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ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو ة˘حا˘˘ي˘˘سسلا ر˘˘يزو د˘˘كأا
صسمأا يزا˘غو˘ب ي˘ل˘ع د˘م˘ح˘م ي˘ل˘ئا˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
«ةيعوسضوم» لولح داجيإل «لماكلا» هدادعتسسا
ةينطولا ةلاكو˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘ل˘ل
ناك ،ةرازولل نايب بسسحو.ةحايسسلا ةيمنتل
صشتفملا ةلاكولا رقم ىلإا ارخؤوم دفوأا يزاغوب
،ي˘تو˘غ ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ،ة˘حا˘ي˘سسلا عا˘ط˘ق˘ب ما˘ع˘لا
ةلاكولا يريسسمو ةباقنلا يلثمم عم عامتجÓل
مهبلاطم ةفرعمو م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا ىلإا عا˘م˘ت˘سسÓ˘ل
نم ةل˘ي˘ف˘ك˘لا تا˘حار˘ت˘قلاو ل˘ب˘سسلا ة˘سشقا˘ن˘مو
ل˘ك˘ل ةءا˘ن˘بو ة˘ي˘عو˘سضو˘م لو˘ل˘ح دا˘ج˘˘يإا» ل˘˘جأا
هذه ماهم ةيقرت نود لوحت يتلا تاقوعملا
اهتجلاع˘م ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

.«ةيجيردت ةفسصب

 «ةلتاق تاسسسسؤوŸا دسض كونبلل ةددسشŸا تاءارجإلا»
40 صص:رئاز÷ا كنب ،اهذختا يتلا Òبادتلا ىنعم اديج عت ⁄ اهنإا لاق

لولح داجيإل نودعتسسم»
 «ةحايسسلا ةيمنت ةلاكو لكاسشمل

لودلا عيمج ىلع»
‘ اهتامازتلا ذيفنت

«ةÁر÷ا ةحفاكم

30 صص

40 صص
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يف ةأارملا دوجو»
رخف نيدايملا فلتخم

  «رئازجلل ريبك
30 صص

50صص

« اهكÓهتسسا مت ةدروتسسملا تاعرجلا لك»
40 صص
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رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«مامحلا قح يف ةميرج»

عضساو قاطن ىلع لوادت ،ءاركن ةميرج يف
ة˘ع˘ي˘ظ˘ف ارو˘ضص «كو˘ب˘ضسيا˘ف «ع˘قو˘˘م داور
ةيبقأا قوف ةتيم يهو مامحلا نم برضسل
نأا حجريو ،ةيلضسملا ةيلوب تارامعلا دحا

ل˘ع˘ف˘ب م˘ي˘م˘ضست˘ل˘ل سضر˘ع˘ت ما˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
نم اريبك اناجهتضسا تلان روضصلا ،لعاف
ن˘ع Ó˘ع˘ف تر˘ب˘عو ا˘هد˘ها˘ضش ن˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج
ثيدحب نيركذم ،ريظنلا ةعطقنم ةيجمه
،مÓضسلاو تاولضصلا لضضفأا هيلع لوضسرلا
يه ل ةره لجأا نم رانلا تلخد ةأارما «نأاب
لكأات اهتكرت يه لو اهتقضس لو اهتمعطأا

.«سضرألا سشاضشخ نم
ةلفاح يف ةافحلسس003

ةضصاخ ةيناويحلا ةورثلا ةيامح راطإا يف
،سضار˘˘˘ق˘˘˘نلا˘˘˘ب ةدد˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘˘ضصألا

جربب تاباغلا ةظفاحم ني˘ب ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘بو
كردلل ةيميلقإلا ةعومجملاو جيريرعوب
ةافحلضس003 يلاوح زجح مت ،ينطولا

نم نيرفاضسم لقن ةلفاح نتم ىلع نم
نم فحÓضسلا ،ينطولا كردلا ةقرف فرط
ةوقب يمحملاو سضارقنلاب ددهملا عونلا
،اهلقن اذكو اهتزايح عونمملاو نوناقلا

ةينوناقلا تاءارجإلا ةرضشابم تمت ثيح
ة˘ظ˘فا˘ح˘م فر˘ط ن˘م ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘ضسا اذ˘˘كو
ةيلم˘ع˘ب ةر˘ضشا˘ب˘م تما˘ق ي˘ت˘لاو تا˘با˘غ˘لا
.ةيربلا يف اهقÓطإا

..بئاجعلا دلب

تاعاضشإا تر˘ضشت˘نا ا˘م˘ل˘ك ،بئا˘ج˘ع˘لا د˘ل˘ب ي˘ف
،اهتردنو ةيئاذغلا داوملا راعضسأا عافترا لوح
ريباوط يف نوفط˘ضصيو نو˘ن˘طاو˘م˘لا لور˘ه˘ي

،داوملا كلت ءانتقل ،عيبلا تÓحم مامأا ةليوط
،كرابم˘لا نا˘ضضمر ر˘ه˘ضش بار˘ت˘قا ع˘م ة˘ضصا˘خ
،داوملا راعضسأا يف عافترا لو ةردن ل هنأا مغر
مهاضسيضس «ةيئانثتضسلا» نطاوملا «ةيلقع»ـبو
ثيح ،اهراعضسأا عفرو اهتردن يف رخآلا وه
تيزلا نورتضشي نونطاوم مايألا هذه ظحÓي
مغر ناضضمر رهضشل هنيزختل ةريبك تايمكب
تÓ˘ح˘م˘لا ل˘ك ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا

.ةفلتخم تامÓعبو
..يرئازج عنسص نم

عارتخا تاءارب سسمخ كلمي ،يرئازج ركتبم
ةيلو ن˘ب ي˘ضساو˘ح با˘هو˘لا د˘ب˘ع ه˘نإا ،ا˘ي˘ن˘طو
عنضصيو ،هضسفنب اهروطو تلآا ممضص ،ةنتاب
ةنايضصلا نمضضيو ه˘ت˘ضشرو ي˘ف ا˘هرا˘ي˘غ ع˘ط˘ق
سسايقل ةلآا هتاعارتخا نيب نم ،هنئابزل ةمئادلا

ةلآاو ،اهنم تانيع جارختضساو سضرألا ةبÓضص
رايتخل ىرخأاو ةيفوجلا هايملا نع بيقنتلل

ةريبك ةبوعضص دجو هنأا لإا ،تلفضسإلا تاقبط
كلذ مغرو ،اهعيبو هتاراكتبا لوأا قيوضست يف
ه˘تا˘عار˘ت˘خا ن˘م خ˘ضسن˘لا تا˘ئ˘م مو˘ي˘لا ع˘ن˘˘ضصي
.اهعيب تادئاع نم سشيعيو

qarsana@essalamonline.com
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ةيطارقميدلا ةنرسصع
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا سسي˘˘ئر مد˘˘ق˘˘ت
حرتقمب يتاوت ىضسوم ةيرئازجلا
تيو˘ضصت˘لا ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
ه˘ب˘ضسح د˘ع˘ي يذ˘˘لا ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا

ي˘˘ف ا˘˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا بج˘˘ي ة˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط
نو˘نا˘ق˘ل˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘˘ضشم˘˘لا
˘ما˘ظ˘ن˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا يو˘˘ضضع˘˘لا
نأاضش نمو .هئارثإا فدهب يباختنلا

كلذ˘ك ح˘م˘ضسي نأا ى˘ع˘˘ضسم˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا أاد˘ب˘م د˘ي˘˘ضسج˘˘ت˘˘ب»
ةكراضشمو رايت˘خا ة˘ير˘ح نا˘م˘ضضو
ةيضسايضسلا ةايحلا يف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،«ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا لا˘كضشأا يأا ن˘ع اد˘ي˘˘ع˘˘ب
ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ه˘بز˘˘ح نأا˘˘ب فا˘˘ضضأاو
ديحوتو ةيضسايضسلا ةايحلا ةنرضصع
.» عمتجملا حئارضش عومجم

ثيغتسست تÓفحلا تاعاق باحسصأا
تÓ˘ف˘ح˘لا تا˘عا˘˘ق با˘˘ح˘˘ضصأا دّد˘˘ج
م˘ه˘تد˘ضشا˘˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب˘˘ب سسار˘˘عألاو
،ةياجب ةيلول ةيمومعلا تاطلضسلل
تاعاق قلغ رارق يف رظنلا ةداعإاب
ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ..سسار˘˘عألاو تÓ˘˘ف˘˘ح˘˘˘لا
اذهو انوروك ةحئاج يضشفت ببضسب
عفرب يضضاقلا ةلودلا رارق عم انمازت
ةيا˘ج˘ب ة˘يلو ن˘ع ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا

اهطاضشن تاعا˘ط˘ق˘لا ي˘قا˘ب ة˘لواز˘مو
نودقتعي مهنإا اولاقو يعيبط لكضشب

مهطاضشن فانئتضساب مهل حامضسلا وه ،زوعلاو رقفلا نثارب نم مهجارخإل ديحولا لحلا نأا نيمزاج
.يحضصلا لوكوتوربلا اهب ءاج يتلا ريبادتلا سسيياقمل بيجتضسي لكضشب

..ةطرسشلل وفارب
ة˘ل˘ي˘ب˘نو ة˘فر˘ضشم لا˘˘م˘˘عأا
،ايموي ةطر˘ضشلا ه˘ب مو˘ق˘ت
،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ة˘˘ضصا˘˘خ
تداز ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ضسلا

لواد˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘تو
ةيعامتجلا عقاوملا داور
عطق˘م كو˘ب˘ضسي˘ف˘لا ى˘ل˘ع
ر˘ضصا˘ن˘˘ع د˘˘حأل ،و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
˘مو˘ق˘ي و˘هو ن˘مألا تاو˘ق
يفو ،» ةزمح رازاب» يف اديدحتو ،حارج سشاب يف ،ةأارما ةقرضسب همايق لÓخ سصل ىلع سضبقلاب
.«يطرضشلل وفارب» نييرئازجلا نم ديدعلا اهنضسحتضسا ةيلمعلا ،عئار نم رثكأاو عاجضش فقوم

«ينطولا ملعلا لإا صصقني ل»
ط˘غ˘ضضل˘ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن

لجأا نم نهيلع سسرامملا
تلا˘ق ،ن˘ه˘ئا˘ن˘˘بأا سسيرد˘˘ت
لزنملا نأا تاهمألا سضعب
ىو˘ضس ه˘ضصق˘ن˘ي ل مو˘ي˘˘لا

ةيدأات لجأا نم ةينطو ةيار
ي˘ف ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ي˘˘ضشن˘˘لا
ى˘لإا ه˘لو˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ةرا˘˘ضشإا

ي˘ه ا˘ه˘لو˘ح˘تو ،ة˘ضسرد˘˘م
ةرب˘ج˘م ة˘م˘ل˘ع˘م ى˘لإا مأا˘ك
ا˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا سسيرد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
يف ،هعم سسوردلا ظفحو
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك ل˘˘ظ
،ج˘˘˘ها˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ع˘˘˘˘ضضو
نا˘˘ف اذ˘˘ه ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كألاو
نهظ˘ف˘ح ند˘كأا تا˘ه˘مألا
ايلاح ةضسردملا رود نع تÓئاضستم ،نهدلوأل ةرمتضسملا ةعباتملا ةجيتن جمانربللو سسوردلل
.تقولا سسفن يف تاذيملتو تاملعم ىلإا نلوحت مادام فورظلا هذه لك طضسو
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watan@essalamonline.com

نا˘ضسل ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا تعد
هتكراضشم لÓ˘خ ،«ي˘تا˘م˘غز»
ـلا ةدحتملا ممألا رمتؤوم يف
ةلادعلاو ةميرج˘لا ع˘ن˘م˘ل41
يف ويكوطب دقعنملا ةيئانجلا
فارطألا لودلا عيمج ،نابايلا
ةي˘لود˘لا ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
لجأا نم دوهجلا فثاكت ىلإاو
،تادوجوملا دادرتضسا ليهضست
ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ضستو ةرادإا نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ة˘˘˘ع˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘ضصألا

ة˘جرد˘لا˘ب ي˘ه ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘ضساو
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم ى˘˘لوألا
ديكأاتلا ع˘م ،ا˘هد˘حو ة˘ب˘لا˘ط˘لا

لو˘ضصألا ةدا˘عإا بو˘جو ى˘ل˘ع
˘مار˘ت˘˘حلا ع˘˘مو طور˘˘ضش نود
ة˘يدا˘ي˘ضسلا قو˘ق˘ح˘ل˘ل ل˘ما˘كلا
.لودلل

،لدعلا ريزو ناف ةراضشإÓل
تمد˘˘˘ق ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا نأا د˘˘˘˘كأا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘ضسا˘ئر˘ل ا˘ه˘˘ح˘˘ضشر˘˘ت
ة˘˘˘غا˘˘˘ي˘˘˘ضصل ة˘˘˘ضصضصخ˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ما˘˘ضش ة˘˘ي˘˘لود ة˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا
˘˘˘ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ضسا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘˘ل
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت
سضار˘˘˘˘˘˘˘˘غأل تلا˘˘˘˘˘˘˘˘ضصتلاو
رار˘˘˘ق بجو˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘˘جإا
م˘مأÓ˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
،«742 /47 مقر ،ةدح˘ت˘م˘لا

ىقلأا يذلا ،يتا˘م˘غز ر˘ب˘ت˘عاو
نع رضضاحتلا ةينق˘ت˘ب ه˘ت˘م˘ل˘ك
بحرت يتلا رئازجلا نأا ،دعب
ل˘ظ˘ت ،ر˘م˘تؤو˘م˘لا عو˘ضضو˘˘م˘˘ب

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا نأا˘ب ة˘˘عا˘˘ن˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
نوناقلا ةدا˘ي˘ضسو ة˘ماد˘ت˘ضسم˘لا

ززعيو قيثو ٍلكضشب ناطبارتم

˘مز˘ت˘ل˘ت ا˘م˘ك ،ر˘خآلا ا˘م˘˘هÓ˘˘ك
ةحفاكمل ةيممألا ةي˘قا˘ف˘تلا˘ب
نطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا

ى˘ع˘ضستو ا˘˘ه˘˘تلو˘˘كو˘˘تور˘˘بو
ة˘˘˘مءاو˘˘˘م˘˘˘˘ل رار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ب
ةينطولا ةينوناقلا اهتموظنم
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لاو تا˘ي˘قا˘ف˘تلا ع˘˘م
.«ةلضصلا تاذ ةيلودلا

ف˘ي˘˘ضضي ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘ق˘˘تو
هبعلت يذ˘لا رود˘لا˘ب» ،ر˘يزو˘لا
نيضسحت يف سضارعتضسلا ةيلآا
ةدحتملا ممألا يتيقافتا ذيفنت
ةحفاكملو داضسفلا ةح˘فا˘كم˘ل
نطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا

نواعتلاو ةدعا˘ضسم˘لا ر˘ي˘فو˘تو
ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
عضضولا» نأا اريضشم ،امهجاتحت
رئازجلا هفرعت يذلا سصاخلا
ي˘فار˘غ˘ج˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م  م˘كح˘ب
اهطيحم هفرع˘ي ا˘م˘ب ا˘هر˘ثأا˘تو
ةيضساي˘ضسو ة˘ي˘ن˘مأا فور˘ظ ن˘م

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب ل˘˘كضشت ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘قاو
بير˘˘ه˘˘ت را˘˘ضشت˘˘نل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م
لباقم فاطتخلاو نيرجاهملا

نع Óضضف اذه ،«ةيدفلا بلط
ربكأا دحأا نم ةبيرق دعت اهنأا

بنقلا ريدضصتو جاتنإا زكارم
كلذ نع ر˘ج˘ن˘ي ا˘مو يد˘ن˘ه˘لا

عور˘˘ضشم ر˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تا ن˘˘˘م
لاومأا سضيي˘ب˘ت ،تارد˘خ˘م˘لا˘ب
ليلاحت˘لا ه˘ت˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ك دا˘ضسفو
ن˘˘ع ةردا˘˘ضصلا ر˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
ينعملا ةدحتملا ممألا بتكم
.ةميرجلاو تاردخملاب

ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا ،ن˘˘م˘˘ث ا˘˘م˘˘ك
رمتؤوملا مامتها هتاذ قايضسلا
ةئضشانلا ر˘ها˘ظ˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب
ا˘ه˘ب˘ي˘لا˘ضسأا اذ˘كو ة˘م˘ير˘˘ج˘˘ل˘˘ل
يف تروطت يتلا ةثدحتضسملا
اذ˘˘˘كو ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تاو˘˘˘ن˘˘˘ضسلا
ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تلا ة˘˘˘لأا˘˘˘ضسم˘˘˘˘ل
تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا˘˘ب عور˘˘ضشم˘˘لا

نم هب ل˘ضصت˘ي ا˘مو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ءادتعلا كلذ يف امب ،مئارج
،يلودلا يفاقثلا ثارتلا ىلع
رئازجلا نأاب ةبضسانملاب اركذم
تاقÓعلا نم رuذحت  تئتف ام»
˘˘ماد˘˘ع˘˘نا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘مزÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
ينمألاو يضسايضسلا رارقتضسلا

تا˘˘طا˘˘ضشن˘˘لا لا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضساو
ل˘كب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإلا
.«اهلاكضشأا

:يتامغز ،لودلا ةدايسس ماÎحا ةرورسض ىلع دكأا

«ةÁر÷ا ةحفاكم ‘ اهتامازتلا ذيفنت لودلا عيمج ىلع»

 ز .صسواط

راطإا يف ةققحملا ةيباجيإلا جئاتنلا نم مغرلاب هنأا ،«يتامغز مسساقلب» ماتخألا ظفاح لدعلا ريزو دكأا
دادرتسسا نود تلاح تايدحتلاو زجاوحلا رارمتسسا نأا لإا ،داسسفلاو نطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةبراحم

.تادوجوملا

:وكيرك ،تايلوؤوسسŸا دلقت ‘ ةفسصانŸا أادبÃ تهون

ةأارŸا ةناكم زيزعتل ينطو جمانرب»
 «ةسشهلا تائفلاو

و˘˘كير˘˘ك ر˘˘˘ثو˘˘˘ك تف˘˘˘ضشك
ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘ما˘˘ضضت˘˘لا ةر˘˘يزو
نع ، ةأارملا اياضضقو ةرضسألاو
ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا قÓ˘ط˘˘نا
ةأار˘م˘˘لا ة˘˘نا˘˘كم زز˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

ى˘ع˘ضسيو ،ة˘ضشه˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لاو
ة˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘جا˘˘˘مدإل
  . ةيداضصتقلا

ي˘ف و˘كير˘ك ر˘˘ثو˘˘ك تعدو
سسمأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ضص ح˘˘˘ير˘˘˘˘ضصت
ةرور˘˘˘˘ضض ى˘˘˘˘لإا ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثلا
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘نلا
،ة˘ي˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلاو ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘قلا

يف ةفضصانملا أاد˘ب˘م˘ب ة˘هو˘ن˘م
سصن يذلا تايلوؤوضسملا دلقت

  .ديدجلا روتضسدلا هيلع
ةأارملا نأا ،ةريزولا تدكأاو

ا˘طاو˘ضشأا تع˘ط˘ق ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةرادجلاو ةءافكلا يف ةريبك
يعونلا اهروضضح ىلإا ةتفل
ل˘ب ط˘ق˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف سسي˘˘ل

ةأارملا» :ةلئا˘ق ،ا˘ي˘م˘لا˘ع ى˘ت˘ح
ى˘˘لوألا بتار˘˘م˘˘لا ترد˘˘˘ضصت

  .«ايملاع
نأا˘ب ،و˘كير˘ك تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

زز˘˘ع˘˘ي د˘˘يد˘˘ج˘˘لا رو˘˘ت˘˘ضسد˘˘لا
ن˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘يو ةأار˘˘˘م˘˘˘لا رو˘˘˘˘ضضح

ىلع هضصن لÓخ نم ،اهتءافك
د˘ل˘ق˘ت ي˘ف ة˘ف˘ضصا˘ن˘م˘لا أاد˘˘ب˘˘م
ةريضشم ،فئاظولاو بضصانملا
تا˘با˘خ˘ت˘˘نلا نو˘˘نا˘˘ق نأا ى˘˘لإا
ةأارملا دجاوت سسركي ،ةديدجلا
  .ةبختنملا سسلاجملا يف

دضض فنعلاب قلعتي اميفو
نإا ،ةر˘˘يزو˘˘لا تلا˘˘ق ،ةأار˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘ضصم
ةلواحمو راوحلاو سسيضسحتلا
ىلع ظاف˘ح˘لاو ةأار˘م˘لا جا˘مدإا
رود˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ه˘˘ف ،ةر˘˘ضسألا
نأا ا˘ه˘ن˘كم˘˘ي لو ،ة˘˘طا˘˘ضسو˘˘لا
سصتخي يذلا باقعلاب موقت
دو˘جو لا˘ح ي˘˘ف ءا˘˘ضضق˘˘لا ه˘˘ب
  .تافلاخم

نع ةثدحتملا تفضشك امك
ةقفر اه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا تلو˘ج˘لا

تلمح يتلاو ةحايضسلا ريزو
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘˘لا تلا˘˘غ˘˘ضشنا

ى˘ل˘ع ،تا˘ئ˘ف˘لا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو
ن˘يو˘كت˘لاو ق˘يو˘˘ضست˘˘لا رار˘˘غ
جمانربلا يف اهنمضضت يتلاو
ايلاح فكع˘ت يذ˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
ىد˘م ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘ل˘ع ةرازو˘˘لا
  .هقيبطت

