ©òنو
اH وKJ رïzM- ىEÇÑا ىõ> اK =zا †و©لا
6Ñ©ÄÑهل حم +åzJلا+ اktÉÑ©ر Dر; يKف
/©zة -qåõه HرF~ <õم> ىõر+ هDï5 ةHœ)ه
تDل لÅÑò+ قل&ا- ي°åملا نا رM{F س6ارtلا
Dلا يõïةر©1&لا تا$ا Kلاòو-Åلا سòوFي
ةK4رÉÑ+ ¶اM)ا اgلاK4¶ HÜد ىõ> ار©ثF ى°.ا
+{ù ملا~Mz.

ىلإا ةجاحب يلهألا ةرادإا
نامحرلا دبع «ورتشسياملا»

Mÿÿïÿÿkÿÿا برJÿõÿلا يÿgÿجر Hÿلا نÿkÿåÿاEÿz Hÿع
بوMåï نام0رلا gz> يIادوÄÑلا ب>œلا

0ÿ©o MÇÑÿلا رÿمÿzMÿلا رÿåÿا† +ÿ5وIÿدا <ÿõى
9Ñÿمÿه Iÿâÿل ارÿ5وIÿلا هòÿgÿ©ر Dلا يïةر:ا
ةDا9Ñ)لا مïzM- ىÿõÿ> هKEÿz4-ÿ ةHÿ©ÿاHÿلا
تاHÿوÿÿåÿõÿمÿÿلا ب0ÿÿ©o K0ÄÑ ةوÿÿ/رÿÿمÿÿلا
Dل ة4ادلاgت Fل HÜلاgة©لاملا ه Iâار
نوMò ~©مHk ب>ل ىلا ة6Ñاملا ة/اõtل
Eا4دا <õ8 ىÑ°لا عí4اó لÇÑلا حلا&Jõي
يÿ©ÿz Dÿ/ لÅÑòÿ+ 4وÿâÿ§ÿلاÿÿ+ بلاÿÿÜÿÿمÿÿلا

H0رõلا ةåةدو .

«ماشصل» طرو يدوج تيآا

يHاHt عH ةHõ©õ ن©> ة©åم/ ة4اد)ا ت8Ñõاو-
لíÇÑلا ل/ا نH يدو/ تMا نzMلا ~> بz4ملا
ام©6Ñل هHå اEzJاDÄÑx -å ة©EÉÑ يD ي(ا§°لا

Kا&Iÿÿ§ÿÿا Dÿÿ0 يÿÿا/ÿÿة Hÿÿ6اÑÿل)ا ةÿا ى(/ÿة5ا -ÄÑÿمÿح
يD قMرíلا ةدا©ï+ ة4ارÿ=وÿ+ نHÿ©ÿاÿ©ÿل بÿz4مÿõÿل
هل ت+رKEz 9Ñ 4ا4د&ا يداI †اH&ا س6&اòلا $اïل
Hو<z8 اÑg©tو©لا ة† Dلا يå8اÑةم Hل/ا ن
9Ñÿÿgÿÿá FÿÿاDÿÿلا ة&Hÿ4و Kل)ا Dÿا(Iÿ§ÿ6 اÑÿkÉÑÿÜÿر
ىÿõÿ> ة5اÿ/)لا يDÿ ة4ارÿ=وÿ+ سÅ-وòÿلا ع9Ñÿوÿل
يدا°لا ةدا©E هل حمMÄÑ ى0k ي°D رHzM س6ا6Ñ&ا
+ÅÑòيدا> ل H49&ا نÑ©ملا ة©zنا .

«واك» اوحاط

M8اوÑل ل<gرلا يدا°لا وM9اÑلا يïÄÑ°Ü©°ي
بz4ملا ناK ة8Ñا1 ة8Ñåg فKر; يD لمåلا

بIاوqلا نH ر©ثòلا ح©ÇÑt- ىõ> لمMå ة3و1
سåÉ+ لå/ اH وKJ ةõòk©gل ة©°íلاK ة©gzIلا

هHÿÿåÿÿ نوMÿÿkÿÿtÿÿz.ÿÿ ي6Ñÿÿ س6ا يÄÑÿÿلا يÿÿÿgÿÿÿ>ل
KMÿÜÿلاÿgÿوIÿه +ÿلاÿkÿïÿõÿ©ÿل Iÿا>و Hا Kلا°âم§©لا ر
1ÿÿ8اÑÿÿة Kلا ناÿÿåÿمÿلا لÿqÿz9ا يÑÿtÿى MÿوHÿ©ÿا
K+ÅÑòم(اد ل /åلا لòk©gة -åلم <õلا ىqير
Dÿÿلا يÇÑÿÿgÿ©ÿtÿة +ÿzاMÿة Hÿلا نÄÑÿا+ÿåÿ8 ةÑÿgÿ0اÿا
K+åzJا <õلا ىtداMة <ÅÑر +zI©ا KD°©لا اHر
يD ةFرtلا ىL <õوï- ل ةòk©gلا لå/ ي}لا
ه-ر1ÄÑ ي}لاK ة+اÅÑلا Jœù †اHا يدولا ا§(اïل
.د4 نKد ن©JzD عEاو+

qarsana@essalamonline.com

2462ددعلإ ^1441 ىلوأ’إ ىدامج12ـل قفإوملإ0202 يفناج61صسيمخلإ

مهبشضغ اوشصتما
<ÿÿÿمÿÿÿõة4اد)ا ت DÿÿÿرMÿÿÿق
IÇÑ0 رÄÑ©ياد ن <õى
بÉÑ= س8اHÿÿÿÿÿÿkÇÑÿÿÿÿÿا
تEzH&ا اåzH+ ن©œ<gلا