  د/م

:ةحيرقنسش ،ءادوسسلا ةيرسشعلا لÓخ اهلاسضنب دهسشتسسا

  «رئازجلل ريبك رخف نيدايملا فلتخم يف ةأارملا دوجو»
د˘˘ي˘˘ع˘˘ضسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘كأا

نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘ضش
نأا ،يبعضشلا ينطولا سشيجلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ةأار˘˘م˘˘لا دو˘˘جو
ريبك رخ˘ف  ،مو˘ي˘لا ن˘يدا˘ي˘م˘لا
˘مد˘ق˘ت˘˘ت ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
  .ةقثاوو ةتباث تاوطخب

د˘ي˘ع˘˘ضسلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا دا˘˘ضشأاو
لÓخ هتملك ي˘ف ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘ضش
لافتحلا مضسارم ىلع هفارضشإا
ةرازوب ةأارملل يملاعلا مويلاب
فرضش ىل˘ع ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
تايركضسعلا تامد˘خ˘ت˘ضسم˘لا

تاردا˘ب˘م˘لا˘˘ب ،تا˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ،ةد˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا
سسيئر اهضسأار ىلعو ،ةلودلا
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةأار˘˘م˘˘لا فا˘˘ضصنإا

ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا ةدارإلا˘˘˘ب Ó˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ىلع ،دÓبلل ايلعلا تاطلضسلل
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ةأار˘˘م˘˘لا كار˘˘ضشإا

،ة˘ما˘˘ع˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا تلا˘˘ج˘˘م
،لجرلا ا˘ه˘ي˘خأا ع˘م ة˘ف˘ضصا˘ن˘م
نانعلا قÓطإل امدق اهعفدو
  .اهبهاوم زاربإاو ،اهتاردقل

نا˘˘˘˘كرأا سسي˘˘˘˘ئر فا˘˘˘˘ضضأاو
نأا ،يبعضشلا ينطولا سشيجلا

لعجل فدهت تاوطخلا كلت
طونملا رودلاب مو˘ق˘ت ةأار˘م˘لا
ي˘فو ا˘ه˘ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ب
ر˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م
بضصانمو فئاظولا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ا˘ه˘ل˘غ˘ضشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا

يقر يف كلذب ة˘م˘ها˘ضسم˘ل˘لو
  .رئازجلا مدقتو

يف ةأارملا دوجو نأا دكأاو
ثعبي مويلا نيداي˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
اه˘نو˘ك ر˘ي˘ب˘كلا ر˘خ˘ف˘لا ى˘ل˘ع
،ةقثاوو ةتباث تاوطخب مدقتت
فر˘ع˘ت ل» :لو˘ق˘لا˘ب ا˘ف˘ي˘ضضم
ديضسج˘ت را˘ضسم ى˘ل˘ع ،ددر˘ت˘لا
ل˘ب ،ة˘عور˘ضشم˘لا ا˘ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘˘ت
ةراد˘˘˘ج˘˘˘ب ا˘˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘˘ضضم˘˘˘˘ت
ام لكب ةحلضستم ،قاقحتضساو
،ةدارإاو ة˘˘م˘˘يز˘˘ع ن˘˘م تي˘˘توأا

ةيقÓخأا ميقو ،ةفرعمو ملعو
لمألا كلذ يف اهودحي ،ةيقار
لضضفأا لبقتضسم ىلإا علطتلاو
.«اهعمتجملو اهل

دهضشتضسا ،رخآا ديعضص ىلع
ءاضسنلا حافكو لاضضنب قيرفلا

يتلا ءادوضسلا ةيرضشعلا لÓخ
لÓخ نم ،رئازج˘لا ا˘ه˘تد˘ه˘ضش
هجو يف يلو˘ط˘ب˘لا ن˘ه˘فو˘قو

با˘هرإلاو ى˘م˘عألا ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
سصرحأا »:لاق ثيح ،يومدلا
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب سصر˘˘˘ح˘˘˘˘لا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ضش
لÓجإا ينح˘نأا نأا ،ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا

ءا˘˘˘ضسن˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘كل ارا˘˘˘ب˘˘˘˘كإاو
،تاد˘˘لا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
يف ،نهحاورأا نمدق يتاوللا
عا˘جر˘ت˘ضساو ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘ب˘˘ضس
تح˘ضض ن˘م ل˘˘كو ،ةدا˘˘ي˘˘ضسلا

،يجمهلا باهرإÓل تدضصتو
اهنطو ة˘مد˘خ ي˘ف تم˘ها˘ضسو
ي˘˘˘˘فو ،سصÓ˘˘˘˘خإاو ءا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ب
ه˘˘˘ن˘˘˘مأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

  .«هرارقتضساو
قايضسلا يف دهضشتضسا امك

يذلا عاجضشلا فقوملاب ،هتاذ
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘قو
ي˘ف ،تÓ˘ضسا˘ب˘لا تا˘م˘ل˘ع˘م˘لا

ثيح ،سسابعلب يديضس ةيلو
سضيوع˘ت ،تا˘عو˘ط˘ت˘م نرر˘ق
نهتÓيمز ،عوبضسأا فرظ يف
لبق نم نهلايتغا مت يئÓلا
ةيلمع رثإا ىلع ،ردغلا يدايأا
ةايحب تدوأا ،ة˘نا˘ب˘ج ة˘ي˘با˘هرإا
نهو ،رئازجلا تانب نم ةلث
  .نهبابضش ناعير يف

  يمولد Ëرم

ةسسانكم يداو تاناسضيف
:فلسشلاب

ةمألا صسلجم صسيئر
تÓئاع يزعي
اياحسضلا
ةمألا صسلجم صسيئر ثعب
ةلاسسرب صسمأا ،ليجوق حلاسص
اياحسض تÓئاع ىلإا ةيزعت
ةسسانكم يداو تاناسضيف
اهيف تببسست يتلا فلسشلاب
ةيرطملا تاطقاسستلا
يف ءاج ام بسسح ،ةريخألا

.صسلجملل نايب
ةدارإا تءاسش» ةلاسسرلا يف ءاجو
أازرت نأا ىلاعتو كرابت ىلوملا
تبسسلا موي يف رئازجلا
نم ددع كÓهب يسضاملا
راطمأا لوطه ةجيتن اياحسضلا

لأاسسن ،فلسشلا ةيلوب ةريزغ
مهدمغتي نأا Óعو لج ىلوملا

مهلزن مركيو هتمحر عسساوب
هنا ،ءادهسشلا عم مهلبقي نأاو

.«ريدق ءيسش لك ىلع
نزحلاو ىسسألا مكرطاسشأا ذإاو»
يتلا ةميلألا ةعجافلا هذه يف
اهل تعمدو انبولق اهل ترطفنا

ىلإا بينأا ،اعيمج اننويع
برعأاو ىلاعتو هناحبسس ئرابلا
نمو ،يتداسس يتاديسس ،مكل

مكيلاهأا ةفاكل مكلÓخ
نع ةلاسصأا ،ماركلا مكيوذو
تاديسسلا نع ةباينو يسسفن
ةمألا صسلجم ءاسضعأا ةداسسلاو

صصلاخو يزاعتلا قدسصأا نع
ةاسساوملاو فطاعتلا رعاسشم
،«نوعجار هيلا اناو هلل اناو
.صسلجملا صسيئر فيسضي
تدهسش فلسشلا ةيلو تناكو
تاطقاسست تبسسلا ةيسسمأا

ىلإا تدأا ةريزغ ةيرطم
برغ ةسسانكم يداو ناسضيف
فرج ىلإا ىدأا امم ،ةيلولا

هايملا برسستو تارايسس ثÓث
ةعبسس ةافوو ةرواجم نكاسسمل
.صصاخسشأا

 ز.صسواط

Òبÿا «لظلا قطانم راعسش» لÓغتسسا نم رذح
:يرارول Êوناقلا

طورسش عسضو نم دب ل»
«حسشÎلل ةيميظنت

نونا˘ق˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لا دد˘ضش
يرارول د˘ي˘ضشر ،يرو˘ت˘ضسد˘لا
ن˘م ى˘˘ندأا د˘˘ح ع˘˘ضضو ى˘˘ل˘˘ع،
ل ىتح ،ةيميظنتلا طورضشلا
به ن˘م» ن˘˘م ل˘˘ك ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘ي
ةي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل «بدو
.ةمئاق لكضشيو

حيرضصت يف ،يرارول ،لاق
ةيلمعلا نوكت يكل ،سسمأا هل
عضضو بجي ةحجان ةيباختنلا
ل ىت˘ح ،ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت  طور˘ضش
به ن˘م» ن˘˘م ل˘˘ك ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘ي
،ةيباخ˘ت˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل «بدو
ةيروهمجلا سسيئر نأا افيضضم
سصيرح ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا حا˘˘˘ج˘˘˘نإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا

ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو
ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘نلا
ل دوعو ىلع دمتعت قباضسلا
نأا دكؤوم ناديملا يف قبطت
ن˘ل تا˘فار˘˘ح˘˘نلا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م
.ةرملا هذه ةلوبقم نوكت

ه˘نأا‐ ثد˘ح˘ت˘م˘لا ‐فا˘ضضأاو
رئازجلا ءانب راطإا يف نيعتي
تاضسرامملا ةبراحم ةديدجلا
عاضضوألا لÓغتضساو ،ةقباضسلا
ري˘غ ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

دعب ةضصاخ ،ايئاهن هب حومضسم
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ع˘˘فر نأا
يتلا «ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م را˘ع˘ضش»
عفر ىلإا اهلÓخ نم ىعضسي
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ا˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا
ةلادعلا˘ب ى˘م˘ضسي ا˘م د˘ي˘ضسج˘ت
.ةيعامتجلا

ريبخلا نمث ،رخآا بناج نم
رارق ،يروتضسدلا نوناقلا يف

ةعجارمب ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
بابضشلا حضشرتل نضسلا طرضش
ي˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ضصح ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لاو
ىلإا ةفاضضإلاب ،تا˘ح˘ي˘ضشر˘ت˘لا

يعماجلا بابضشلا ةضصح عفر
م˘ئاو˘ق˘لا ن˘م˘˘ضض ثل˘˘ث˘˘لا ى˘˘لإا
كلذ نأا ىلإا اريضشم ،ةيباختنلا
ةلماضشلا ةيؤورلا نمضض جردني
ح˘ت˘ف˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر˘˘ل
ةينابضشلا تاءافكلا مامأا بابلا
.ةيعماجلا

نوناقلا يف ريبخلا فاضضأاو
رو˘˘˘˘مألا نأا ،يرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسد˘˘˘˘˘لا
نأا د˘ع˘˘ب ة˘˘ح˘˘ضضاو تح˘˘ب˘˘ضصأا
عورضشم ىلع ةقداضصملا تمت
ليد˘ع˘ت ن˘م˘ضضت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا
متيضس هنأاو ،تاباختنلا ماظن
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضسرإا
ه˘ت˘غ˘˘ي˘˘ضص ي˘˘ف يرو˘˘ت˘˘ضسد˘˘لا
يف هيف يأارلا ءادبإل ةيلاحلا
ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘˘ل ،لا˘˘جآلا بر˘˘قأا
يتلا ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتضسا
ة˘ثÓ˘ث ةد˘م ا˘ه˘ما˘مأا نو˘كي˘˘ضس
تاباختنÓل ريضضحتلل رهضشأا
.ةيعيرضشتلا

ريضضحتلا نأا ىلإا راضشأا امك
ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ة˘يدا˘م تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
،ةر˘ي˘ب˘˘ك ه˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو ة˘˘ير˘˘ضشبو
ع˘بر˘ت˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ناو ة˘˘ضصا˘˘خ
كلمتو ةعضساضش ةحاضسم ىلع
فلأا64 يلاوحو ةيدلب0051
بجي كلذل ،تيوضصت بتكم
ةمزÓلا تاريضضحتلاب مايقلا
.ةيلمعلا هذه حاجن نامضضل

 ز.صسواط



ي˘ف ة˘ح˘ضصلا ةرازو تد˘˘كأا
سسمأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ضص ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘ضصت
01951 نأا ،ن˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ثلا
م˘ه˘ضسف˘نأا او˘ل˘ج˘ضس ،سصا˘خ˘ضشأا
سسور˘˘ي˘˘ف د˘˘ضض م˘˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ة˘˘ي˘˘ضضرألا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
،لوألا سسمأا ةياغ ىلإا ةيمقرلا
نم ا˘ضصخ˘ضش48611 مهن˘ي˘ب
امف ةن˘ضس05 ةيرمعلا ة˘ئ˘ف˘لا
37 ةبضسن لثمي ام يأا ،قوف
  .ةئاملاب

روتكدلا حضضوأا ،هتهج نم
يمضسرلا قطانلا راروف لامج
سسوريف ةعباتمو دضصر ةنجلل

قÓ˘ط˘نا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا ،ا˘˘نورو˘˘ك
يفناج03 يف حيقلتلا ةلمح
ة˘˘ي˘˘ضضرألا ثع˘˘˘بو1202
ة˘˘˘ضصضصخ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لا
ديعاوملا ديدحتو لي˘ج˘ضست˘ل˘ل
تاضسضسؤوملاب كلذب ة˘ضصا˘خ˘لا
ايجيردت ةيراو˘ج˘لا ة˘ي˘ح˘ضصلا

تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ك مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا ق˘˘˘˘فو
ءا˘عد˘ت˘ضسا م˘ت˘ي˘ضس ،تا˘عر˘ج˘لا

«ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوألا بضسح» ءلؤو˘˘˘˘˘ه
هذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘تا˘˘عر˘˘ج ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل
  .تاضسضسؤوملا

دد˘˘˘ع˘˘˘لا رارو˘˘˘ف نأا˘˘˘˘م˘˘˘˘طو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م «ل˘˘ئا˘˘ه˘˘لا»
حيقلتلا ةيلمع ىلع نيلبقملا
م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ،م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست د˘˘ع˘˘˘ب
اذه نم اعيمج نوديفتضسيضس
بضسانم˘لا تقو˘لا ي˘ف حا˘ق˘ل˘لا

  .تايولوألا بضسح
مت نيذلا نينطاوملا نأاضشبو

ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست
،ةيراوجلا ةحضصلا تاضسضسؤوم
،حيقلتلا ةلمح نم ةدافتضسÓل
نأا ،لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘ضضوأا

نمضض مهجاردإا متي مل ءلؤوه
نوك ،ةيمقرلا ةضصنملا ةمئاق
مايأاب تقلطأا ةيلمعلا هذه نأا

افيضضم ،مهليجضست دعب ةليلق
بضسح نوديفتضسيضس ءلؤوه نأا
ن˘م م˘ه˘ت˘ضصح ن˘م تا˘˘ي˘˘لوألا
م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ثي˘˘ح ،م˘˘ي˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع م˘˘هؤوا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ضسا
لاضصتا وأا ةريضصقلا لئاضسرلا

  .يفتاه
ةدا˘ف˘ت˘ضسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو

عاطقلاب ةحضصلا يمدختضسم
لاق ،حاقللا اذه نم سصاخلا
نيب قرف دجوي ل هنإا روتكدلا

ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسم
احضضوم ،سصاخلاو يمومعلا
ى˘لإا ،ن˘يو˘عد˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نأا

ى˘˘لإا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا بنا˘˘˘ج
ة˘ي˘ضضرألا ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست˘˘لا
هذه نم ةداف˘ت˘ضسÓ˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا
ا˘˘ه˘˘ف˘˘ضصو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘ضستو «ة˘نر˘م˘لا˘˘ب»
ةجردلاب ةفدهتضسم˘لا تا˘ئ˘ف˘لا
  .ىلوألا

اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف رارو˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘كذو
تا˘عر˘ج˘لا ل˘ك نأا˘ب ،لا˘ج˘م˘لا
،نآلا دحل  اهداريتضسا مت يتلا
ةضصح ءانثتضساب اهكÓهتضسا مت
م˘ل ي˘ت˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ضصلا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
  .دعب ذفنتضست

ةد˘يد˘ج˘لا ة˘لÓ˘˘ضسلا لو˘˘حو
روضسفور˘ب˘لا د˘كأا ،سسور˘ي˘ف˘ل˘ل

سسي˘˘˘ئر تا˘˘˘حو˘˘˘ن˘˘˘ج لا˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ر˘ب˘خ˘م ة˘ح˘˘ل˘˘ضصم
ة˘ضسضسؤو˘م˘لا˘ب ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسلا
ةلÓضسلا راضشتنا نأا ،ةبيورلاب
اميضس سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ةرو˘ح˘ت˘م˘لا
مت يتلا ةيناط˘ير˘ب˘لا ة˘لÓ˘ضسلا
ي˘ف ا˘ه˘ن˘م تلا˘˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست
روهظ ىلإا يدؤوي دق ،رئازجلا

تلÓ˘˘ضسلا هذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘جو˘˘م
مارتحا مدع ةلاح يف ةديدجلا
  .ةيحضصلا تاءارجإلا

ءاقبإلا ىلإا تاحونج اعد و
˘˘مرا˘˘ضصلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةضصاخ ،ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإÓ˘ل
ةمامكلا ءادتراب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ة˘ل˘˘ي˘˘ضسو˘˘لا ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لا
ةلوليحلل ةديحولا ة˘ي˘ضسا˘ضسألا
لجأا نم ،سسوريفلا لقنت نود
ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ضص م˘˘ضسو˘˘م ءا˘˘˘ضضق
  .ةيحيرأا

روضسفوربلا دكأا ،هبناج نم
ةنجللا وضضع يوايحم سضاير
ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘ضصر˘ل ة˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
˘مار˘ت˘حا نأا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
جاردإاو ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا
نم ةريبك ةبضسن ىدل حيقلتلا
نايضشامتت ناتليضسو» ناكضسلا

دامتعلاو دحاو نآا يف «اعم

ل ىر˘خألا نود ةد˘حاو ى˘˘ل˘˘ع
 . سسوريفلا حبك ىلع دعاضسي

ثدحلا4 4792ددعلإ ^2441 بجر52ـل قفإوملإ1202 سسرام90ءاثÓثلإ

watan@essalamonline.com

:رإروف لامج،ةيمقرلإ ةيسضرألإ ربع حيقلتلإ إوبلط نطإوم فلأإ61

« اهكÓهتسسا مت ةدروتسسملا تاعرجلا لك»

  يمولد Ëرم
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«لوبقم Òغ صضراعŸا يمظنم نم صصخرلا بحسس»

عيراسشملإ تÓماح سصخت

ةدئافل ةيتلواقملا لوح ةينيوكت ةرود
ةينيطنسسق ةأارما02

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا
سضراعملا يمظنمل ةينطولا
ر˘˘خأا˘˘ت ،«مÓ˘˘عو˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ك»
م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا
ثع˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘عإل ا˘˘˘˘ضصي˘˘˘˘خر˘˘˘˘ت
ءابو ءارج فقوتملا مهطاضشن
سضع˘ب نأا اد˘كؤو˘م ،«ا˘نورو˘ك»
ى˘ل˘ع او˘ل˘ضصح˘ت ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

تا˘يلو˘لا سضع˘˘ب ي˘˘ف سصخر
ىر˘خأا ةر˘م ا˘ه˘ب˘ح˘ضس م˘ت ن˘كل

.ةلوهجم بابضسأل
عم لاضصتا يف ةيمرك دكأا

سضع˘˘˘˘ب نأا ،سسمأا «مÓ˘˘˘˘˘ضسلا»
اولضصحت سضراعملا يم˘ظ˘ن˘م
مهطا˘ضشن ثع˘ب˘ل سصخر ى˘ل˘ع
م˘ه˘ت˘حر˘ف نأا ر˘ي˘غ ،د˘يد˘ج ن˘م
مد˘ت م˘ل ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب

مهنم تبحضس نأا دعب Óيوط
ن˘م ط˘ق˘ف ما˘يأا د˘ع˘ب سصخر˘˘لا

نأا اريضشم ،اه˘ي˘ل˘ع م˘ه˘لو˘ضصح
رئاضسخ يف ببضست اذه رارقلا

يتيلو يف نيمظنملل ةربتعم
نيأا ،Óثم ةديعضسو تضسارنمت

ا˘م ن˘ي˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘حأا ر˘˘ضسخ
ميتنضس نو˘ي˘ل˘م54 برا˘ق˘˘ي

،سضرعملا زيهج˘ت ف˘ي˘لا˘كت˘ك
تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا مد˘˘ق˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘˘ق
بابضسأل هئاغلإا ىلع ةيلحملا

  .ةلوهجم
حبضش نأا ثدحتملا فاضضأاو

يفلألا ةبارق دراط˘ي ة˘لا˘ط˘ب˘لا
،مظنم005 م˘ه˘ن˘˘م  ل˘˘ما˘˘ع
نيماع ذنم لخد نود اوحضضأا

ببضسب مهطاضشن  ديمجت بقع
ة˘ح˘ئا˘جو ي˘ب˘˘ع˘˘ضشلا كار˘˘ح˘˘لا

قحتلي مل نآلا دحلو ،انوروك
مغرلا ىلع مهطاضشنب ءلؤوه
نع يحضصلا رجحلا عفر نم
،تا˘˘طا˘˘ضشن˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل لوؤو˘˘˘ضسم‐ بلا˘˘˘طو
ن˘م ‐سضرا˘ع˘م˘˘لا ي˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
ةدوعلل مهل سصيخرتلل لجاعلا
ةضصاخ مهطاضشن ةلوازم ىلإا
ةعومجمب مهبلط اوقفرأا مهنأا

ىلإا اهومدق تا˘حار˘ت˘قلا ن˘م
ةنجللا ىلإاو ةينعملا ةرازولا
ةحفاكمب ةضصا˘خ˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

اهنأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو
طور˘˘ضش ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ضست
ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ءلؤوه دعو ثيح ،هب لومعملا
م˘˘˘ه˘˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘ضسلا لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف

ةاعارمب مهطاضشن فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا˘ب
ل˘م˘ع˘˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا
لامعلا نم ةئاملاب05 ةبضسنب
سضر˘ع˘لا طور˘˘ضش م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
يأل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ن˘˘ي˘˘ضضرا˘˘ع˘˘لاو
ل˘˘ق˘˘ن ه˘˘نأا˘˘˘ضش ن˘˘˘م كا˘˘˘كت˘˘˘حا
.ىودعلا

نأا حضضوأا دق ،ةيمرك ناكو
سسكعني مل مهطاضشن فيقوت
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ضس
بضسحف لامعلل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
يف هتمهاضسم ىلإا هادعت لب
ة˘يزاو˘م˘لا ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘ضشت˘˘نا
ةعابلا سضع˘ب ر˘ط˘ضضا ا˘مد˘ع˘ب
مهعلضس سضر˘ع ى˘لإا را˘ج˘ت˘لاو
يف تاقرطلاو ةفضصرألا ىلع
يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت تاءا˘˘ضضف با˘˘ي˘˘˘غ
يمظ˘ن˘م نأا ا˘م˘ل˘ع ،م˘ه˘طا˘ضشن
نوموق˘ي ا˘م ةدا˘ع سضرا˘ع˘م˘لا
ىلع تاطاضشنلا هذه ميظنتب
تاحاضسلاو تايدلبلا ىوتضسم
اموي51 ةد˘م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
يف ماعلا يف نيترم لدعمب

ةطقنلا هذ˘ه ي˘فو ة˘يد˘ل˘ب ل˘ك
˘‐ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا ‐را˘˘ثأا تاذ˘˘لا˘˘ب
ي˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘ضصلا ة˘˘ي˘˘ضضق
ةضصخرلا بلط دنع مههجاوت
ا˘˘م ةدا˘˘ع ذإا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘˘م
سضعب‐ مهبضسح‐ «ل˘طا˘م˘ت˘ت»
ةضصخرلا مهحنم يف تايدلبلا

قيرط نع اهئاطعإا ىلع حلتو
ىل˘ع تا˘ضصقا˘ن˘م˘لا وأا داز˘م˘لا
7002 نوناقلا نأا نم مغرلا
سضراعم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب سصا˘خ˘لا
ل˘ي˘ه˘ضست ةرور˘ضض ى˘ل˘ع ح˘ل˘ي
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع در˘˘˘˘˘لاو تاءار˘˘˘˘˘جإلا
زواجتي ل فرظ يف تابلطلا

بنا˘˘ج ى˘˘لإا اذ˘˘ه ،ا˘˘مو˘˘ي51
ءار˘كلا را˘ع˘ضسأا ءÓ˘غ ة˘˘ي˘˘ضضق
ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ب˘ل˘ط˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تاءاضضفلا ءارك دنع مظنملا

 .ةيمومعلا تاحاضسلاو
سسي˘˘ئر نإا˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل

راّجت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
،راونلوب رهاطلا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ةدوعب حامضسلاب بلاط دق ناك
تÓ˘ف˘ح˘لا تا˘عا˘ق تا˘طا˘ضشن
ار˘ظ˘ن سضرا˘ع˘م˘لا ي˘م˘ّظ˘ن˘مو
ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ر˘˘ئا˘˘ضسخ˘˘ل˘˘ل
لجأا نم اذ˘كو ا˘ه˘ل او˘ضضّر˘ع˘ت
ةا˘ي˘ح˘لا ى˘لإا ة˘ل˘ما˘كلا ةدو˘ع˘لا
.ةّيداضصتقلا

 ز.سسواط

ة˘˘˘يلو˘˘˘ب سسمأا تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا
لوح ةينيوكت ةرود ةنيطنضسق
02 ةدئافل ةيتلواقملا تاينقت
عيرا˘ضشم˘لا تÓ˘ما˘ح ن˘م ةأار˘ما
ةينطولا ة˘لا˘كو˘لا ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب
،ر˘غ˘ضصم˘لا سضر˘ق˘لا ر˘ي˘˘ي˘˘ضست˘˘ل

عرفلا ريدم نم ملع ام بضسح
.سشابه يماضس ،ةلاكولل يلحملا

ةرودلا هذه نأا سشابه فاضضأاو
نيموي مودتضس يتلا ةينيوكتلا

˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
فدا˘ضصم˘لا ةأار˘م˘ل˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
،ةن˘ضس ل˘ك ن˘م سسرا˘م ن˘ما˘ث˘ل˘ل
ه˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تفد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا
تايفير ءاضسن01 سصوضصخلا

قطانم يف عيراضشمل تÓماح
د˘يد˘ع ي˘ف ن˘˘ط˘˘ضشن˘˘تو ل˘˘ظ˘˘لا

ةحÓفلا رارغ ىلع تلاجملا
احضضوم ،ةيديلقتلا ةعانضصلاو
اذه ن˘م ي˘ضسي˘ئر˘لا فد˘ه˘لا نأا˘ب
هذه فراعم ءارثإا وه نيوكتلا
لدابتو ةيعا˘م˘ت˘جلا ة˘ح˘ير˘ضشلا
.لاجملا اذه يف تاربخلا

ةرود˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب حر˘˘˘ضصو
ىلع فرضشي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
نو˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘ضسم ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘طأا˘˘˘˘˘ت
ةلاكو˘لا˘ب ه˘ي˘جو˘ت ورا˘ضشت˘ضسمو
سضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘ضست˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
راطإا يف اضضيأا جردنت رغضصملا
ةلودلل ةديدجلا ةيجي˘تار˘ت˘ضسلا
تاطاضشن ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا
ةيقرتو ةرغضصملا تاضسضسؤوملا
.ينطولا داضصتقلا

 ب سضاير

ةباقنلإ يلثمم عم ءاقلدقع
:يزاغوب،ةلاكولإ يريسسمو

داجيإل نودعتسسم»
ةلاكو لكاسشمل لولح
 «ةحايسسلا ةيمنت

ةعانسصلإو ةحايسسلإ ريزو دكأإ
دمحم يلئاعلإ لمعلإو ةيديلقتلإ

هدإدعتسسإ سسمأإ يزاغوب يلع
لولح داجيإل «لماكلإ»
يناعت يتلإ لكاسشملل «ةيعوسضوم»
ةيمنتل ةينطولإ ةلاكولإ اهنم
،ةرإزولل نايب بسسحو.ةحايسسلإ

رقم ىلإإ إرخؤوم دفوأإ يزاغوب ناك
عاطقب ماعلإ سشتفملإ ةلاكولإ
،يتوغ رداقلإ دبع ،ةحايسسلإ
ةباقنلإ يلثمم عم عامتجÓل
ىلإإ عامتسسÓل ةلاكولإ يريسسمو
مهبلاطم ةفرعمو مهتلاغسشنإ

تاحإرتقلإو لبسسلإ ةسشقانمو
لولح داجيإإ» لجأإ نم ةليفكلإ

تاقوعملإ لكل ةءانبو ةيعوسضوم
هذه ماهم ةيقرت نود لوحت يتلإ
ىلع لمعلإو ةيحايسسلإ ةسسسسؤوملإ

.«ةيجيردت ةفسصب اهتجلاعم
ءاج امك -ةلاكولإ لامع بلاطيو
-ةلاكولل يباقنلإ عرفلل نايب يف
عفدو لامعلإ روجأإ ةيوسست»ـ ب
سسطسسغأإ ذنم مهتاقحتسسم
ريسصم ديدحتو طرافلإ

ىلإإ ةسسسسؤوملإ هذه لبقتسسمو
ديمجتلإ عفر ىلإإ ةوعدلإ بناج
يمومعلإ بلطلإ تايلمع ىلع

08 ةبسسن لكسشي ناك يذلإ
ءابعألإ ططخم نم ةئملاب
نوبلاطيو ،«ةلاكولل ةيونسسلإ
ىلع ءابعألإ عفر» ةرورسضب اسضيأإ
ةلاكولل ةلكوملإ تايلمعلإ

ةيلام ةناعإإ سصيسصختو
اهتيعسضو ةجلاعمل لÓغتسسÓل
تإءاسضفلإ رييسست قحو
ةعقإولإ ةكرتسشملإ قفإرملإو
يحايسسلإ عسسوتلإ قطانم لخإد
دئإوع ىلع لوسصحلإ لباقم
نم ةئملاب03 ةبسسنب ةيلام

ةواتلإ نم عاطتقلإ لÓخ
نيرمثتسسملإ لبق نم ةعوفدملإ
قح راطإإ يف ةلودلإ ةدئافل
ةناعإإ نم ةدافتسسلإو زايتملإ
ةحئاجب ةقلعتملإ ةلودلإ

سشتفملإ دكأإ ،هتهج نم.«انوروك
يف يثوغ ةحايسسلإ ةرإزوب ماعلإ

ىرجأإ ناك هنأاب هل حيرسصت
يلثمم عم تإرواسشم إرخؤوم
برعأإو ةلاكولإ يلوؤوسسمو ةباقنلإ
ريزو نماسضتو دإدعتسسإ» نع مهل
ىلع همزعو مهعم ةحايسسلإ

مهتدعاسسمل دوهجلإ لك ةلسصإوم
عاسضوألإ هذه ىلع بلغتلل
ةلاكولإ اهنم يناعت يتلإ ةبعسصلإ

ةفسصب اهل لولح داجيإإ لÓخ نم
.«ةيجيردت

ب .ر

:رئإز÷إ كنب ،اهذختإ يتلإ Òبإدتلإ ىنعم إديج عت ⁄ اهنإإ لاق

 «ةلتاق تاسسسسؤوŸا دسض كونبلل ةددسشŸا تاءارجإلا»
كونبلا ،رئازجلا كنب اعد

ىلإا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لاو
،ريباد˘ت˘لا  د˘ي˘ضسج˘ت ةرور˘ضض
ناديملا ي˘ف ا˘ه˘تر˘ضشا˘ب ي˘ت˘لا

سسور˘˘ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘˘ت ءاو˘˘˘ت˘˘˘حل
دا˘˘ضصت˘˘قلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘˘ك
كنبل نايب ركذو  .ينطولا
ءاضسؤورلا ىلإا هجوم رئازجلا
ءا˘ضسؤورو نو˘ما˘ع˘لا ءارد˘م˘˘لا
رييضستب ة˘ف˘ل˘كم˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
ةيدقنلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ،ة˘ي˘لا˘م˘لا

كنب اهرقأا يتلا ،ةيزارتحلاو
ر˘ه˘ضش ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
راضشتنا دعب يضضاملا ليرفأا
لود حا˘˘ت˘˘˘جا يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
  .ملاعلا

،ريبادتلا هذه نأا ىلإا تفلو
حا˘م˘ضسلا ى˘لإا فد˘ه˘˘ت تنا˘˘ك
تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لاو كو˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ق˘فار˘م نا˘م˘ضضب ،ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

جاتنإا تا˘ضسضسؤو˘م˘ل ة˘ب˘ضسا˘ن˘م
نم دحلل ،علضسلاو تامدخلا

انوروك ءابول ةيبلضسلا راثآلا
  .ينطولا داضصتقلا ىلع

تاضضيفخت كنبلا دمتعاو
ةنورم معد فدهب ةيئانثتضسا
مامأا اهيلع ظافحلاو كونبلا
هجاوت دق ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘ضصلا

ةمزألاب اورثأات نيذلا اهنئابز
ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
حورو د˘˘حو˘˘˘م˘˘˘لا ماز˘˘˘ت˘˘˘للا
لجأا نم كونبلا ىدل ةنطفلا
يرور˘˘ضضلا م˘˘عد˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل
  .نايبلا بضسحب ،ةبعضصلا

دقف ،هتاذ نايبلا بضسحبو
لÓخ نم رئازجلا كنب مهف
يف كونبلا سضعب تاضسرامم
ل˘ي˘ضصح˘ت تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘ق˘ع
تابوع˘ضص ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا

اد˘ي˘ج ع˘ت م˘ل ا˘ه˘˘نأا ،ة˘˘ي˘˘فر˘˘ظ
  .اهذختا يتلا ريبادتلا ىنعم

يزكرم˘لا كن˘ب˘لا ف˘ضصوو
ـب ةدد˘ضشم˘لا تاءار˘جإلا هذ˘˘ه

تاضسضسؤوملا دضض «ة˘ل˘تا˘ق˘لا»
سصا˘˘خ˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
أاج˘ل˘ت ي˘ت˘لا كو˘ن˘ب˘لا سضر˘ع˘ُي
ن˘˘˘˘˘م عو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘˘لإا
ظافتحلا ى˘لإا تا˘ضسرا˘م˘م˘لا
نم ربكأا مجحب مهتظفاح يف
ليضصحتلل ةلباق ريغ نويدلا

نم مزؤوي نأا نكمي ام وهو
ربتعاو  .مهتليضصح ةيعضضو
هذه نأا ،يزكرملا كنبلا نايب
فلاخت ،لماعتلا يف ةقيرطلا
اهدضشني يتلا فادهألا امامت
بابضسألا اذكو رئازجلا كنب
رار˘˘˘˘قإا تع˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ضش ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
تازا˘ي˘ت˘ملاو تÓ˘ي˘ه˘ضست˘˘لا
حلا˘ضصل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسا ة˘ف˘ضصب
ةضصاخ مهل حامضسلاب كونبلا
سسوؤور نم ديز˘م˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘ب
ا˘ه˘تارد˘ق ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل لاو˘˘مألا

تاضسضسؤوملا ليومت ةعباتمو
ةي˘ح˘ضصلا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
  .ةبعضصلا

 د/م
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تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت تن˘˘كم ثي˘˘ح
تاذ ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق تا˘˘ير˘˘ح˘˘تو
ة˘˘حا˘˘طإلا ن˘˘˘م ،ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘لا
،ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘ل˘ل جور˘م˘ب
يعماج بلاطب رمألا قلعتيو
مت ،ةنضس92 رمعلا نم غلبي

حÓضس ةزايحب اضسبلتم هطبضض
وذ نيكضس نع ةرابع سضيبأا

عون نم سصارقأا7و موجن30
دد˘˘ضصب نا˘˘ك «ل˘˘ير˘˘تو˘˘ف˘˘˘ير»
˘˘مر˘˘ح˘˘لا ل˘˘خاد ا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘يور˘˘˘ت
ىلع روثعلا مت امك ،يعماجلا

،ل˘ير˘˘تو˘˘ف˘˘ير سصر˘˘ق52
،ريبكلا مجحلا نم نينيكضس
موجن30 وذ سضي˘˘بأا حÓ˘˘˘ضس
ةفاضضإلاب ،ةيديدح ة˘ل˘ضسل˘ضسو
0075 ـب ردقي يلام غلبم ىلإا
تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي جد
هتماقإا ة˘فر˘غ ل˘خاد ،ج˘يور˘ت˘لا
قيقحت˘لا˘بو ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا تاذ˘ب
يف ثحب لحم هنأا نيبت هعم
يدمعلا لتقلا ةلواحم ةيضضق
دضصرتلاو رارضصإلا قبضس عم
.ةكيرب ةرئاد نمأا لبق نم

ى˘ق˘˘لأا قا˘˘ي˘˘ضسلا تاذ ي˘˘فو
سضبقلا ،ةقرفلا تاذ رضصانع
03 رمعلا نم غلبت ةأارما ىلع
ةنيدم يف طيضشمات يحب ةنضس
ل˘خاد رو˘ث˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
072 ىلع يلئاعلا اهنكضسم
غلم003 «نيلباقيرب» اضصرق

غلبمو اطضشم81 نع ةرابع
نويلم06 ـب رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘˘لا˘˘˘م
نم ربتعي جد004و ميتنضس
تفقوأا امك .جيورتلا تادئاع
ةبكر˘م ،ة˘ل˘ثا˘م˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
،سسيد˘لا راود ي˘ح˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘ضس
سصاخضشأا ةثÓ˘ث ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
32و22 نيب مهرامعأا حوارتت
سصرق552 مهتزو˘ح˘ب ة˘ن˘ضس
ةرابع غ˘ل˘م003 نيلباق˘ير˘ب

غ˘ل˘ب˘مو ا˘ط˘˘ضشم71 ن˘˘˘˘˘˘ع
تاد˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م جد00081
ناروزو˘ب ي˘ح˘˘بو .ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
رضصانع فقوأا ،ةنتا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
هتزوحبو اضصخضش ةقرفلا تاذ
003 «نيلباقيرب» سصرق14

ةرابع ءاضضيب ةحلضسأا3و غلم
.فويضس3 نع

حبذم فاسشتكاو...
يعرسش Òغ

ن˘˘مألا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
نم ،ةنتابب عضساتلا يرضضحلا
يعرضش ر˘ي˘غ ح˘بذ˘م فا˘ضشت˘كا

را˘˘ط˘˘ن˘˘ق ن˘˘م د˘˘˘يزأا ز˘˘˘ج˘˘˘حو
ءاضضيبلا موحللا نم فضصنو
كÓ˘ه˘ت˘ضسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘˘ضص ر˘˘ي˘˘غ
.يرضشبلا

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا تاذ تا˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت
موق˘ي سصخ˘ضش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م
حبذمك عدوت˘ضسم لÓ˘غ˘ت˘ضسا˘ب

مدعنتو ةيعرضش ريغ ةقيرطب
،ةفاظ˘ن˘لا طور˘ضش ى˘ندأا ا˘ه˘ي˘ف
ة˘م˘هاد˘م ا˘هر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
بحا˘˘ضص ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو نا˘˘كم˘˘لا
رمعلا نم غلبي يذلا حبذملا

غلك061 زجح عم ،ةنضس92
ر˘ي˘غ ءا˘ضضي˘ب˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘م
،يرضشبلا كÓهتضسÓل ةحلاضص
يئاضضق فلم زاجنإا مت هيلعو
ةباي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘تو هد˘ضض
ةيم˘كلا فÓ˘تإا ع˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
.ةزوجحملا

صصاخسشأا ةتسس نم ةنوكتم

ةنتابب تاسسولهŸا جورت ةباسصعب ةحاطإلا

  ز.صسواط

يجورم نم6 طاسشن لسش نم ةقرفتم تايلمع يف ،ةنتاب ةيلو نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف حلاسصم تنكمت
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهميدقتو ةيلقعلا تارثؤوملا

ةلقروب ةمظنم ةيمارجإا ةعامج نمسض طسشني

لقن يف طروتمل اذفان انجسس تاونسس01
 ةردخم داوم

ةياجب ةنيدم ›اعأاب Èمفون لوأا ةحاسسب دجاوتم

لاث“ ةقرسس لواح Úسصخسش فيقوت
 «زامق هÒسسكت لاونام»

صسابعلب يديسس

لبجب ةلبنق راجفنا ‘ Úسصخسش ةباسصإا
 غÓتب «ةمومسس»

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م تنادأا
ءاضضق سسلج˘م˘ل ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسلا

ةدقعنملا اه˘ت˘ضسل˘ج ي˘ف ة˘ل˘قرو
(ةنضس72 ,ح‐ ع) وعدملا سسمأا
اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘ضس تاو˘ن˘ضس ر˘ضشع˘˘ب
ة˘م˘ي˘ق˘ب ةذ˘فا˘ن ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
ه˘˘با˘˘كترل جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م د˘˘حاو
ةقيرطب ةردخم داوم لقن ةيانج
ةعامج راطإا يف ةعورضشم ريغ
.ةمظنم ةيمارجإا

ةيضضق˘لا هذ˘ه ع˘ئا˘قو دو˘ع˘تو
ةلاحإلا رارق بضسح ‐ ةيئانجلا
9102 وينوي12 موي ىلإا ‐
ةدكؤوم تامولعم تدرو امنيح
نأا˘ضشب ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘ضصم˘لا ى˘لإا
نم ةيمك لقن ددضصب سصاخضشأا
رارغم ة˘يد˘ل˘ب ن˘م تارد˘خ˘م˘لا
ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا (ة˘ما˘ع˘ن˘˘لا ة˘˘يلو)
ز˘جا˘ح˘لا ن˘˘كم ثي˘˘ح ،ة˘˘ل˘˘قرو
ةقطنم ىوت˘ضسم ى˘ل˘ع ي˘ن˘مألا

ن˘م (ة˘يادر˘غ ة˘يلو) ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘˘م
عفدلا ةي˘عا˘بر ةرا˘ي˘ضس ف˘ي˘قو˘ت

‐ ي) ناوعدملا اهنتم ىلع ناك
.(م‐ح)و ( ب

ة˘ب˘كر˘م˘لا سشي˘ت˘ف˘ت ح˘˘م˘˘ضسو
فيكلا نم ةيمك ىلع روثعلاب
يلامجإلا اهنزو ردق جلاعملا
ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك غ˘ل˘ك003ـب

يفلخلا دعقملا لفضسأا ماكحإاب
وعدملا فرتعا ثيح ،ةرايضسلل
اهلقن ددضصب ناك هنأا (ب ‐ي)
ة˘ن˘يد˘م˘ب سصا˘خ˘ضشألا د˘حأا ى˘لإا

.يلام غلبم لباقم ةلقرو
مو˘ي˘لا سسف˘ن ي˘ف ىر˘ج ا˘م˘ك

نم ( ح‐ع) ىمضسملا فيقوت
ينطولا كردلا حلاضصم فرط
يذلاو اضضيأا يليلتم ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ة˘ي˘حا˘ي˘ضس ةرا˘ي˘˘ضس دو˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك
اهضشيتفت ةج˘ي˘ت˘ن تنا˘ك ي˘ت˘لاو
نأا ريغ ،هليبضس ىلخيل ةيبلضس
ماق هنأا اقحل تنيب تاقيقحتلا