<ÿÿõÿÿى Hÿÿ°ÿÿtÿÿ§ÿا م&/ÿةر
7Ñÿÿÿÿÿÿÿ§ÿÿÿÿÿÿرMÿÿÿÿÿÿة، Dÿÿÿÿÿÿي
سKMÿåÿ©Å ،م48Ñÿÿz-ÿÿ§ÿÿ&ا
ح©8Ñí ىÿõÿ> 4اIÇÑÿ&لا
6Ñÿÿÿÿÿ1اÿÿÿÿÿن Dÿÿÿÿÿي ;ÿÿÿÿل
ةÇÑÿåÿgÿلا ة9Ñÿÿåÿÿ©ÿوÿÿلا
،يدا°لا ا§ÿ+ رÿمMÿ يÿkÿلا

KMÿÿÿÿÿÿÿÿgÿÿÿÿÿÿÿzK ة4اد)لا ن&ا
Eÿت4ر Hÿ°ÿلا حÿœ<g©ن
ىõ> مÿkÿtÿíÿ©ÿ~Jل ةرÿ/&ا
.سÇ+رkلا 1œù لمåلا

15

اوكراشش نيلوؤوشسملا ىتح
8Ñÿÿÿ°ÿÿÿع HÄÑÿÿÿو'Kلÿÿÿو DÿÿÿرMÿÿÿق
HÿÿÿÿÿلوÿÿÿÿدوMÿÿÿÿة KJÿÿÿÿنار Dÿÿÿÿي
HÿÿïÿÿzHÿÿkÿÿ§ÿÿ6 مÑÿÿلا يÿÿÜÿاJÿر
7ÑÿرMÿì لاÿا5وIÿي Kلاÿمòÿkب
ةEÿÿÿíÿÿÿوÿÿÿلا يDÿÿÿ رÄÑÿÿÿÿ©ÿÿÿمÿÿÿÿلا
اÿ§ÿمIÿâÿ يÿkÿلا ةÿ©ÿ/ا0ÿkÿqÿلا
لÿÿ/ا نHÿÿÿ يداÿÿÿ°ÿÿÿلا 4اIÇÑÿÿÿ&ا

HÿÜÿلاÿgÿلا ةÄÑõÜلا+ تاkz1ل
Kد<ÿلا مÿ°ÿل ،يداÿõÿ§رKب Hن
7Ñg5&لا حHلا ة©لاملا ةwاIïة
ىK6Ñkgï ،ا§°H يIاMå يkلا

HÅÑÿÿ4اFÿلا ةÿمÄÑÿو'Kلÿ©ÿن Dÿي
س6&ا4 يDÿ ةÿzلا1ÿÿ ةرÄÑÿÿ©ÿÿمÿÿلا

يKHkkgå 4اIÇÑ&لا نH ع©م/
.ير(ا~qلا يKرòلا ن&اÅÑلا



S
P
O
R
T

رسصعلإ

06:20

رهظـلإرجفلإ

12:4215:14

برغŸإ

17:35

ءاسشعلإ

19:00

ةÓشصلا تيقاوم

مÓغ تامدخب رفظلل وروأا نويلم01 سضرعي يزيلجنلا دروفتاو^
ايبماز ةهجاومب مويلا «ناكلا» ةقباشسم طيرشش سصقي رشضخلا يعابشس^

قلطني يراقلا سسرعلا
يهتنيو يفناج9ـلا يف
1202 يرفيف6ـلا يف

ةيناطيربلا ةفاحشصلا
زرحم فشصنت

رطخأا هنأا دكؤوتو
يتيشسلا يبعل

لئابقلإ ةبيبسش ‐ ةمسصاعلإ دا–إ  فيطسس قافوةنيطنسسق بابسش

يف «يرانكلا»و «ةراطشسوشس»
مويدوبلا ىلإا ةدوعلا عارشص

ةيقيرفإلا ةبيخلا وحمو
مويدوبلا ليشصحتل نوزهاج»:ةفيلخ نب

«انل ودع ربكأا ىحشضأا بعتلاو
حمطنو ةمقلا يف اديج رهظنشس»:يليÓب

«ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل

دإدزولب بابسش

يإد Úسسح رسصن

 ةليلم Úع ةيعمج

ةÒخألا تاشسمللا طبشضي ةرارغوب
راردأا مامأا سسأاكلا يد– لبق

نزاوتلا ةداعتشسل ىعشسي يبرايشسلا
ةبيقعل ءانبأا داعشسإا ىلع دكؤوي امودو

صسنوت ‘ قيرفلإ عم دجإوتم يبيللإ يئانثلإ

ةيدو نم هتدافتشسا دكؤوي ةذوخ
لمعلا نمثيو ةباششلا لÓه
نوبعÓلا هل عشضخي يذلا

تاششرولا نم Òثكلا حتف ررقي يدوج تيآا
ةدوعلا ‘ قيرفلا راشسم حيحشصتل

مويلإ رسشابي يسساطغلإو Êامورلإ جولك ةهجإوم صضفري يكوكلإ

لمعلا ةÒتو عفر ديرن» :موهلد
ةعومÛا حور لÓغتشساو Êدبلا

«ةدوعلا ‘ مهألا قيقحتل

Óيجسست بع’ Ìكأإ ثلاث رسضÿإ دئاق
تايلمعلإ ةقطنم جراخ فإدهأÓل

2462ددعلإ ^1441 ىلوأ’إ ىدامج12ـل قفإوملإ0202 يفناج61صسيمخلإ

يدنواي ـب دقع يذلإ عامتج’إ يف كراسش يسضاملب

ةــيوجلا تاــــبلقتلا
رربم نورـيماكلا يف
دعوم رييغتل «فاكلا»

1202 «ناــــــكلا»