عم تنمازت يتلا ةرتفلا لÓخ
‐ ي) نيوعد˘م˘لا ل˘ق˘ن تي˘قو˘ت

تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل (م ‐ ح) و (ب
امهعم ةيفتاه تاملاكم ءارجإاب
حتفب موقي ناك هنأا تبث ام وهو
امهل كلاضسملا نيمأاتو قيرطلا
.ةينمألا حلاضصملا نم تÓفإÓل

يف ماعلا قحلا لثمم ددضشو
دكؤوت نئارقلا لك نأا هتعفارم
نا˘˘ك (ح‐ع) ى˘˘˘م˘˘˘ضسم˘˘˘لا نأا˘˘˘ب

ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘˘ضش ي˘˘ف او˘˘ضضع
تاردخملا لا˘ج˘م ي˘ف ط˘ضشن˘ت
لازنإا ةم˘كح˘م˘لا ن˘م ا˘ضسم˘ت˘ل˘م
.هقح يف دبؤوملا نجضسلا ةبوقع

ب.ر

ة˘طر˘ضشلا ر˘ضصا˘ن˘ع تن˘كم˘˘ت
ن˘مأا˘ب لوألا ير˘ضضح˘لا ن˘مأÓ˘ل
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يلو
ططخمل˘ل اد˘ي˘ضسج˘ت عو˘ب˘ضسألا
نمأا حلاضصم لبق نم رطضسملا

ة˘ح˘فا˘˘كم ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو
ل ،اهلاكضشأا فلتخمب ةميرجلا
ةظفاحملا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘م˘ي˘ضس
تاكلتمملاو سصاخضشألا ىلع
ن˘م ،ة˘ضصا˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
حوار˘ت˘ت ن˘ي˘˘ضصخ˘˘ضش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
،ةنضس12و91 نيب امهرامعأا
،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘م نارد˘ح˘ن˘ي
ة˘لوا˘ح˘م ة˘ي˘˘ضضق ي˘˘ف ا˘˘طرو˘˘ت
لاونام» لاثمت بيرختو ةقرضس
نم عونضصملا «زامق هريضسكت
لوأا ةحاضسب دجاوتملاو سساحنلا
،ةياجب ةنيدم يلا˘عأا˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن
دعب تءاج ةيل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت
نم Óيل لاثمتلا عازتنا ليجضست

سضرعت ن˘يأا ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م فر˘ط
هطاق˘ضسإاو ي˘ئز˘ج˘لا بير˘خ˘ت˘ل˘ل
امم هتقرضس ةلواحم دنع اضضرأا
ىلع ،ةربتعم ارارضضأا هل ببضس

ترضشاب ةققحملا ةقرفلا روفلا
ةعضساو يرحتو ثحب تايلمع
ة˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب تل˘˘ل˘˘ك ن˘˘يأا
د˘ن˘ع ،ا˘م˘ه˘فا˘ق˘يإاو ن˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ةزوحب طبضض نيلعافلا فيقوت
نم عطق امهيف هبتضشملا دحأا
عم ،(جلاعم فيك) تاردخملا
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ن˘ي˘كضس سضي˘بأا حÓ˘˘ضس
/ىنكملا يناثلا هي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
هنأاب نيبت هطيقنت دعب يضشارحلا

رمأا لحم ايئاضضق هنع ثوحبم
قيقحتلا ةياه˘ن د˘ع˘ب .سضب˘ق˘لا˘ب
هبتضشملا دضض يئازج فلم زجنأا
لوا˘ح˘م ة˘ي˘ضضق ل˘جأل ا˘م˘ه˘ي˘˘ف
لاونام» لاثمت بيرختو ةقرضس
امهميدقت متو ،«زامق ةريضسكت
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
قح يف ردضص نيأا ،ةضصتخملا
60 ةبوقع لوألا هيف هبتضشملا
ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن ا˘ضسب˘˘ح ر˘˘ه˘˘ضشأا

،جد000,02 ا˘هرد˘ق ة˘ي˘˘لا˘˘م
ردضص يناثلا هيف هبتضشملا امنيب
  .عاديإا رمأا هقح يف

م.ءامسسأا

نا˘˘˘ضصخ˘˘˘ضش سسمأا ،بي˘˘˘ضصأا
ة˘ل˘ب˘ن˘ق را˘ج˘ف˘نا ر˘˘ثإا حور˘˘ج˘˘ب
ل˘ب˘ج ةا˘م˘ضسم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
غÓت ةيدلب يحاونب «ةمومضس»
يديضس ةيلو بونج ملك05
ةلاح يف دحاو مهنيب سسابعلب

رد˘ضصم˘لا بضسحو. ةري˘ط˘خ
ر˘مألا نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لا دروأا يذ˘˘لا
04 «م.م» ن˘م ل˘كب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
اناك ةن˘ضس04 «م.ع»و ة˘ن˘˘ضس

بلج لجا ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف
نأا ى˘˘لإا كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘م بط˘˘ح˘˘لا
ر˘كذ˘ي م˘ل ة˘ل˘ب˘˘ن˘˘ق تر˘˘ج˘˘ف˘˘نا
ىلع امهلقن مت ثيح ،اهعون

ىفضشتضسم وحن ةعرضسلا حانج
جÓعلا يقلتل سسابعلب يديضس
ح˘لا˘ضصم˘لا تح˘˘ت˘˘ف تقو ي˘˘ف
نم اقيقحت ةضصتخملا ةينمألا
 .ةيضضقلا ليضصافت ةفرعم لجا

ودبع.سص

نازيلغ

ةراج◊اب يئلولا قرطلا نوعطقي ةرواوهلا ناكسس

اهل نوجوري اوناك صصاخسشأا4 فيقوت عم

 نازيلغب صسولهم صصرق0049 نم رثكأا زجح

تار˘ضشع سسمأا لوأا ج˘˘ت˘˘حا
ةيدلبب ةرواوهلا راود ناكضس
عطق˘ب او˘ما˘ق ثي˘ح ة˘يو˘يد˘ج
أا70 مقر ي˘ئلو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ةيويدج يتيدلب نيب طبارلا

ةراجح˘لا ة˘ط˘ضساو˘ب ير˘م˘حو
ةكر˘ح ل˘ضش ي˘ف بب˘ضست ا˘م˘م
تفل لجا نم كلذو رورملا
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا ها˘ب˘ت˘نا

تلاغضشنلا ةلمجب لفكتلاو
نمو ةعورضشملا بلا˘ط˘م˘لاو
يدر˘˘ت بلا˘˘ط˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
اهنم ةي˘عا˘م˘ت˘جلا عا˘ضضوألا

يضسردملا لقنلا ةلفاح بايغ
ل˘ي˘˘ج˘˘ضست ي˘˘ف بب˘˘ضست ا˘˘م˘˘م
ذيمÓتلا طاضسوأا يف تابايغ
با˘˘ي˘˘غ˘˘لا اذ˘˘ه ناو ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ
تارابتخلا ةرتف عم نمازت
يناثلا ل˘ضصف˘لا ة˘ي˘م˘ضسو˘م˘لا

ربع لقنتلا لضضف نم مهنمو

ةدايز ناتضسدنولكلا تارايضس
تاقرطلا ةكبضش ءارتها ىلع
فر˘˘ضصلا تاو˘˘ن˘˘ق ماد˘˘ع˘˘˘ناو
ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ضضإا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا
تÓهمم زاج˘نا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
عوقو يدافتل ةعرضسلا حبكل

ىوتضسم ىلع ةتيمم ثداوح
أا70 م˘قر ي˘ئلو˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ةرواو˘ه˘لا ة˘ضسرد˘م ةاذا˘ح˘م˘ب
نا˘ب˘ئا˘ن ل˘ق˘ن˘ت ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا˘بو
يدلبلا يب˘ع˘ضشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب
ن˘يد˘ي˘ضسلا ة˘يو˘يد˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ل
رداقلادبعو ليلج هللا دبعوب
راوحو ءاقل امهل اناكو رابز
مهعانقا متو نيجتحملا عم
بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ع˘˘˘فر˘˘˘ب
ةياضصولا ىلا تلاغضشنلاو
نم ملع امبضسحو اهيف رظنلل
ق˘ئا˘ضس نا ة˘ع˘ل˘ط˘˘م ردا˘˘ضصم
ي˘ضسرد˘م˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح

ة˘يد˘ل˘ب ةر˘ي˘ظ˘˘ح˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
اعجرم هتلاقتضسا مدق ةيويدج
ةير˘ه˘ضشلا ةر˘جألا نأا بب˘ضسلا

تاذ تجمرب امك ةيفاك ريغ
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ةد˘˘ع ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا
اهنم تاقرطلا ةكبضش ةئيهتل
ةرواوهلا نيب طبارلا قيرطلا

ملك2.2 ةفاضسم ىلع ةزعلاو
يذ˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘ضشم˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘هو
كلذ˘ك ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ي˘˘ضس
ةزعلا نيب ي˘عر˘ف˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ة˘فا˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘يÓ˘ح˘˘لاو
ريدج˘لا .ج˘مر˘ب˘م م˘ل˘ك5.1
كرد˘لا ح˘لا˘ضصم نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘ع ى˘لإا تل˘ق˘ن˘ت ي˘ن˘طو˘˘لا
بقار˘˘˘ت تي˘˘˘ق˘˘˘بو نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
ع˘˘˘م بر˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘ضضوألا
يتلا رورم˘لا ة˘كر˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت
. تقولا سضعبل تفقوت

بويا  صس

ةطرضشلا رضصانع تنكمت
يداو ةرئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا
40 ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ،و˘˘˘ي˘˘˘هرا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو سصا˘˘˘خ˘˘˘ضشأا

سصار˘˘˘قألا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ر˘ثإا ى˘ل˘ع كلذ ة˘ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
تاذ˘ل ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ب˘قار˘م ة˘ط˘ق˘ن
ىو˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا
ةنيدم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘ضشلا ل˘خد˘م˘لا
سصخضش فيقوت ىلإا تضضفأا

عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
د˘˘ع˘˘بو ،ر˘˘ي˘˘ضسكو˘˘ب و˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ب
مت ةبكرملل قيقدلا سشيتفتلا
نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلا
ترد˘ق ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘˘لا
نم اضسولهم اضصرق0349:ـب
تايرحت˘لا ،عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةثÓث نع فضشكلا نم تنكم
ة˘ي˘ضضق˘لا ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم
زاجنإا هبجومب مت مهفيقوتو

قح يف يئاضضق ءارجإا فلم
او˘˘مد˘˘ق ر˘˘كذ˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ضسلا
ن˘ع ،ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘˘ب
ماكحألا ةفلاخم ةحنج ةيضضق
ةيرادإلا ةبقارملاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةضصاخلا ةين˘مألاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
عيزوتو ل˘يو˘ح˘تو ف˘ي˘ظو˘ت˘ب
.اهميلضستو ةيلقعلا تارثؤوملا

بويا صس

تداعتسسا ةطرسشلا حلاسصم
قورسسملا يلحلا

نيسصخسش فيقوت
ةقرسس يف اطروت
ةدكيكسسب نكسسم
نمألا رسصانع نكمت
نمأاب عسساتلا يرسضحلا
فيقوت نم ،ةدكيكسس
ةيسضق يف اطروت نيسصخسش
لزنم لخاد ةقرسسلا

.ةقورسسم ءايسشأا ءافخإاو
يقلت ىلإا ةيسضقلا دوعتو
ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف
عسساتلا يرسضحلا نمألاب
ىدحإا فرط نم ىوكسشل
لعفل اهسضرعتب تانطاوملا
اهنكسسم لخاد نم ةقرسسلا
ىلوتسسا ثيح يلئاعلا
نم ةبيقح ىلع لعافلا
ىلع يوتحت ريغسصلا مجحلا

رفسصألا ندعملا نم يلح
متيل ،يلام غلبم ىلإا ةفاسضإا

 . ةيسضقلا يف قيقحت حتف
نم حوتفملا قيقحتلا نكم
ةيطبسضلا رسصانع لبق
صصيخسشت نم ،ةيئاسضقلا
يذلاو ،هيف هبتسشملا

نم تاقورسسملا ىلع لسصحت
نم نيبرقملا ىدحإا دنع

هفيقوت مت نيأا ،ةيحسضلا
،تاقورسسملا عاجرتسساو
تاءارجإا مامتإا دعبو
هبتسشملا دسض زجنأا قيقحتلا

مت يئاسضق فلم امهيف
مامأا اهميدقت هبجومب
ىدل ةسصتخملا ةباينلا

.  ةدكيكسس ةمكحم
ع.دلاخ
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اهعم اكيرمأا كارتسشا وأا ناريإا ةمجاهمب «ليئارسسإا» دارفنا :نادعبتسسم نارايخ

نييليئار˘ضسإا ةدا˘ق تاد˘يد˘ه˘ت ى˘لاو˘ت˘ت
سشيجلا ناكرأا سسيئر ..ناريإا برضضب
نإا لاق يفاخو˘ك ف˘ي˘فأا ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإلا
.اهبرضضل دعتضسيو ًاططخ ّدعي سشيجلا

ي˘ف لا˘ق سست˘نا˘غ ي˘ن˘˘ب ن˘˘مألا ر˘˘يزو
«زو˘ي˘ن سسكو˘ف» ة˘كب˘ضش ع˘م ٍة˘ل˘با˘ق˘م
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ه˘ضشي˘ج نإا ،ة˘ي˘كير˘مألا
بر˘˘ضضل ه˘˘تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘˘ضسا ن˘˘˘ي˘˘˘ضسح˘˘˘ت
ه˘نإاو ،ة˘ي˘نار˘يإلا ة˘يوو˘ن˘لا تآا˘ضشن˘م˘لا
.«ةلقتضسم ةروضصب لمع˘ل˘ل د˘ع˘ت˘ضسم»
لاق وهاينتن نيماينب ةموكحلا سسيئر
ليئارضسي» ةفي˘ح˘ضص ع˘م ٍة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف
رو˘˘ّط˘˘ي» ه˘˘نإا (52/2/1202) «مو˘ي˘˘لا

يأاب يناريا يوون حÓضس عنمل ًارايخ
لاضصتا يف هضسفن ديدهتلا دكأاو «نمث
ة˘ب˘ئا˘ن سسيرا˘ه لا˘ما˘ك ع˘˘م ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه
.ندياب وج يكيرمألا سسيئرلا

ن˘ي˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ن˘ي˘ق˘ّل˘ع˘م˘لا ُة˘ي˘ب˘˘لا˘˘غ
،عمجُت نييليئارضسإلا ني˘ير˘كضسع˘لاو
سستناغو وهاينتن نأا ىلع داكت وأا

مهتاديدهتب نو˘ه˘جو˘ت˘ي ،ي˘فا˘خو˘كو
نوديري .نآا يف ناريإاو اكيرمأا ىلإا

ى˘لإا ةدو˘ع˘لا مد˘ع ند˘˘يا˘˘ب ةرادإا ن˘˘م
ي˘ف وأا ،نار˘يإا ع˘م يوو˘ن˘لا قا˘ف˘˘تلا
تاضضوافم ىلإا ا˘ه˘جارد˘ت˘ضسا ،ل˘قلا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق د˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘لإا ي˘ه˘ت˘ن˘ت
خيراوضصو ،ةيوون ةح˘ل˘ضسأا ع˘ي˘ن˘ضصت
ىلع ةرداق ،ىدملا ةديعب ةيتضسيلاب

.ةاخوتملا فادهألا ةبا˘ضصإاو ا˘ه˘ل˘م˘ح
تاردق بّيهتت نأا ناريإا نم نوديري
ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ير˘كضسع˘لا «ل˘ي˘ئار˘ضسإا»
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ا˘ه˘ت˘يّد˘˘جو ،ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لاو
خوضضرلا ىلع اهلمح˘ل ،ا˘ه˘تاد˘يد˘ه˘ت
ءارجإاب ةدحت˘م˘لا تا˘يلو˘لا بل˘ط˘م˘ل
.اهعم تاضضوافم

دعب تاب يكيرمألا بعسشلا
،ًايداموً ايرسشب ةفلكم بورح

،قارعلا ىلع بر◊ا اميسسلو
برح يأل ةدسشبً اسضراعم

ةديدج ةنسشخ
نا˘كرأا م˘˘ظ˘˘ع˘˘مو ،ند˘˘يا˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا
قافتلا ىلإا ةدوعلل نولاّيم ،هترادإا

نأاضشب نوظف˘ح˘ت˘ي م˘ه˘ن˘كل ،يوو˘ن˘لا
نامريضش يدنيو .تاريغتملا سضعب
ر˘يزو بئا˘ن بضصن˘˘م˘˘ل ه˘˘ت˘˘ح˘˘ضشر˘˘م
هذ˘˘ه ن˘˘˘ع تر˘˘˘ّب˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
نوؤو˘ضشلا ة˘ن˘ج˘ل ما˘مأا تا˘ظ˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا
خو˘ي˘ضشلا سسل˘ج˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
نع ةفلتخم1202 ةنضس نإا ،اهلوقب
ىلإا لضصوتلا ّمت امدنع5102 ةنضس
ى˘ل˘˘ع ع˘˘ئا˘˘قو˘˘لا .نار˘˘يإا ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا
م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو ،تر˘˘˘˘ّي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت سضرألا
.ترّيغت ةقطنملا يف ةيضسايضسويجلا

.ًاضضيأا ترّيغت قيرطلا نأا ينعي اذه
يضضراعم ةنأا˘م˘ط ت˘ْخو˘ت نا˘مر˘ي˘ضش
ةرادإا نأاب يوونلا قافتلا ىلإا ةدوعلا
ا˘ه˘نأاو ،تار˘ّي˘غ˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ع˘˘ت ند˘˘يا˘˘ب

نابضسحلا يف اهعضضو ىلع ةضصيرح
ام ناريإا .ةلبقملا تاضضوافملا ءانثأا

وعدي يذلا اهفقومب ةكضسمتم تلاز
ىلإا ةدوعلا ىلإا ةدحتملا تايلولا
نإاو ،طورضش امنود يوونلا قافتلا

تابوقع˘لا ع˘فر˘ب ًلوأا ءد˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ضضر˘ف ي˘ت˘لا ة˘يدا˘ضصت˘قلا
ريغ .اهتين نضسح ىلع ليلدك ،ناريإا
با˘˘˘˘ب د˘˘˘˘ضصو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ل نار˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ط نأا
ليلدب ،ةيئاهن ةروضصب تاضضوافملا
ةحلضصم سصيخضشت عمجم نيمأا نأا

ي˘ف لا˘ق ي˘ئا˘ضضر ن˘ضسح˘م ما˘ظ˘˘ن˘˘لا
«زميات لاضشننياف» ةفيحضصل حيرضصت
ةد˘ع˘ت˘ضسم نار˘يإا نإا» :ة˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
عم ةيوونلا تاضضوافملا ىلإا ةدوعلل
ةيملاعلا ىوقلاو ،ةدحتملا تايلولا
فر˘˘ط˘˘لا ل˘˘ضسرأا لا˘˘ح ي˘˘ف ىر˘˘خألا
ةنماضضو ةحضضاو تاراضشإا لباقملا
ما˘ع نو˘ضضغ ي˘ف تا˘بو˘ق˘ع˘لا ع˘فر˘ل
.«دحاو
عا˘ن˘قإا ي˘ف ا˘كير˘مأا تق˘ف˘خأا و˘ل اذا˘م
ة˘˘لوا˘˘ط ى˘˘˘لإا سسو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب نار˘˘˘يإا
ةدا˘˘ق ذ˘˘ف˘˘ن˘˘ي ل˘˘ه ؟تا˘˘ضضوا˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
بر˘ضضب م˘ه˘تاد˘يد˘˘ه˘˘ت «ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضسإا»
هنأا حيحضص ؟ةيوونلا ناريإا تآاضشنم
فا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ضسلا مد˘˘˘ع ي˘˘˘ضضت˘˘˘ق˘˘˘ي
،ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإلا ةدا˘ق˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘ب

عروتي نل يذلا وهاينتن ًاضصوضصخ
رطخ داعبإل ةقيرط ّيأا دامتعا نع
داضسفلا مئارجب هيلع ءاضضقلا مكح
هنأا ر˘ي˘غ .بضصن˘لاو ى˘ضشر˘لا لو˘ب˘قو
وهاينتن نأا ىضسنن ّلأا ًاضضيأا يضضتقي
ي˘ف ة˘كرا˘˘ضشم˘˘لا باز˘˘حألا نا˘˘كرأاو
يف زوفلا ىلع نوضصيرح هتموكح
مايأا دعب يرجتضس يتلا ،تاباختنلا

ة˘نأا˘م˘ط ى˘لإا م˘ه˘ع˘فد˘ي ا˘م ،ةدود˘ع˘˘م
تا˘ح˘ير˘ضصت قÓ˘طإا˘ب ،ما˘ع˘لا يأار˘˘لا

تارد˘˘˘ق د˘˘˘كؤو˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا نو˘˘˘ّن˘˘˘ظ˘˘˘˘ي
دادعت˘ضساو ،ة˘ير˘كضسع˘لا «ل˘ي˘ئار˘ضسإا»
نار˘يإا تارد˘ق سضيو˘ق˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘ضشي˘˘ج
ول ى˘ت˘ح .ا˘ه˘ن˘م ة˘يوو˘ن˘لا ا˘م˘ي˘ضسلو
نوداج «ليئارضسإا» ةداق نأا انضضرتفا
نوكي نأا لقعي لهف ،مهتاديدهت يف
هلاق ام بضسح ،يليئارضسإلا سشيجلا

Óًعف ًادعتضسم» سستناغ نمألا ريزو
ةيناريإلا ةيوونلا تآاضشنملا برضضل
نمو دارفنلاب ّيأا «ةلقتضسم ةروضصب
؟اهنمٍ معدب وأا اكيرمأا ةكراضشم نود
نم نكي مل نإا ،ًادج دعبتضسملا نم
«ل˘ي˘ئار˘ضسإا» مو˘ق˘ت نأا ،ل˘ي˘ح˘ت˘ضسم˘لا
ةكراضشم نود ن˘م نار˘يإا ة˘م˘جا˘ه˘م˘ب
اهملع نود نم ،لقلا يف وأا ،اكيرمأا

لاحلاو .ًةروادم وأا ًةرضشابم اهمعدو
ددضص يف تضسيل مويلا اكيرمأا نأا
ةدع بابضسأل ليبقلا اذه نم ريبدت
:اهزربأا
د˘ع˘˘ب تا˘˘ب ،ي˘˘كير˘˘مألا بع˘˘ضشلا نإا

ًا˘ير˘ضشب ة˘ف˘ل˘كمو ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م بور˘˘ح
ى˘ل˘ع بر˘ح˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘ضسلو ،ًا˘˘يدا˘˘مو
برح يأل ةدضشب ًاضضراعم ،قارعلا

.ةديدج ةنضشخ
رضضاحلا تقولا يف يناعت اكيرمأا

،ةظهاب ةيداضصتقاو ةيرضشب ٍةفلكتبو

رارطضضاو ،انوروك ِةحئاج ِتايعادت
تانويليرت سصيضصختل ندياب ةرادإا
ام اهتنحم نم اهضضاهنإل تارلودلا
ٍبر˘˘ح ى˘˘لإا رار˘˘ج˘˘نلا نود لو˘˘ح˘˘˘ي
ة˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت˘˘لا ة˘˘ظ˘˘ها˘˘ب
.ةيلاملاو ةيداضصتقلاو
تقولا يف سسيل «ليئارضسا» نمأا نإا
بّلطتي مهاد رطخل ًةضضرع رضضاحلا
ةظها˘ب ٍبر˘ح ي˘ف ا˘كير˘مأا سسا˘م˘غ˘نا
اهئافلح عيمج ىلعو ،اهيلع ةفلكتلا
م˘˘ه˘˘مّد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإلا
.«ليئارضسا»
تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘ضسو تارو˘ط˘ت ة˘م˘ث نإا

ا˘كير˘مأا ح˘لا˘ضصم ة˘يا˘م˘ح˘ل ةدد˘ع˘ت˘م
نم رفوأاو لضضفا «ليئارضسا» نمأاو
.برحلا ىلإا ءوجللا
نا˘˘كمإا ى˘˘لإا تار˘˘ضشؤو˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ث نإا ـ
ةرضشابم ريغ تاضضوافمل لضصوتلا

ةيلودلا ةلاكولا راطإا يف ناريإا عم
ثحابتلا ناونع تحت ةيرذلا ةقاطلل
ةينفلا تلاكضشإلا ّلح ىلع قفاوتلل
ىلع ةباقر˘لا عو˘ضضو˘م˘ب ة˘ل˘ضصت˘م˘لا

ع˘ي˘ن˘ضصت˘لا تادو˘ه˘˘ج˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
مكحب ناريإا اهلبقتضس يتلا يوونلا

ة˘ما˘قإا ة˘ي˘قا˘ف˘تا ي˘ف ًا˘فر˘˘ط ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك
. ةروكذملا ةلاكولا
غلاب رخآا لماع ةمث ،هلك كلذ ىلإا
ًاطوضش تعطق ناريإا نأا وه ،ةللدلا

ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا مد˘ق˘ت˘لا ي˘ف Óً˘يو˘˘ط
هنأاو ،ةروطتملا ةحلضسألا عينضصتو
نع عافدلا ا˘هرود˘ق˘م ي˘ف نو˘كي˘ضس
اهئادعا تاططخم طابحإاو ،اهضسفن
رماقت اذاملف ،مهب ىذألا غلاب قاحلإاو
يف «ليئارضسإا» نم كيهان ،اكيرمأا

؟ةلضشافو ةفلكم ٍبرح
ةد˘ئا˘ف لو ة˘ح˘ل˘ضصم ل :ة˘ضصÓ˘خ˘˘لا

ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘˘لا ءا˘˘˘قد˘˘˘ضصأل
ي˘˘ف ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا ىو˘˘ق مو˘˘ضصخ˘˘لو
،مهنم نيينانبللا اميضسلو ،ةقطنملا
ي˘ف ا˘ه˘ل˘خد˘ت ى˘ل˘ع ة˘ن˘˘هار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

ي˘ف م˘ه˘مو˘˘ضصخ ع˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘عار˘˘ضص
ريثأات اهلخدتل نوكي نأا وأا ،لخادلا

.ةنهارملا قحتضسي زجم

ةداعسس ماسسو :ملقب

؟ركفي فيكو ؟ندرألا يف ةيلخادلل اريزو حبسصأا يذلا «ديمعلا» وه نم :«ةمزألا»و ركسسعلا

يضسايضسلا اهريثأات حبضصي ةرابع كلت
ابذاجو ارحاضس يلكيهلا يطارقوريبلاو
فلخ ردضصت امدنع قمعأا تللد هلو
ةبترب يركضسع طباضض نع ةراتضسلا

ةرا˘ه˘م˘لاو ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا كل˘˘ت˘˘ما د˘˘ي˘˘م˘˘ع
ةريبك ةزف˘ق ق˘ق˘ح˘ي ي˘كل رو˘ضضح˘لاو
بجومب ةيلخاد˘لا ة˘ب˘ي˘ق˘ح ه˘مÓ˘ت˘ضسا˘ب
ندرألا يف ريخألا يرازولا ليدعتلا

رضشب روتكدلا سسيئرلا ةموكح ىلع
.ةنواضصخلا
اريزو ح˘ب˘ضصأا ة˘يار˘ف˘لا نزا˘م د˘ي˘م˘ع˘لا
.ةيلخادلل

ي˘˘ف «د˘˘يد˘˘جو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك أا˘˘ب˘˘˘ن» اذ˘˘˘ه
ندرألا ي˘ف ر˘يزو˘ت˘لا تا˘ي˘˘كي˘˘ضسÓ˘˘ك
سضعبل تليق يتلا ةرابعلا كلت هقبضسو
هجولا نم ديدضش دوب ةموكحلا زومر
سسيئر نكمتي نأا لبق ديدجلا يرازولا
ةيارفلا ديمع˘لا فا˘ط˘ت˘خا ن˘م ءارزو˘لا

ةضصاخ ةيلمعب ةيلخادلل اريزو هنييعتو
.دعب اهزاغلأا ككفتت مل
ةرا˘ب˘ع ن˘ع ج˘ت˘ن يذ˘لا راو˘ح˘˘لا ن˘˘كل
يدايضس عامتجا دعب ةموكحلل ةيارفلا

ةرادإا ةيفي˘كب ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل نا˘ك ق˘ل˘غ˘م
ةمزألا ةيلخ˘ل ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ر˘كضسع˘لا
ة˘كر˘ع˘م ة˘ه˘جاو˘م د˘ع˘ب تزر˘ب ي˘˘ت˘˘لا
ديمعلا ناك ثيح انوروك سسوريافلا

ق˘م˘ع ي˘ف ا˘˘ق˘˘حل ر˘˘يزو˘˘لاو ا˘˘ق˘˘با˘˘ضس
ةمزأا ةرادإا يف ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت˘لا ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت

.انوروك
فرتحملا يركضسعلا رذتعي لاح لكب
عامتجا دعب يندم ءارزو سسيئر نم
رهظأا يكلم يعجرم راضسفتضساو قلغم
ةقÓع هلو تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ي˘ف ا˘برا˘ضضت

نيذلا انوروك يباضصم فلمب ةيرضصح
سسان˘لا ط˘ضسو نو˘ل˘ق˘ت˘ن˘يو نو˘لو˘ج˘ت˘ي
.ىودعلا نولقنيو
ى˘ق˘ل˘تو ف˘ق˘ث˘م ل˘جر ة˘يار˘ف د˘ي˘م˘ع˘لا
ةرازو يف هدوجوو تارودلا لضضفأا
اهتركف ةريبك ةيضسايضس ةوطخ ةيلخادلا
ا˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘ب ة˘˘مزألا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ةر˘˘ب˘˘خ نأا
نآلا ريدت قيقدلا فرتحملا يركضسعلا
ةكلمملا يف مهألا ةيدايضسلا ةرازولا
فقثم لجر ةيارف ديمعلا لاح لكب
يف هدوجوو تارودلا لضضفأا ىقلتو
ةريبك ةيضسايضس ةوطخ ةيلخادلا ةرازو
اهبناجب ةمزألا ةيلخ ةربخ نأا اهتركف
نآلا ريدت قيقدلا فرتحملا يركضسعلا
.ةكلمملا يف مهألا ةيدايضسلا ةرازولا

يف فÓخ وأا نيابت دعب كلذ لضصح
ه˘لو ءارزو˘لا ه˘فر˘ع˘ي ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو
ماكحلا تابجاو ةرادإا ةيفيكب ةقÓع
لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘˘يرادإلا

.سسوريافلا ةكرعم تايطعم
يف زرب رظنلا تاهجو يف نيابت وهو

ةيقيضسنتلاو ةيرواضشت˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جلا
ةيارفلا ناك امدنع ةمزألا ةيلخ نيب
قبضسألا ةيلخادلا ريزو نيبو اهل اضسيئر
رمألا هب ىهتنا يذلا نيضضيبم ريمضس
يف عافدلا رماوأا ةفلاخم ةعيرذب لاقم
.ةريهضشلا ءاضشعلا ةثداح
وه ندرألا يف ديدجلا ةيلخادلا ريزو
ةهجاوملا ريدي يذلا لجرلا ايرضصح
تÓيعفت لك عم ماع نم رثكأا ذنم
.انوروك ةكرعم

ةنواضصخلا ةركف دعب فرعي دحأا ل
لو ه˘ت˘مو˘˘كح˘˘ل ة˘˘يار˘˘ف˘˘لا م˘˘ضض ءارو
نمضض نوكت دق ةلأاضسملاف ا˘ه˘تا˘ي˘ف˘ل˘خ
تاجايتحلا اهيضضتقت وأا قمعأا هجوت
ةموكحلا ماهتا نم لدبف ةيعوضضوملا
ع˘م ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت ةر˘˘كضسع˘˘ب

م˘ه˘ضسف˘نأا ر˘كضسع˘لا ح˘˘ب˘˘ضصأا ا˘˘نورو˘˘ك
مهب نيعتضست نم مه ةقيمعلا مهتربخب
ةمخضض ةرازو ةرادإل مويلا ةموكحلا

.ةيلخادلا لثم
نم ديد˘ع˘لا ا˘ق˘حل ح˘ضضت˘ت لا˘ح ل˘كب
.تايطعملا

ةيلخادلا ريزو وه نم :لاؤوضسلا نكل
سضع˘ب ي˘ف ر˘كف˘˘ي ف˘˘ي˘˘كو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

؟سسانلا مهت يتلا ةمزألا تÓيضصفت
اديج يندرألا روهمجلا هفرعي ةيارفلا

نا˘ك رر˘كت˘م˘لا ي˘مÓ˘˘عإلا هرو˘˘ه˘˘ظو
انوروك فلم يف ةمضساح ةملك ةباثمب
يرازو بعÓت يأا نم ةيلاخو ةبلضصو
.اديدحت نييندملاب دوهعم يضسايضس وأا
ر˘يزو ن˘ع ة˘لو˘ق˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ياور˘˘لا ن˘˘كل
لوقت يتلا كلت يه ديدجلا ةيلخادلا
ي˘ن˘طو˘لا ءا˘بو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘ضضعأا نأا˘˘ب
نوفوركيملا ىلع ماحزلا يف نوغلابي
امم رثكأا نول˘خد˘ت˘يو تا˘ح˘ير˘ضصت˘لاو
يهو مهضصخت ل لئاضسم يف يغبني
حرتقت وأا حضصنت يتلا ةياورلا اهضسفن

ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ة˘ح˘ل˘م ة˘جا˘ح دو˘جو مد˘ع
سضارعتضسلا نم رثكت ةضصتخم ةيئابو
اهنم لدب ناهرلا نكمي اميف يمÓعإلا

وهو ةئبوأÓل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا ى˘ل˘ع
لمتكا ديدج سصتخمو ينوناق مضسج
عم لماعتلل زهاج وهو نآلا جضضنو
.سسوريافلا ةمزأا
مكحبو ةيارفلا ريزولا تابراقم يف
سضعب رثكأا ةمزألا ايÓخ يف هتربخ
ةموكح˘لا ي˘ف دا˘ه˘ت˘جلا ن˘م ءارزو˘لا
جاتنإلا تاقلحو رربم نودب ةقباضسلا

˘ما˘كح˘لا د˘ن˘ع ي˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
طبضضل جاتحت نيظفاحملاو نييرادإلا

.ةعجارمو فلتخم
ةيفيكل ادج اضسمحتم ةيارفلا ودبي ل

ة˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا ةرازو ي˘˘˘˘ف رو˘˘˘˘مألا ةرادإا
تاضسضسؤوملا نيب ةيكراضشتلاب نمؤويو
ظ˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘يو ما˘˘ع˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
اهل ة˘ق˘ي˘م˘عو ة˘ير˘هو˘ج تا˘ظ˘حÓ˘م˘ب

لواحت يتلا ةيكل˘م˘لا ا˘يؤور˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع
سسورياف˘لا ءاو˘ت˘حا ن˘ي˘ب ا˘مود ع˘م˘ج˘لا

ىلع ةي˘ب˘ل˘ضسلا هرا˘ثآا ءاو˘ت˘حاو ا˘ي˘ح˘ضص
.داضصتقلا

يف ةيارفلا ديمعلا عمضس نم نأا ودبيو
هنييعت لبق جتنتضسا تايلمعلا فرغ
ا˘م˘ك روا˘ضشت ل ة˘مو˘كح˘لا نأا˘ب ار˘يزو
يندملا عمتجملا تا˘ضسضسؤو˘م ي˘غ˘ب˘ن˘ي
.سصاخلا عاطقلاو

ذا˘خ˘تا ة˘ي˘لآا نأا˘ب ا˘˘ضضيأا ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘ضساو
يئزجلا وأا لماضشلا رظحلاب تارارقلا
.ةعجارمل جاتحت قطانملا لزع وأا
له :زايتماب يضسايضس وهو نآلا لاؤوضسلا
يف مدقتم عقوم˘ل ة˘يار˘ف˘لا بط˘ق˘ت˘ضسا
ه˘ج˘ما˘نر˘بو ه˘تا˘ظ˘حÓ˘م ع˘˘م ةرازو˘˘لا

ةيلخادلا ريزو نأا مأا ةفرتحملا هتدنجأاو
تلدا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف هو˘˘ت˘˘ي˘˘˘ضس د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
يضسايضسلا باطقتضسلاو طار˘قور˘ي˘ب˘لا

ا˘م˘كو هر˘ي˘غ ع˘م ل˘ضصح˘ي نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
؟ةداعلاب لضصح

يبرعلا صسدقلا
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 رامثتسسلا ىلإا نوعدي ءاربخ
تايافنلا ليوحت يف

ي˘ف نو˘كرا˘ضشم˘لا د˘˘كأا
مايأÓل ىلوألا ةع˘ب˘ط˘لا
لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘˘لا
ةيئيبلا ةفاقثلا ةيقرت»
تايا˘ف˘ن˘لا لا˘م˘ع˘ت˘ضساو
عمتجملا يف ةيلزنملا
ةيمنت˘لا فاد˘هأا غو˘ل˘ب˘ل
ي˘˘ت˘˘لا «ة˘˘ماد˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا
د˘حألا مو˘ي˘لا تم˘ت˘ت˘˘خا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق˘˘˘ب
قÓطإا ةيمهأا»
لاجم يف تارامثتضسا
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
ةدمضسأا ىلإا ة˘يو˘ضضع˘لا

.«ةيعيبط
يف نوكرا˘ضشم˘لا ا˘عدو
لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع ةود˘˘˘ن
ثو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خأا

ةيرضصع˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
ة˘˘˘ئ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ضشب
سصوضصخ˘ب ة˘ي˘عو˘ت˘لاو
عا˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضساو زر˘˘˘˘˘ف
يتلا ةيلزنملا تايافنلا
هذه ماتخ يف تدقعنا
كلذو ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ضسرد˘م˘لا˘˘ب
ايجولونكتويبلل ايلع˘لا
طا˘˘ضشن ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت ى˘˘˘لإا
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
لÓ˘خ ن˘م ة˘˘يو˘˘ضضع˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘لا
ة˘˘ط˘˘ضشنأا ثاد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ضسا
ةلضصلا تاذ ةيداضصتقا
ن˘˘˘˘م عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
.رامثتضسلا

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف تح˘˘˘˘ضضوأاو
ة˘˘˘˘كي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا
ة˘˘˘˘ضسي˘˘˘˘ئر يوا˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةيئيبلا ةفاقثلا ةي˘قر˘ت˘ل
ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو
ميظنت ىلإا ترداب يتلا

نأا˘˘ب ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
دا˘م˘ضس ى˘لإا ة˘يو˘ضضع˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ي ي˘ع˘ي˘ب˘ط
ن˘˘كم˘˘ت ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘ب
م˘˘ج˘˘ح سصي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘م
ىلإا ةهجوملا تايافنلا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا غرا˘˘ف˘˘م˘˘لا

ينق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كار˘مو
ةئيب نامضضل تايافنلل
.«ةفيظن

ى˘˘˘˘˘˘˘لإا تعد ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ك
نم ةعماج˘لا ة˘كرا˘ضشم
طاضشنلا اذه ةيمنت لجأا
ةعفن˘م˘لا˘ب دو˘ع˘ي يذ˘لا
ة˘ي˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا

.«ةيداضصتقلاو
تاذ تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو
ىلع كلذك ةلوؤوضسملا
ي˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ضسلا نأا
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
دا˘م˘ضس ى˘لإا ة˘يو˘ضضع˘لا

نأا ه˘نأا˘ضش ن˘م ي˘ع˘ي˘ب˘ط
رئازجلا هجو˘ت «زز˘ع˘ي»
ةيجولويب ة˘حÓ˘ف و˘ح˘ن
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ضضح˘˘˘˘م
ةد˘˘م˘˘ضسأا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسا

ةفل˘كت ل˘قأا˘ب ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
ةبضسن˘لا˘ب ع˘فا˘ن˘م تاذو
نأا ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل
تا˘طا˘ضشن ثاد˘ح˘˘ت˘˘ضسا

لا˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
ن˘م كلذ˘˘ك ن˘˘كم˘˘ي˘˘ضس
ةلاطبلا لدعم سضيفخت
با˘ب˘˘ضشلا طا˘˘ضسوأا ي˘˘ف
.سصوضصخلا ىلع
نأا تر˘ب˘ت˘عا نأا د˘˘ع˘˘بو
ةئيبلا ىلع ةظفا˘ح˘م˘لا

«عمتجملا ةيضضق» يه
سسف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ترا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضشأا
نأا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م ل˘م˘ع˘ت ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج
اذ˘˘ه م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
تارهاظت˘لا ن˘م عو˘ن˘لا

ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا بار˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نم ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا»
ةا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح را˘˘˘˘˘طإا ل˘˘˘˘˘جأا
.«لضضفأا
˘ما˘˘يألا نإا˘˘ف ةرا˘˘ضشإÓ˘˘ل
سسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ى˘˘˘لوألا
ةفاقثلا ةيقرت» ةيمهأاب
يف ةيئيبلا
لامع˘ت˘ضساو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ةيمنت˘لا فاد˘هأا غو˘ل˘ب˘ل
د˘˘˘ق» ة˘˘˘˘ماد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘ب تز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت
تاطاضشنلا نم ةلضسلضس
ةئف ةدئافل ناديملا يف
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع را˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ضصلا
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا سصو˘˘˘ضصخ˘˘˘˘لا
حور» ةباثمب نوربتعي
ةينطولا ةيجيتارتضسلا
نم ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل
،«ةمادتضسم ةيمنت لجأا

ه˘˘˘˘˘˘تد˘˘˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘˘م بضسح
.يواطوب ةديضسلا

ةرهاظت˘لا هذ˘ه ل˘ل˘خ˘تو
اهتاي˘لا˘ع˘ف تر˘ج ي˘ت˘لا
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘كب
يلجن˘م ي˘ل˘ع ة˘يرادإلا

ة˘˘يوار˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘غو
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع (بور˘˘خ˘˘لا)
راجضشأا سسرغو فيظنت
تا˘˘˘˘˘ضشرو ة˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘قإاو
زرفلا ةيمهأاب ةيعوتلل
تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘تو
ىلإا ةفاضضإلاب ةيلزنملا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘˘كت سصضصح
ليوحت لوح ةيميلعتو
ة˘يو˘ضضع˘لا تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لا
.ةيعيبط ةدمضسأا ىلإا
تمظ˘ن د˘ق˘ف ،ةرا˘ضشإÓ˘ل
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوألا ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يألا
لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘˘لا
ةيئيبلا ةفاق˘ث˘لا ة˘ي˘قر˘ت
ي˘ت˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف جرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت
ةيعم˘ج˘لا هذ˘ه ج˘ما˘نر˘ب
حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا» ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عور˘˘ضشم˘˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘تو زر˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ه˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘طإا م˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لا
ةئيبلا عاطق ةمهاضسمب
ةيريدملا عم نواعتلاب
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لاو
ة˘ظ˘فا˘ح˘مو تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ضسرد˘م˘˘لاو
.ايجولونكتويبلل ايلعلا
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قيرطلا قلغ ىلع ،رداقلا دبع ريمألا ةيدلبل ةعباتلا تسسوسساتب ةفرسشلا ةقطنم ينطاوم نم تارسشعلا ،صسمأا لوأا ةحيبسص مدقأا
اولسشو ، تÓجعلاو صسيراتملاو ةراجحلا ةطسساوب درمزلا قدنف مامأا طبسضلابو تسسوسسات ةقطنم ىوتسسم ىلع كلذو34 مقر ينطولا

.ةيومنتلا عيراسشملا نم ديدعلل دقتفت يتلا مهتيرقو مهتقطنم ىوتسسم ىلع ةيومنت تاحÓسصإاب نيبلاطم ،ايلك رورملا ةكرح

سسيئر روضضحب نوجتحملا بلاط
اذكو يدلب˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا سسل˘ج˘م˘لا

لقن لجأا نم ريهاطلا ةرئاد سسيئر
نيب نمو ،هل ايضصخضش مهلاغضشنا
تاطلضسلل ةعوفرملا بلاطملا مهأا
يدؤوملا قيرطلا حÓضصإا ةيلحملا
حÓ˘ضصإاو ،هد˘ي˘ب˘ع˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ديوزتو يحضصلا فرضصلا تاونق
نبغلا عفرو ةنيدملا زاغب ةقطنملا

ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت يذ˘˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
قيرطلا فرع دقو اذه ،مهتقطنم
،اريب˘ك ا˘يرور˘م ا˘ما˘حدزا ي˘ن˘طو˘لا

ةريبك ةيكرح فرعي هنأاو ةضصاخ
تقو ي˘˘ف ة˘˘ضصا˘˘خ تارا˘˘˘ي˘˘˘ضسل˘˘˘ل
ةيلو نيب طبري هنأا امك ،ةرودلا

ةنيطنضسقك ىرخأا تايلوو لجيج
تلكضشت ثيح ،ةدكيكضسو ةليمو
تلضصو تارايضسلل ةريبك ريباوط
ة˘يد˘ل˘ب˘ب طاو˘ضشأا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘ت˘˘ح
باحضصأا ءايت˘ضسإا ط˘ضسو ر˘ي˘ها˘ط˘لا
هذ˘ه ن˘م ن˘ي˘ل˘قا˘˘ن˘˘لاو تارا˘˘ي˘˘ضسلا
امم رثكأا ر˘ضضت ي˘ت˘لا تا˘كو˘ل˘ضسلا
. مهبضسح عفنت

ةقطنم وحن ةيبط ةلفاق
ناقرف ينب لظلا

ةيبط ةلفاق ميظنت سسمأا ءاضسم مت
نا�رف ينب رزام ةقطنمل «راونألا»
يتلاو لجيج ةيلو قرضش ةيليملاب
ن˘ع ة˘لز˘ع˘˘لا كف ن˘˘م˘˘ضض ل˘˘خد˘˘ت
اعد يتلاو ةيلولاب لظلا قطانم
يئلولا بتكم˘لا ا˘ه˘م˘ظ˘نو ا˘ه˘ي˘لإا
تاراطإÓ˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
قيضسنتلاب لجيجب بابضشلا ةيقرتو
نا˘قر˘ف ي˘ن˘ب ل˘مألا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ع˘˘م
ة˘ي˘نا˘ب˘ضشلا تارا˘طإلا ة˘ي˘م˘يدا˘˘كأاو
نيعوطتملا نينطاوملا فلتخمو
ةيل˘ي˘م˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم ة˘كرا˘ضشم˘بو
ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق ر˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ضست˘˘˘ب ما˘˘˘ق يذ˘˘˘لا
نم ةعومجم مضضت يتلا راونألا
ني˘ما˘ع˘لاو ن˘ي˘ي˘ئا˘ضصخألا ءا˘ب˘طألا

ميد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘ضشلاو
اذكو ناكضسلل ةمزÓلا تاجÓعلا
ا˘م˘ي˘ضس ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا تا˘ضصو˘ح˘ف˘لا
دا˘ف˘˘ت˘˘ضسا ثي˘˘ح ،ة˘˘ضصضصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
نم كانه نينطاوملا نم تارضشعلا

ن˘ي˘ع˘ب تا˘ضصي˘خ˘ضشتو تا˘˘جÓ˘˘ع
سضعب˘لا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ن˘يأا ،نا˘كم˘لا

تا˘˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘ل م˘˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
ةرور˘ضضل ار˘ظ˘ن ،ىر˘خأا تادا˘ي˘عو
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ر˘˘ضضح ا˘˘م˘˘ك ،كلذ
ةيليملا ةيدلبل ةيلحملا تاطلضسلا

سسلجملاب ةحضصلا ةنجل سسيئرو
د˘كأا يذ˘لاو ،ي˘˘ئلو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا
جÓ˘ع˘لا ة˘عا˘ق سصو˘ضصخ˘ب هرود˘ب
ديق اهنأا ىلع ةقطنملاب ةدجاوتملا
ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ضس ي˘ت˘لاو م˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لا
. ابيرق ةمدخلا

نمأا ناوعأل ةينيوكت ةرود
ةيعماجلا تامدخلا

تامدخلا ريدم سسمأا ءاضسم ماق
مجن يوادرج لجي˘ج˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
يناجرع ذاتضسألاب  اقوفرم نيدلا

رامثتضسإلا زكرم ريدم زيزعلا دبع
مضسق سسي˘ئر رو˘ضضح˘بو ،ير˘كف˘لا
ةرود ميظنتب قيضسنت˘لاو ة˘ب˘قار˘م˘لا
ىلع نمألا ناوعأا ةدئافل ةينيوكت

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا تا˘˘ما˘˘قإلا ىو˘˘ت˘˘ضسم
تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل  ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
عم قيضسنتلا˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

.يركفلا رامثتضسإلا زكرم
ةرود˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘˘ت د˘˘˘قو

ةيضساضسألا طاقنلا مهأل قرطتلا
ةلكوملا ماهملا ءادأا لاجم يف

نيضسحت راطإا يف نمألا ناوعأل
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا

ن˘م ءاو˘˘ضس ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘يزو
عم لضصاوتلا وأا ةينقتلا ةيحانلا
لعافت نامضض لجأا نم ةبلطلا
ةر˘˘ضسألا ءا˘˘ن˘˘بأا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا
ةبضسانملا تناك امك ،ةيعماجلا
فلتخم ىلإا عامتضسÓل ةضصرف
ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘ضشم˘˘لاو ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا
امك ،مهماهم لقرعتو بعضصت
فلتخم ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا ا˘ضضيأا م˘ت
اهنأاضش نم يتلا ةينقتلا بناوجلا
ءادآلا ىوتضسم نيضسحتو ريوطت
يلع ىلوألا ةجردلاب دوعي يذلا
ى˘˘ل˘˘عو ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا بلا˘˘˘ط˘˘˘لا
،ةيريد˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا

ل˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو
ةضسضسؤوملا لخاد لاعفلاو يدجلا
نيلوؤو˘ضسم لا˘م˘ع ،ة˘ب˘ل˘ط ءاو˘ضس
،ةيضساضسألا تانو˘كم˘لا ع˘ي˘م˘جو

نأا ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا سصل˘˘˘˘˘خ ثي˘˘˘˘˘ح
ءزج لح يف لاعف رود لاضصتÓل

لقرعت يتلا لكاضشملا نم ريبك
لم˘ع˘لا فور˘ظ˘ل د˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘ضسلا
اهبنم ،يعماجلا طضسولا لخاد
لا˘ضصتلا تاو˘ن˘ق ح˘˘ت˘˘ف نأا ى˘˘لإا
نم ريبك ءزج هليهضستو دعاضصلا
. ليقارعلا عيمجل لحلا

 ميهارب.ع

ةلزعلا كفو ةيومنت عيراسشمب نوبلاطي

قيرطلا نوقلغي لجيجب تسسوسسات ناكسس

ةيلاتتملا باطعألا دعب
اهب تقحل يتلا

ةيزيلام ةكرسش
ةيلحت ةطحم لغسشت
ناسسملتب رحبلا هايم

دقع ةليط باطعألا نم تناع امدعب
رداسصم نم «مÓسسلا» تملع نمزلا نم
ةداعإا بقترملا نم هنأا ةلوؤوسسم
ةطحم ليغسشتو ميمرتو ةئيهت
قوسس ةيدلبب رحبلا هايم ةيلحت
نع تفقوت يتلا ناسسملتب ءاثÓثلا

يتلا ةينقتلا باطعألا ببسسب اهماهم
اهلوخد دنع ةرسشابم اهب تقحل
.1102ةنسس رخاوأا ةمدخلا

ةداعإا ىلع ةقفاوملا رارق  ءاجو
تاثداحم رثا ديدج نم اهليعفت

ةقاطلا ريزو نيب ارخؤوم ترج
ىدل ايزيلام ةيروهمج ريفسسو
عفر ىلع قافتلا مت ثيح ،رئازجلا
اهلÓغتسساو ةطحملا نع ديمجتلا
دعب لوألا يف هيلع تناك امم نسسحأا
فرط نم اذهو اينقت اهيلع فوقولا
ةسسسسؤوملاو «صسكيلفياه» ةكرسش
تاينقت يف ةسصتخملا ةيزيلاملا

نم ملع ام بسسح هايملا رداسصم
دراوملا عاطقب لوؤوسسم ردسصم
ةيلمع نمث يذلاو ناسسملتب ةيئاملا
اهيلع فقتسس يتلا ةريبكلا ةئيهتلا
ةطحملا هذه بيرق نع نيتكرسشلا
ءاثÓثلا قوسس لحاسسب ةعقاولا

ءاملاب نيومتلا نم ةيدلب41 تمرح
ةمزأا قلخ يف ببسستو برسشلل حلاسصلا

يبرغلا قاورلاب ةريبك صشطع
يتقطنمو ىربكلا ناسسملت عمجمو
ىلع ابلسس ترثأا امك ،ةربسصو ولحوب
نيعو نوميم دلوأاب يقرسشلا قاورلا

اوناك امدعب ةلاحنلا نيعو تولات
ذنم ةطحملا تاذ نم نودوزتي

اهتمدخ ةيادب يف تاونسس01 يلاوح
فلأا002 ىلإا تلسصو ةيلامجإا ةقاطب
يئلولا ريدملا بسسحو بعكم رتم
مت قطانملا هذه ناف ةيئاملا دراوملل
كاردتسسإل لجعتسسم لح اهيف رارقإا
لÓخ نم اذهو اهلاط يذلا صشطعلا
لبقتسسملا صضوح هايم نم اهتدافتسسا

تنمثو ةيدودحلا ةيوزلاب
ةيلعفلا ةقفاوملا هبسسح ةيريدملا

هايم ةيلحت ةطحم ليغسشت ةداعإل
ةفيظو ءايحإا فدهب رحبلا
راطمألا نإاف ةراسشإÓل .ةطحملا
نم مايألا هذه لÓخ ةطقاسستملا
امم دودسسلا هايم بوسسنم عفر اهنأاسش
ةيلو ةنكاسس ىلع باجيإلاب دوعيسس
.ةيدودحلا ناسسملت

صشاتيلتوب ع

ا˘م˘ن˘ي˘ضسلا ف˘ح˘˘ت˘˘م بط˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا
لوأا ةنتاب ةنيدمب (كيتامينيضسلا)
ه˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ن˘˘˘م لوأا ي˘˘˘ف  سسمأا
.عباضسلا نفلا قاضشعل
نيمليف سضرعب حاتتفلا ناكو
تنا˘˘ك نأا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأا
ةعاقل˘ل ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ة˘قÓ˘ط˘نلا
يراجلا سسرام نم يناثلا موي
˘˘مÓ˘˘˘فألا سضر˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ةضسفانتملا ةريضصقلا ةيئاورلا

نا˘جر˘ه˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘م˘ضض
ملي˘ف˘ل˘ل ي˘لود˘لا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘ضسلا
ي˘˘ف ن˘˘ضسا˘˘غد˘˘م˘˘يإا ر˘˘ي˘˘ضصق˘˘لا

ي˘˘ف كلذو ى˘˘لوألا ه˘˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘˘ط
سسرام4 ى˘لإا1 نم ةر˘ت˘ف˘لا
.يراجلا

كي˘˘تا˘˘م˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ضس ر˘˘˘يد˘˘˘م د˘˘˘كأاو
فحتم نأاب ديزوب رباضص ةنتاب
ايموي حتتفيضس ةنيدم˘لا ا˘م˘ن˘ي˘ضس
ثي˘ح د˘حألا مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
˘مو˘ي ل˘˘ك ي˘˘ف حار˘˘ت˘˘قا م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس
لوألا روهمجلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ل˘ي˘ف
ةدحاولا ةعاضسلا ىلع جمربيضس

ةثلاثلا ىلع ي˘نا˘ث˘لاو ف˘ضصن˘لاو
موي سصضصخي نأا ىلع فضصنلاو
.لافطأÓل تبضسلا

: لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن لا˘˘˘˘قو
با˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضسل ى˘˘˘ع˘˘˘ضسن˘˘˘˘ضس»
˘˘مÓ˘˘˘فأÓ˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ضشط˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ئ˘ف ن˘م ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘˘ي˘˘ضسلا
نأاو ةضصا˘خ ا˘ي˘ج˘يرد˘ت با˘ب˘ضشلا

مهاضس دق نضسا˘غد˘م˘يإا نا˘جر˘ه˘م
اذ˘ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف ا˘˘م ا˘˘عو˘˘ن
‐ ةفاضضإلاب «ي˘فا˘ق˘ث˘لا ق˘فر˘م˘لا

ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ‐فا˘˘ضضأا ا˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘ح˘˘ف˘˘ضصلا ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘تا˘˘طا˘˘ضشن˘˘ل
ربع كي˘تا˘م˘ي˘ن˘ي˘ضسلا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا

.يعامتجإلا لضصاوتلا عقاوم
ءا˘ضضمإا مز˘ت˘ع˘ي ه˘نأا˘ب فا˘ضضأاو
تاعاطقلا سضعب عم تايقافتا
ةحاضسلا سشاعنإا يف ةمهاضسملل
طا˘ضشن ثع˘ب اذ˘كو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا
.ديدج نم امنيضسلا يداون
ةعاق كيتامينيضسلا ايلاح دعتو
تداع يت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ا˘م˘ن˘ي˘ضسلا
سساروألا ة˘م˘ضصا˘ع˘ب طا˘˘ضشن˘˘ل˘˘ل

نير˘ضشع ن˘م ر˘ث˘كأا د˘ع˘ب ار˘خؤو˘م
تناك نأا د˘ع˘ب ق˘ل˘غ˘لا ن˘م ة˘ن˘ضس
ةدا˘عإاو م˘ي˘مر˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ح˘˘م
يتلا ةعاقلا هذه عضستتو .ليهأات

قاضشع طاضسوأا يف فرعت تناك
م˘˘ضسا˘˘ب ة˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ضسلا
،دعاقم012 ـل «ه˘يز˘ي˘˘لو˘˘كلا»
ى˘لإا ا˘ه˘ئا˘ن˘ب خ˘يرا˘ت دو˘ع˘ي ثي˘ح
تل˘ظو ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘ضسلا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ط˘˘˘ضشن˘˘˘˘ت
.تاينينامثلا
ةعاق نيضشدت مت د˘ق˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
ةرايزلا لÓخ ةنتاب كي˘تا˘م˘ن˘ي˘ضس
ةريزول ةريخألا
ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا
،يضضقنملا ريارب˘ف ي˘ف ة˘يلو˘ل˘ل

نو˘كي نأا ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘ضش ثي˘˘ح
يلودلا يئامن˘ي˘ضسلا نا˘جر˘ه˘م˘لا
يف ريضصقلا مليفلل نضساغدميإا

طا˘˘ضشن لوأا ى˘˘لوألا ه˘˘ت˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ط
ةيفاقثلا ةأاضشنملا هذه هنضضتحت
 .اهحتف ةداعإا دعب

م .ق

Úيبنجأا Úمليف صضرعب حاتتفلا

ÚنطاوŸا بطقتسسي ةنتاب كيتامينيسسلا ةعاق حاتتفا
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ةسشيعملا ءÓغو راعسسأÓل ريبكلا عافترلا مامأا
ناسضمر رهسش يف ةمحرلا قاوسسأا حتفب نوبلاطي نونطاوملا
ةيعامتجلا ةحاضسلا ىلع تزرب
دعاضصت ةرها˘ظ ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب
ر˘ضضخ˘لا را˘ع˘ضسأا ءÓ˘˘غ ةر˘˘ي˘˘تو
داو˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘˘ب ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
امم ،ة˘ع˘ضساو˘لا ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضسلا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ّثأاو تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا كبرأا

ل˘كضشب ي˘ضشي˘ع˘م˘لا ا˘هاو˘ت˘˘ضسم
رهضش لولحل ارظنو ،سسوضسحم
يأا عيباضسأا دعب ميركلا ناضضمر
‐ ليرفأا ‐ لخادلا رهضشلا لÓخ
نم ةيواج˘ب˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ل˘مأا˘ت
ي˘˘ترازو لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘لود˘˘˘لا
ىلإا ءوجللا ةحÓفلاو ةراجتلا
ءا˘ضشنإاو ة˘م˘حر˘لا قاو˘ضسأا ح˘˘ت˘˘ف
ةيرا˘ج˘ت تاءا˘ضضفو تا˘حا˘ضسم
ىلع اهن˘ي˘ع˘ت كضش نود˘ب ي˘ت˘لا
مايأا لÓخ راطفإلا ةدئام نييزت
لÓ˘خ ن˘˘م كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘ضشلا
، ةبضسا˘ن˘م˘لا را˘ع˘ضسألا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
نيتنضسلا ةبرجتل ادانتضسا كلذو
ىلع تدضسج يتلا نيتيضضاملا
تح˘م˘ضس ي˘ت˘لاو ع˘قاو˘˘لا سضرأا
ةطضسوتملاو ةريق˘ف˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘ل˘ل

داو˘م ن˘م جا˘ت˘ح˘ت ا˘م ءا˘ن˘ت˘˘قا˘˘ب
هكاو˘فو ر˘ضضخو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضسا

معدملا سسايكألا  بيلح ىتحو
بلطتي ةنضسلا هذه رمألا نأا لإا ،
ةرمثملا ةبر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه م˘ي˘م˘ع˘ت
ديدع لمضشتل اهقاطن عيضسوتو
ة˘ل˘˘هآلا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘حألا
ةيغبو اهتيمهأل ارظن ناكضسلاب
ءا˘ضضق˘لاو ظا˘ظ˘ت˘كلا يدا˘˘ف˘˘ت

لكضشتت يت˘لا ر˘ي˘باو˘ط˘لا ى˘ل˘ع
نإا˘ف ةرا˘ضشإÓ˘˘لو .ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
ىل˘ع تر˘ثأا د˘ق ءÓ˘غ˘لا ةر˘ها˘ظ
ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘˘ضسم˘˘لاو تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
بلطت˘ي ا˘م˘م سسو˘م˘ل˘م ل˘كضشب
ةلودلا ةزهجأل ا˘ع˘ير˘ضس Ó˘خد˘ت
ة˘برا˘˘ح˘˘مو را˘˘كت˘˘حلا ر˘˘ضسكل
راعضسألا فيق˘ضستو ة˘برا˘ضضم˘لا

ةيكÓه˘ت˘ضسلا داو˘م˘ل˘ل ة˘ضصا˘خ
عم ةلودلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘م˘عد˘م˘لا
ا˘م˘م ة˘با˘قر˘لا ةز˘ه˘جأا ل˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
لÓخ راعضسألا طبضضب حمضسي
 .ليضضفلا رهضش

تميملقت Ëرك

ةثلاثلا ةيخيراتلا ةيلولل دئاق رخآا
وزو يزيتب  جاحلوأا دنحم ديقعلا ىركذ ديلختل لاثمت نيسشدت
يزيت قرضش ،ناقزوب ةنيدمب مت
اديل˘خ˘ت لا˘ث˘م˘ت ن˘ي˘ضشد˘ت ،وزو
،جاحلوأا دنحم ديقعلا ىركذل
،نارقم يلكأا يقيقحلا همضساو
ة˘يلو˘ل˘ل د˘ئا˘ق ر˘خآا د˘ع˘ي يذ˘لا
.ةثلاثلا ةيخيراتلا

اذ˘ه ن˘ي˘ضشد˘ت م˘ضسار˘˘م تر˘˘جو
ةحاضسلا طضسوتي يذلا لاثمتلا
ط˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ط˘ي˘ضسو رو˘ضضح˘ب ،ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
،سسنو˘ي م˘ير˘ك ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةيندملا ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلاو
ةيروثلا ةلئاعلاو ةيركضسعلاو
نيدهاجملا ةرازو نع لثممو
.قوقحلا يوذو
يف سسنوي ميرك ديضسلا ربتعأاو
د˘ي˘ق˘ع˘لا ة˘فا˘ح˘ضصل˘ل ح˘ير˘˘ضصت
لجرلا» ةباثمب جاحلوأا دنحم
خيرات يف هتمضصب كرت يذلا
خيراتو ينطولا ريرحتلا ةروث
ءاقفرركذتضسا امك .«رئازجلا
ه˘ماز˘ت˘لإا» ل˘حار˘لا د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا

ه˘لا˘ضصخو ه˘ت˘م˘كحو ه˘˘تأار˘˘جو
.«دئاقك
بق˘˘˘ل ه˘˘˘لا˘˘˘ضصخ ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘ضسكأاو
ببضسب سسيل ،(خيضشلا) «راغمأا»
ه˘ت˘م˘كح˘ل ن˘كلو ة˘ن˘˘ضس ر˘˘ب˘˘ك
.«ةريبكلا

نم ،رماوع جا˘ح˘ل˘ب هد˘كأا ا˘م˘ك
ةمظن˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا بت˘كم˘لا
امك.نيدهاجمل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،د˘ي˘ع˘ضس د˘ن˘ح˘م ،ه˘ن˘بإا قر˘˘ط˘˘ت

ر˘ير˘ح˘ت˘لا سشي˘ج ي˘ف ط˘˘با˘˘ضض
«تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضضت»ـل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

د˘ع˘بو ءا˘ن˘ثأا هد˘لاو ح˘ئا˘˘ضصن»و
ة˘فا˘ضضإلا˘ب ،ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا بر˘˘ح
زكارم ءاضشنإا ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘ضسم˘ل
.ءادهضشلا ءانبأا ةدئافل لابقتضسا

د˘˘ن˘˘ح˘˘م ر˘˘كذ˘˘ت˘˘˘ضسإا ،هرود˘˘˘بو
ق˘˘ي˘˘فر ،رو˘˘ضشي˘˘ه نا˘˘˘ضضمروأا
د˘ي˘ق˘ع˘لا ع˘م ه˘ما˘يأا ،د˘ها˘ج˘م˘لا

امك ‐ ناك يذلا جاحلوأا دنحم
اد˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘م Ó˘˘˘˘˘˘جر» ‐ لا˘˘˘˘˘˘ق
هنكل ه˘م˘كح ي˘ف ا˘ح˘ما˘ضست˘مو
.«هحافك يف ةدضشب امزتلم ناك
هتنط˘ف»ـل ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا˘ب را˘ضشأاو
ذاقنإا˘ب ا˘ح˘م˘ضس ناذ˘ل˘لا ه˘ئا˘كذو
لÓ˘˘خ حاورألا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

اهذفن يتلا ،«تيو˘ل˘ب» ة˘ي˘ل˘م˘ع
يف يضسنرفلا لÓتحلا سشيج
.ةقطنملا

دوبيع دولوم ملضس ،هتهج نمو
،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ضش يدا˘˘ن ن˘˘م
يدانلاسصيمق موحرملا ةلئاعل
نأا اركذم ،دهاجملا مضسإا لمحي
ءاضشنإا يف «ةنيمثلا هتمهاضسم»
يف لاقو .6491ةنضس يدانلا

لئابقلا ةبيبضش» نأا ددضصلا اذه
ل˘˘ضضف˘˘ب رو˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا تجر˘˘˘خ
لجرلا اذهل  ةنيمثلا ةمهاضسملا
د˘ي˘ق˘ع˘لا نأا ا˘ف˘ي˘˘ضضم ،«ز˘˘مر˘˘لا

نيب» نم ناك جاحلوأا دنحم
هلامب يدانلل لئاوألا نيحناملا
م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ،سصا˘˘خ˘˘لا

.«هتدئافل لاومأا عمج تايلمع
نأا ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ فا˘˘ضضأاو
اذهل انت˘م˘م ى˘ق˘ب˘ي˘ضس يدا˘ن˘لا»
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘ضس يذ˘˘لا ل˘˘جر˘˘˘لا
ه˘ضسي˘ئر نا˘˘ك يذ˘˘لاوهئاضشنإا
.«لÓقتضسلا دعب يفرضشلا

يذ˘لا ،لا˘ث˘م˘ت˘لا ل˘يو˘م˘˘ت م˘˘تو
هزجنأا يذلاو زنوربلا نم عنضص
نم،ةقطنملا نم تاحن نانف
فر˘ط ن˘م ،ج˘مار˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
.جد نويلم32 ـب ردقي غلبمب
سسرام7 ي˘ف مو˘حر˘م˘لا د˘˘لو
يف قحتلإاو ،نا˘قزو˘ب˘ب1191
لجأا نم حافكلاب5591 علطم
نم ةثÓث ةقفر نطولا ريرحت
.هكÓمأاب ةروثلل عربتو هئانبأا

ه˘ت˘ي˘ضصخ˘ضش ل˘ضضف˘ب ن˘كم˘˘تو
ءاقترلا نم هلاضصخو ةيوقلا
فوفضصب بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
نيع.ينطولا ريرحتلا سشيج
لوؤو˘˘˘ضسم بئا˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ث اد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
سشوري˘م˘ع د˘ي˘ق˘ع˘ل˘ل ي˘ضسا˘ي˘ضس
هفل˘خ˘ي نأا ل˘ب˘ق7591 ة˘ن˘ضس
ةدايق سسأار ىلع9591 ةنضس
.ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘يلو˘˘لا

عاجضشلا رئاز˘ج˘لا ن˘با ي˘فو˘تو
رمع نع2791 ربمضسيد2 يف
هنامثج يروو ةنضس16 زهان
ةيرقب ،هتيضصو˘ل ا˘ق˘فو ،ىر˘ث˘لا
.هضسأار طقضسم ،ناقزوب

ب.ر

يف رداقلا دبع نب دلوأا ةيدلبب يدلبلا بعلملاب ةسسانكم داو تاناسضيفل ةعبسسلا اياحسضلا فلسشلا ةنيدم تعيسش
نيماثج عييسشت مسسارم تمتو ةقطنملا يلاهأا نم ريبك عمجو ةيلولا يلاوو يرازو دفو روسضحبو بيهم وج
لامك ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نم لك روسضحب رداقلا دبع نب دلوأاب يدلبلا بعلملاب اياحسضلا

تاطلسسلا ىلإا ةفاسضإلاب قيزر لامك ةراجتلا ريزو ،يبوهيم لامك ىفطسصم ،ةيئاملا دراوملا ريزو ،دوجلب
.ةقطنملا يلاهأا نم ريبك عمجو ةيئلولا

مت ةزانجلا ةÓضص ءادأا دعب
ي˘تر˘ب˘ق˘م˘ب ا˘يا˘ح˘˘ضضلا ن˘˘فد
جاجحلا ةيدلبب ىيحي دلوأا

دلوأا ةيدلبب جاحلا نانجو
هجوت اميف ،رداقلا دبع نب
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل يرازو˘لا د˘˘فو˘˘لا

.ناضضيفلا ةقطنم
نماضضتلا ةريزو تراز امك
،ةر˘ضسألا ا˘يا˘ضضقو ةأار˘م˘˘لاو
تÓ˘˘ئا˘˘ع ،و˘˘كير˘˘ك ر˘˘ثو˘˘ك
مهل تمدق ثيح ،اياحضضلا
سسي˘˘ئر م˘˘ضسا˘˘ب يزا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ه˘م˘ضسا˘˘بو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
.سصاخلا

تا˘˘˘ط˘˘˘˘قا˘˘˘˘ضست˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘كو
تل˘ج˘ضس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ط˘˘م˘˘لا
دق فلضشلاب تبضسلا ةيضسمأا
يداو ناضضي˘ف ي˘ف تب˘ب˘ضست
فرج ىلإا ىدأا امم ةضسانكم
ل˘ي˘ج˘ضستو تارا˘ي˘ضس ثÓ˘ث
لازي ل اميف تايفو عبضس
ة˘˘ثÓ˘˘ث ن˘˘ع را˘˘˘ج ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
بضسح ن˘يدو˘˘ق˘˘ف˘˘م ن˘˘ير˘˘خآا
م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت
.ةضسانكم ةقطنم ةنكاضسو

نوع005 دينجت
ثحبلل اسساطغ42و

نيدوقفملا نع
ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ضشك

ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
لامك ،ةينارمعلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
فلضشلاب سسمأا لوأا ،دوجلب

نوع005 ر˘˘ي˘˘خ˘˘ضست ن˘˘ع
اضساطغ42و ةيندم ةيامح
ن˘يدو˘ق˘ف˘م˘لا ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل
تاناضضيف م˘ه˘ت˘فر˘ج ن˘يذ˘لا

ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كم يداو
ة˘ي˘ضسمأا ة˘يلو˘لا ا˘ه˘تد˘˘ه˘˘ضش
.يضضاملا تبضسلا

ةفاح˘ضصل˘ل دو˘ج˘ل˘ب حر˘ضصو
سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

ع˘ي˘ي˘ضشت م˘˘ضسار˘˘م هرو˘˘ضضح
يداو تا˘نا˘ضضي˘ف ا˘يا˘˘ح˘˘ضض
يدلبلا بعلملاب ،ة˘ضسا˘ن˘كم
هنأا ،رداقلا دبع نب دلوأاب
نوع005 ر˘˘ي˘˘خ˘˘˘ضست م˘˘˘ت

اضساطغ42و ةيندم ةيامح
ةينقتونيضس ثحب ةقرف41و
ثحبلل (ةبردملا بÓكلاب)

سصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضشألا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ل˘ضسر˘ت˘ضساو .ن˘يدو˘ق˘˘ف˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘ح˘˘˘ن» :Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا

نا˘˘˘كم ي˘˘˘ف نود˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
سسي˘ئر ن˘م ر˘مأا˘ب ة˘ع˘جا˘ف˘˘لا
ف˘˘ضسأÓ˘˘ل .ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
نم01 ناد˘ق˘ف ا˘˘ن˘˘ل˘˘ج˘˘ضس
م˘˘تو ن˘˘طو˘˘لا اذ˘˘ه ير˘˘˘ي˘˘˘خ
امي˘ف ا˘يا˘ح˘ضض7 لا˘˘ضشت˘˘نإا
ة˘ثÓ˘ث ن˘ع ثح˘ب˘لا ير˘˘ج˘˘ي
ام مهرامعأا حوارتت نيرخآا
.«تاونضس01 و2 نيب

يزا˘ع˘ت دو˘ج˘ل˘ب ل˘ق˘ن ا˘˘م˘˘ك
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر
ر˘يزو˘لاو ،نو˘ب˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوألا

،ا˘˘يا˘˘ح˘˘ضضلا تÓ˘˘ئا˘˘ع ى˘˘لإا
ل˘˘˘˘˘˘ك» نأا ى˘˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘فل
هذ˘ه˘ب اور˘ثأا˘ت ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةيلوب تملأا يتلا ةعجافلا
.«فلضشلا

د˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا مد˘˘˘˘ق نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
ريزو مضض يذلا ،يرازولا
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
ةيلحملا

ريزوو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘˘ك ،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يزوو
،يبوهيم لا˘م˘ك ى˘ف˘ط˘ضصم
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع ى˘˘˘لإا ه˘˘˘يزا˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ناكم ىلإا لقنت ،اياحضضلا
ة˘ضسا˘ن˘كم يداو˘ب ة˘˘ثرا˘˘كلا
م˘˘˘ج˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل
عام˘ت˘ضسلا اذ˘كو ر˘ئا˘ضسخ˘لا

. ةنكاضسلا تلاغضشنل
تدا˘˘˘فأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
ةضسضسؤومل ةماعلا ةيريدملا
ةرايضسلا قرطلل ةير˘ئاز˘ج˘لا
كلا˘ضسم ل˘ك» نأا نا˘ي˘ب ي˘˘ف
ف˘ل˘ضشلا˘ب را˘ي˘ضسلا ق˘ير˘ط˘لا

ةكرحل سسمأا لوأا ةحوتفم
.«ةيعيبط ةقيرطبو ريضسلا

تا˘˘˘ط˘˘˘قا˘˘˘˘ضست تب˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضستو
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘يز˘˘غ˘˘لا را˘˘ط˘˘مألا
ف˘ل˘ضشلا ة˘˘يلو ا˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘ضش
يف يضضاملا تبضسلا ةيضسمأا
ة˘˘ضسا˘˘ن˘˘كم يداو نا˘˘ضضي˘˘˘ف
امم تارايضس ثÓث فرجو
ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘˘ضس ةا˘˘˘˘فو ى˘˘˘˘لإا ىدأا
ةثÓثو نا˘تأار˘مإا) سصا˘خ˘ضشأا

لاز˘ي لو (ن˘ي˘ل˘ف˘˘طو لا˘˘جر
ة˘˘ثÓ˘˘ث ن˘˘ع را˘˘˘ج ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
.نيرخآا لافطأا

لفكتلل ةمزأا ةيلخ
يعامتجلاو يسسفنلا

اياحسضلا تÓئاعب
ن˘ما˘ضضت˘لا ةر˘يزو تحر˘˘ضص
ايا˘ضضقو ةأار˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
ءاضسم وكيرك رثوك ةرضسألا
م˘ت ه˘نأا ف˘ل˘ضشلا˘˘ب سسما لوا
ةعباتمل ةمزأا ةيلخ ليكضشت
ي˘˘˘˘ضسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا

تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
يداو تا˘نا˘ضضي˘ف ا˘يا˘˘ح˘˘ضض
ا˘ه˘تد˘ه˘ضش ي˘ت˘لا ة˘ضسا˘˘ن˘˘كم
.ةيلولا

ىلوألا ةلوؤوضسملا تفضشك
ن˘˘˘ما˘˘˘ضضت˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع
سشما˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

تÓ˘ئا˘ع ىد˘حإل ا˘ه˘˘ترا˘˘يز
ة˘˘˘ثرا˘˘˘كلا هذ˘˘˘ه ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘ضض
نب دلوأا ةيدلبب ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ليكضشت» ن˘ع ،ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
عضضولا ةعباتمل ةمزأا ةيلخ
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو ي˘˘ضسف˘˘ن˘˘˘لا
ع˘˘م ا˘˘يا˘˘ح˘˘ضضلا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل
ةيراوجلا ا˘يÓ˘خ˘لا ف˘ي˘ل˘كت
مهل سصيضصختو مهتقفارمب
.«ةينماضضت تادعاضسم
ن˘ح˘ن » :ةر˘يزو˘لا تفا˘ضضأاو
ن˘م ف˘ي˘ل˘كت˘ب نود˘˘جاو˘˘ت˘˘م
لجأا نم ةيروهمجلا سسيئر
ةعجافلا مجح ىلع فوقولا

اياحضضلا تÓئاع ةاضساومو
ي˘˘˘ضسف˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا (..)
هذه لثم ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
نحنو امه˘م د˘ع˘ي فور˘ظ˘لا
ىلع ةيضصخضش ةعباتم يف
ةيزكر˘م˘لا ةرادإلا ىو˘ت˘ضسم
.«ةيلمعلا هذهل

ةلئاع وكيرك ة تراز امك
هذ˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضضل ىر˘˘˘˘خأا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب تا˘˘˘نا˘˘˘ضضي˘˘˘ف˘˘˘لا
مهل تمد˘ق ثي˘ح ،جا˘ج˘ح˘لا
سسي˘˘ئر م˘˘ضسا˘˘ب يزا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ه˘م˘ضسا˘˘بو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلع مهل تدكأاو ،سصاخلا
ع˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘قاو ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا» نأا

اذكو مهتاضساومب اهينطاوم
نم يتلا دوهجلا لك لذب
مجح نم فيفخ˘ت˘لا ا˘ه˘نأا˘ضش
.«ةعجافلا هذه
،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر نا˘كو
فلك دق ،نوبت ديجملا دبع
يذلا ءارزولا سسلجم لÓخ
اد˘˘˘فو ،سسمأا لوأا ه˘˘˘˘ضسأار˘˘˘˘ت
ءارزو م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضضي ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرازو
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

،ةيئاملا دراوملا ،ةينارمعلا
ينطولا نماضضتلاو ةراجتلا

،ةأار˘م˘لا ا˘يا˘ضضقو ةر˘˘ضسألاو
لاغضشأا ءاهتنا روف هجوتلاب
فلضشلا ةيلو ىلإا سسلجملا
ةضسانكم يداو ناضضيف رثإا
ىلع فوقولل ،تبضسلا سسمأا
عاضضوألا ةنياعمو رئاضسخلا

عم اياحضضلا رضسأا ةرزاؤومو
تاءار˘˘˘˘جإلا ل˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تا
راثآا نم فيفختلل ةمزÓلا

.تاناضضيفلا هذه
تا˘˘ط˘˘قا˘˘ضست˘˘لا تب˘˘˘ب˘˘˘ضستو
ي˘ت˘لا ةر˘يز˘غ˘˘لا ة˘˘ير˘˘ط˘˘م˘˘لا
ف˘ل˘ضشلا ة˘˘يلو ا˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘ضش
نا˘ضضي˘ف ي˘˘ف تب˘˘ضسلا سسمأا

ىلإا ىدأا امم ةضسانكم يداو
ةافوو تارايضس ثÓث فرج
ل ا˘م˘ي˘ف سصا˘خ˘ضشأا ة˘ع˘˘ب˘˘ضس
ن˘ع ة˘يرا˘ج ثا˘ح˘بألا لاز˘˘ت
امبضسح ،نيرخآا لافطأا ةثÓث
ةيامحلا حلاضصم هب تدافأا
.ةيندملا

صضاير

ةعجافلا عقو ىلع صشيعت ةنيدملا

ةسسانكم يداو تاناسضيف اياحسض عيسشت فلسشلا

هترايسس بÓقنا رثإا
ءاملا صسأار يف
 باسش عرسصم

صسابعلب يديسسب
ةدحولا تلخدت
ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا
ةحيبضص ءاملا سسأار ةرئادب
رورم ثداح لجأا نم سسمأا

فارحنا يف لثمت تيمم
نم ةرايضس بÓقناو
رضسج نم «لوبماضس»  عون

ءاملا سسأار ةيدلب يف ريغضص
يف قئاضسلا ةافو ىلإا ىدأا امم
رمعلا نم غلابلا ناكملا نيع
،» ع.ل» ىمضسملاو ةنضس92
تافاعضسإا لبق نم لقن ثيح
ظفح ةحلضصم ىلإا ةيامحلا
سسأار ىفضشتضسمب ثثجلا
تحتف نيح يف ،ءاملا

ينطولا كردلا حلاضصم
.ثداحلا بابضسأا يف اقيقحت
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ةيئاملا دراوملا ةرازو
هايملا فرسصو يقسسلل ينطولا ناويدلا

617439690615000 :يئابجلا فيرعتلا مقر
ىودج مدع نع نÓعإا

نيدهعتملا هايملا فرسصو يقسسلل ينطولا ناويدلا نلعي
عم ةحوتفملا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘سصقا˘ن˘م˘لا ي˘ف او˘كرا˘سش ن˘يذ˘لا
داتعلا ءانتقا لجأا نم90/02 مقر ايند تاردق طارتسشا

طـــي˘ح˘م˘ل˘ل ع˘˘ي˘˘سسو˘˘تو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا عور˘˘سشم را˘˘طإا ي˘˘ف
،(ناسسملت ةـــــيلو) ةينغمل هيف يرلا ماـــظنو رـــيبكلا
«noitartsinimda’d ednoM eL» ةيموي يف ةرداسصلا

خ˘يرا˘˘ت˘˘ب «ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا مÓ˘˘سسلا»و20/21/0202 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا ةر˘˘˘سشن˘˘˘لا اذ˘˘˘كو30/21/0202
60 نم ةدتمملا ةرتفلل5371 مقر يمومعلا لماعتملا
.ةيدجم ريغ تناك صضورعلا نأا0202 ربمسسيد21 ىلإا



ءلدب نمسض ةنولسشرب مجن
لوبرفيل يف موجهلا يثÓث
مويلا ،يناطيرب يفحضص ريرقت فضشك
د˘ع˘ت˘ضسي ي˘ت˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘لا ،ن˘ي˘˘ن˘˘ثلا
ةرداغم لاح يف ،اهب مايقلل لوبرفيل
دمحم نم نوكملا يموجهلا يثÓثلا

و˘˘تر˘˘˘بور ،ي˘˘˘نا˘˘˘م و˘˘˘يدا˘˘˘ضس ،حÓ˘˘˘ضص
«روريم» ةفيحضص تركذو.ونيمريف
يف يناعي لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
،ىوتضسملا رايهنا نم ةريخألا ةرتفلا
مامأا ةملؤوم ةميزه قيرفلا ىقلت امدعب
يرود˘˘لا ي˘˘ف ،(0‐1) ةجيتن˘ب ما˘ه˘لو˘ف
نأا تفا˘˘˘ضضأاو.زاتمملا يزي˘ل˘ج˘نإلا
زديرلا تحنم ،ماهلوف مامأا ةميزهلا
ىلع يلاوتلا ىلع ةضسداضسلا ةراضسخلا

يف لوبرفيل حبضصيل ،دليف˘نأا˘ب ه˘ب˘ع˘ل˘م
.غيلريميربلاب نماثلا زكرملا

ريد˘م˘لا ،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي نأا˘ب تهو˘نو
نأاب لعفلاب فرتعا ،لوبرف˘ي˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
،ةريبك سضافخنا ةلحرم˘ب ر˘م˘ي ه˘ق˘ير˘ف
ي˘ه ر˘ب˘كألا ه˘ت˘ل˘كضشم نأا ة˘˘ح˘˘ضضو˘˘م
ل˘ج˘ضسي م˘ل ثي˘ح ،ي˘ما˘مألا ي˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ذن˘م يرود˘لا ي˘ف و˘ن˘ي˘مر˘ي˘ف وأا ي˘نا˘م
يفناج82 يف ماهن˘تو˘ت ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا
اًفده حÓضص لجضس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘ضضا˘م˘لا

.تايرابم5 رخآا يف اًدحاو
يدانلا يف تاعقوت كانه نأا تتفلو
يموجهلا لوبرفيل يثÓث نأاب اهدافم
،دليفنأا نع ليحرلا هنيعأا بضصن عضضي
.قيرفلا عم ءيضش لكب زوفلا دعب
ن˘م زد˘ير˘لا ن˘˘كم˘˘ت اذإا ه˘˘نأا˘˘ب تم˘˘تأاو
ءارو نم ةلئاط لاومأا ىلع لوضصحلا
ةمئاق ددح يدانلا نإاف ،يثÓثلا اذه عيب
اولحي˘ل ن˘ي˘ب˘عل4 ن˘˘م ةر˘˘ضصت˘˘خ˘˘م
فاده دنلاه ج˘ن˘ي˘لر˘يإا م˘هو ،م˘ه˘ل˘ح˘م
سشيليرج كا˘ج ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘ضسورو˘ب
ةبهوم يتاف وضسنأا ،Óيف نوتضسأا دئاق
.«رامكلأا مجن وداوب نوريام ،ةنولضشرب

اتاروم Òسصم مسسحي صسوتنفوج

لبقتضسم مضسح˘ل سسو˘ت˘ن˘فو˘ج د˘ع˘ت˘ضسي
م˘ضضنا يذ˘لا ،ا˘تارو˘م ورا˘˘ف˘˘لأا ه˘˘ب˘˘عل
ىلع ،يضضاملا ف˘ي˘ضصلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل
.ديردم وكيتلتأا نم ،ةراعإلا ليبضس
ود˘˘˘نو˘˘˘˘م» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضص بضسح˘˘˘˘بو
دا˘ع˘ت˘ضسا ا˘تارو˘م نإا˘ف ،«و˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
زوجعلا ةديضسلا يف هتايوتضسم لضضفأا

،يضضاملا فيضصلا يف همامضضنا ذنم
نأا تفاضضأاو ،همدقي امب عيمجلا لهذأاو
ءا˘ق˘ب ةرور˘ضضب ع˘ن˘ت˘ق˘م سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ي˘نا˘ب˘˘ضسإلا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةيادب ذ˘ن˘م ا˘تارو˘م ن˘كم˘تو.ةلبقملا
مدقو اًفده41 ليجضست نم ،مضسوملا

،ةارابم03 يف ةمضساح تاريرمت01
بردملل ةيضساضسألا حيتافملا نم دعيو
مضضنا دق اتاروم ناكو.ولريب ايردنأا
يضضا˘م˘لا ف˘ي˘ضصلا ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل
ىلع مضسوم ةدمل ،وكيتلتأا نم اًمداق
نييÓم01 ل˘با˘ق˘م ةرا˘عإلا ل˘ي˘˘ب˘˘ضس
سسف˘ن˘ب د˘يد˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘˘م ،وروأا
.مضسوملا ةياهن يف غلبملا

و˘ه اذ˘ه نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا ترا˘ضشأاو
عم اتاروم ءاقبل عقوتملا ويرانيضسلا
.رخآا مضسومل زوجعلا ةديضسلا

ديدجت ىلع زكري يفويلا نأا تهونو
عم هبعل يذلا رودلا دعب ،اتاروم دقع
بعÓلا نأا ةحضضوم ،نآلا ىتح ولريب
.نمث يأاب ءاقبلا ديري اًضضيأا

قوفتلل هدوقت دنلاه ةيوئم
يسسيمو ودلانور ىلع

،د˘˘نلا˘˘ه ج˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘يإا ي˘˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘تأا
هتيوئم ،دنو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب م˘جا˘ه˘م
ه˘˘تر˘˘ي˘˘˘سسم ي˘˘˘ف ىلوألا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘˘خ كلذو ،ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حلا

ي˘˘˘ف ،تب˘˘˘سسلا صسمأا ،خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘˘م نر˘˘˘˘يا˘˘˘˘ب
.يناملألا يرودلا نم42ـلا ةلوجلا

يف ةيئا˘ن˘ث ل˘ج˘سس ا˘ًما˘ع02ـلا بحا˘˘سص
نكل ،ةارابملا نم ىلوألا9ـلا قئاقدلا

،همدقت ىلع ظافحلا يف لسشف هقيرف
.ةياهنلا يف (4‐2) رسسخيل

ترو˘˘ب˘˘سس يا˘˘˘ك˘˘˘سس» ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سش ترا˘˘˘سشأاو
ي˘ج˘يور˘ن˘لا ي˘لود˘لا لو˘سصو˘ل «ا˘ي˘نا˘˘م˘˘لأا
ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘ف فد˘˘˘˘˘ه001 ىلإا
ه˘ت˘كرا˘سشم لÓ˘خ كلذو ،ة˘ي˘فار˘ت˘حلا

.طقف ةارابم641 يف
لجسسلا اذهب قوفت دنلاه نأا تدكأاو
،مد˘ق˘لا ةر˘ك ءا˘م˘ظ˘ع ىل˘ع ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا
،ودلانور ونايتسسيرك يلاغتربلا لاثمأا
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألاو ،صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ج م˘˘˘ج˘˘˘ن
.ةنولسشرب دئاق يسسيم لينويل

نم ةارابم103 ىلإا ودلانور جاتحاو
ةيفيدهتلا هتيوئم ىلإا لوسصولا لجأا
012 ي˘˘˘سسي˘˘˘م ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ،ىلوألا

امأا.فده001 ليجسست˘ل تا˘يرا˘ب˘م
م˘˘جا˘˘ه˘˘م ي˘˘با˘˘ب˘˘م نا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ك ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

ل˘˘ج˘˘سس د˘˘ق˘˘ف ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘˘سس صسيرا˘˘˘ب
081ـلا ه˘˘تارا˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف001ـلا فد˘˘ه˘˘˘لا

ذنمو.ةيفار˘ت˘حلا ه˘تر˘ي˘سسم˘ب
دنلاه نكمت ،دنومترود ىلإا هلوسصو
ةارابم64 ي˘ف ا˘ًفد˘˘ه54 ل˘ي˘ج˘سست ن˘م
لÓخ ا˘ًفد˘ه92 زرحأا ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘م˘سسر
لوب دير قباسسلا هقيرف عم ةارابم72
ةياد˘ب ي˘فو.يواسسمنلا غروبز˘لا˘سس
02 دنلاه زرحأا ،جيورنلاب هتريسسم
ن˘يار˘˘ب ع˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م66 لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘ًفد˘˘˘ه
ةيلود فاد˘هأا6 لجسس ا˘م˘ي˘ف ،هد˘لو˘مو

.هدÓب بختنم عم تاكراسشم7 لÓخ

479211ددعلا ^2441 بجر52ـل قفاوملا1202 صسرام90ءاثÓثلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

ةيطارقميدلا رسصع يف دوعي ةنولسشربل صسيئر لوأا اتروبل

سسيئر لوأا ،اتروبل ناوخ حبضصأا
يدانل يطارقميد˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف
دعب هبضصنم ىلإا دوعي ،ةنولضشرب
01 اًد˘يد˘ح˘˘تو ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ب ه˘˘ناد˘˘ق˘˘ف
،ةضسائرلا اهلÓخ مضساقت تاونضس
ل˘˘˘ي˘˘˘ضسور ورد˘˘˘نا˘˘˘ضس ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
.ويموتراب ايرام بيضسوجو
كانه ناك ،يدانلا خيرات لاوطو
اضصرابلا ةضسائر اولوت ءامضسأا4
م˘هو ،ن˘ي˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘يد˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف
:يتآلاك
‐8091) ريبماغ ناوج سسضسؤوملا

‐7191و3191‐0191و9091
‐4291و3291‐1291و9191
سسي˘˘˘˘ضسور ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘˘ج ،(5291
4291‐0291و7191‐6191)
ا˘˘˘مو˘˘˘ك ناو˘˘˘ج ،(1391‐0391و
،تقؤو˘˘˘م سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ك5291)
ي˘˘˘˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘˘˘˘نإاو (4391‐1391و
‐2491و2491‐0491) ورينيب
3491).
سسيضسور ،ريبماغ رايتخا مت نكل
ر˘ب˘ع ،يدا˘ن˘ل˘ل ءا˘ضسؤور˘ك ا˘˘مو˘˘كو
نيب يدو لكضشب بضصنملل لدابت
ا˘مأا ،ةرادإلا سسل˘˘ج˘˘م ي˘˘لوؤو˘˘ضسم
يدانلل سسيئرك هضضرف مت ورينيب

د˘ه˘ع ي˘ف تا˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
اتروبل را˘ضصت˘نا د˘ع˘بو.وكنارف
سسأارتو ق˘ب˘ضس يذ˘لا ،(ا˘ًما˘ع45)

3002 ي˘ما˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘ب
ن˘ل ة˘˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘ب نإا˘˘ف ،0102و
،هتمئاق ىلإا اًديدج اًضسيئر فيضضي

لاوط اًضسيئر14 يه امك حبضصتل
لضصي يذلا قيرعلا يدانلا دهع
.اًماع121 ـل

ر .ق ^

،ناديز نيدلا نيز يضسنرفلا ىنثأا
ىلع ،ديردم لايرل ينفلا ريدملا
(1‐1) لدا˘ع˘ت˘لا بق˘ع ه˘ق˘ير˘ف ءادأا
راجلا دضض ،يبريدلا ةهجاوم يف
يف ،دحألا مويلا ءاضسم ،وكيتلتأا

«و˘نا˘ت˘ي˘لو˘بور˘ت˘ي˘م اد˘ناو» بع˘˘ل˘˘م
.اغيللا نم62 ةلوجلاب
تا˘ح˘ير˘ضصت لÓ˘˘خ ،ناد˘˘يز لا˘˘قو
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضص ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
؟ءازجلا ةل˘كر لاد˘ج» :ة˘ي˘نا˘ب˘ضسإلا

نأا م˘ل˘ع˘نو ،ل˘خد˘تأا ن˘˘ل ةدا˘˘ع˘˘لا˘˘ك
انيلعو ،ة˘ب˘ع˘ضص ة˘م˘ه˘م م˘ي˘كح˘ت˘لا

.«رارقلا مارتحا
د˘ق˘ع˘ُم ر˘مألا نأا م˘ل˘ع˘ن» :فا˘˘ضضأاو
،مكحلا ديب رارقلاو ،لاح يأا ىلع
تضسمل ةركلا نإا اولاق نوبعÓلاو
سضفر م˘كح˘لا ن˘كل ،ي˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف د˘˘ي
.«ةبوقعلا باضستحا

ءيضش ل ؟ويديفلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت» :ع˘با˘تو
ن˘ل ه˘لو˘قأا ا˘مو ،ي˘ضسأار ي˘ف رود˘˘ي
،ةارابملا ن˘عو.«ءيضش يأا ر˘ي˘غ˘ُي
،مهل ناك لوألا طوضشلا» :حضضوأا

ءي˘ضش م˘˘هأاو ،ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
يو˘ق˘لا ا˘ن˘ئادأا و˘ه ءي˘ضش ل˘˘ضضفأاو

:لضصاوو.«يناثلا طوضشلا لÓخ
انفده ؟ةفا˘ضصو˘لا ي˘ف ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب»
ملعنو ،عارضصلا يف رارمتضسلا يف
يقب˘ت˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه لاز ا˘م ه˘نأا

نأا نكميو ،ةياهنلا ىتح لتاقنضسو
فيك ملعنو ،اًمئاد رومألا ريغتت
:متخو.«ن˘ضسح˘ت˘لا ا˘ن˘ن˘˘كم˘˘ي
مهنإا ؟يدر˘ي˘ف˘لا˘فو سسو˘ي˘ضسي˘ن˘ي˘ف»
ا˘نأاو ،بع˘ل˘لا نو˘ق˘ح˘ت˘ضسي ا˘ًع˘ي˘م˘˘ج
،يق˘ير˘ف ي˘ب˘عل ل˘كب اًد˘ج رو˘خ˘ف
،براقلا سسفن يف ا˘ًع˘ي˘م˘ج ن˘ح˘ن˘ف
.«ةياهنلا ىتح لتاقنضسو

 ديردم يبراد يف لداعتلا دعب
ةياهنلل لتاقنسسو ..ميكحتلا ىلع قلعأا نل :ناديز

تايرودلا يف قيرف يناث ماهنتوت تاب
ىلإا لضصي ،ابوروأا يف ىربكلا سسمخلا

اذه تاقباضسم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب ،فد˘ه001
لاتضسيرك ىلع1‐4 هزوف دعب ،مضسوملا
سسمأا ،يزيلجنإلا يرودلا يف سسلاب
وينيروم هيزوج هبردم حنميل ،دحألا
ن˘يذ˘لا ،ه˘يد˘ق˘ت˘ن˘م ى˘ل˘ع در˘ل˘ل ة˘ضصر˘˘ف
.تحب يعافد ءادأا ميدقتب هنومهتي
ةيلاتتملا3ـلا هتاراضصتنا ةريضسم لبقو
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت نا˘ك ،يرود˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ح˘لا
بيلاضسأا تحبضصأاو بيترتلا يف عجارتي
.قيقدت عضضوم ةيططخلا وينيروم
يلنر˘ي˘ب ى˘ل˘ع ر˘ف˘ضص‐4 زو˘˘ف˘˘لا ن˘˘كل
ىلع راضصتنلا مث يضضاملا عوبضسألا
نواعت ةارابم يهو ،دحألا سسمأا سسلاب
ةقيرطب ليب ثيراغو نيك يراه اهيف
اداعأا ،نيفده امهنم لك لجضسيل ةعئار
سسدا˘˘ضسلا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت
نمضض مضسوملا ءاهنإا ىلع ةضسفانملاو
و˘ي˘ن˘يرو˘˘م لا˘˘قو .ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا ع˘˘بر˘˘م˘˘لا
تنا˘˘ك اذإا» ار˘˘خا˘˘ضس ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ضصل˘˘˘ل

،ةميلضس ي˘ن˘ت˘ل˘ضصو ي˘ت˘لا تاءا˘ضصحإلا
اذ˘ه فد˘˘ه001 ا˘ن˘ل˘ج˘ضس ا˘ن˘˘نأا ي˘˘هو
ةبضسنلاب هب سسأاب ل ءيضش اذهف ،مضسوملا
.«ةياغلل يبلضسو يعافد قيرفل
نمث ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م ما˘ه˘ن˘تو˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘تو
ومانيد مامأا يبوروألا يرودلا يئاهن
ندنل لامضش ةمق مث ،سسيمخلا ،برغز
ىلإا ماهنتوت علطتي امك .لانضسرآا مامأا
ةيزيلجنإلا ةيدنألا ةطبار سسأاك يئاهن
همضسوم ةدوع عم يتيضس رتضسضشنام مامأا
ةقيقد52 دعب كابضشلا ليب زهو .ةايحلل

سسأار ةبرضضب ةجيتنلا لداع سسلاب نكل
ةقيقدلا يف ي˘كي˘ت˘ن˘ب نا˘ي˘ت˘ضسير˘ك ن˘م
.لوألا طوضشلا نم ةريخألا

امبر فدهلا اذه ناك عيباضسأا ةدع لبقو
ةوقب در هنكل ،وينيروم قيرف ىلع رثؤوي
لجضسي نأا لبق ةمدقملا ىلإا ليب هداعأاو
ةي˘عا˘بر˘لا م˘ت˘ت˘خا م˘ث ا˘ع˘ئار ا˘فد˘ه ن˘ي˘ك
نو˘ضس ن˘م ةر˘ير˘م˘ت د˘ع˘ب سسأار ة˘بر˘ضضب
.نيم غنويه
نع اثدحتم يلاغتربلا بردملا فاضضأاو
..اعئار افده ناك» ليبو نيك يئانثلا

تملع هيمدق كرتت ةركلا تيأار امدنع
ة˘جا˘ح˘ب ل˘ي˘ب ،ى˘مر˘م˘لا ل˘خد˘ت˘ضس ا˘ه˘نأا
دعب هنع يباجيإلا ثيدحلاب عاتمتضسÓل
لÓ˘خ ه˘تارد˘ق ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا كي˘˘كضشت
اديج بعلي ،مضسوملا نم لوألا فضصنلا

.«قيرفلا عم اريبك ادهج لذبيو ادج
ىلإا لضصو يذلا رخآلا ديحولا يدانلاو
تلوطب يف مضسوملا اذه فده001
وه ابوروأا يف ىربكلا سسمخلا يرودلا
.(601) خينويم نرياب

ديدج مقر ميطحتب هيدقتنم دلجي وينيروم

،سشتيفوميهاربإا ناتلز يديوضسلا دكأا
يف ءاقبلل دعتضسم هنأا ،نÓيم مجاهم
.رخآا مضسومل يرينوضسورلا

تاحيرضصت يف سشتيفوميهاربإا لاقو
،نا˘تلز ا˘نأا» :«ترو˘ب˘ضس يار» ةا˘ن˘˘ق˘˘ل
اذه ،دئاق يننأابو ةيلوؤوضسملاب رعضشأا
رعضشأا ينلعج يذلا ديحولا وه قيرفلا

نو˘كأا نأاو م˘ل˘ع˘تأا نأا د˘يرأا ،ةدا˘ع˘ضسلا˘˘ب
.«اًدضشرم
قيرفلا عم نوكأا نأا تدرأا» فاضضأاو
تر˘ع˘ضش ،ة˘با˘ضصإلا م˘غر ا˘نور˘ي˘ف ي˘˘ف
اًموي يضضقأا امدنع ،يلخاد نم كلذب
نود˘ب ءا˘ق˘ب˘لا ه˘ب˘ضشي اذ˘ه˘˘ف م˘˘ه˘˘نود˘˘ب
.«يئانبأا

ق˘˘ل˘˘ع ،نÓ˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘ف ه˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ب ن˘˘˘عو
ام ىرنلف ،فرعأا ل» :سشتيفوميهاربإا
،ينيدلام ولواب دي يف رمألا ،ثدحيضس
.«دعتضسم انأاف كلذ دارأا اذإا

كانهو ،Óًيوط لاز ام مضسوملا» دازو
نحن ،ةيقبتملا تايرابملا نم ديدعلا
.«زوفلا لجأا نم اًمئاد بعلن

دحاو صصخسش دي يف نÓيم عم يئاقب :صشتيفوميهاربإا

.ايليضسرامو امور اهنم ،سسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يراضس مضسا طبتراو
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ىلإا فيطضس قافو دفو لضصو
ةب˘ع˘ضص د˘ج فور˘ظ ي˘ف ا˘نا˘غ
ة˘ج˘مر˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘˘ضضف ن˘˘يأا

عا˘جر˘ت˘ضسÓ˘ل ة˘ف˘ي˘ف˘خ ة˘ضصح
هتار˘ي˘ضضح˘ت ر˘ضشا˘ب˘ي نأا ى˘ل˘ع
˘ما˘مأا د˘غ˘لا د˘عو˘م˘ل ة˘يد˘˘ج˘˘لا
بو˘ن˘ج˘لا سستار˘ي˘ب ود˘˘نلروأا
سشتوكلا لمأايو اذه يقيرفإا
يتومو˘ل بعÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ي˘ف
ة˘ق˘فر˘ب ل˘ق˘ن˘˘ت ه˘˘ناو ة˘˘ضصا˘˘خ
ر˘يد˘م˘لا هد˘عو ثي˘ح داد˘ع˘ت˘لا
نويدلا ةيوضستب ةيافلح ماعلا
اذ˘ه يدا˘ن˘لا ها˘ج˘˘ت ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا

تل˘˘ضسار د˘˘ق ةرادإلا نو˘˘˘كتو
ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسمأا
يرا˘ن˘كلا ءا˘ق˘ل ل˘ي˘˘جأا˘˘ت ل˘˘جأا
ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘ضسلا ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا

وأا مويب لقألا ىلع هريخأاتو
. نيموي

داجيإاب دعي ةيافلح
 Òثكلل لولح

قافولا تامزأا نم
ماعلا ريدملا دعو دقو اذه
ة˘ي˘ضضق ة˘ع˘جار˘م˘ب ة˘يا˘ف˘ل˘˘ح
ن˘يذ˘لا ة˘ع˘ب˘ضسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

د˘˘˘حألا ة˘˘˘ي˘˘˘ضشع او˘˘˘كت˘˘˘˘ضشا
ى˘لإا او˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي ل نأا اودا˘كو
داد˘ع˘ت˘لا ة˘ق˘فر˘ب ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
نيلوؤو˘ضسم˘لا د˘ي˘كأا˘ت ر˘ي˘ظ˘ن

تاق˘ح˘ت˘ضسم˘لا با˘ي˘غ ى˘ل˘ع

اناغ يتيرفضس نأا امب ةيلاملا
رثكأا قيرفلا اتفلك ةرهاقلاو
لعج ام وهو رييÓم4 نم
ةيوضست ليجأات ررقت ةرادإلا
دعوم ىلإا نيبعÓلا روجأا

بضسح نو˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘ضس ق˘˘˘˘˘˘حل
ن˘م ةدو˘ع˘لا د˘ع˘ب ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح
دو˘عو˘لا ي˘هو ن˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
نأا را˘ضصنألا ى˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
. عقاولا يف رهظت

صشامر ماسشه

«ةريسشأاتلا» اهلÓخ نم فدهتسسي ةيوق ةقÓطنا اهفدهو اناغ يف «يفياطسسلا رسسنلا»
فيطسس قافو

ةيعضضو سشيعت نيأا ةريخألا تاءاقللا يف جربلا يلهأا ةداعك
نم زجحلا يف ةمج تابوعضص دجت اهلعجي ام ةبعضص ةيلام
ديدع قرطت اهلعج ام وهو نارهو ةيهابلا ىلإا لقنتلا لجا
ثيح ةرئاطلاو قدنفلا تاقحتضسم ديدضست لجا نم باوبألا
سسوقان قد ىلا يضشاي˘ع˘لا ى˘ف˘ط˘ضصم ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا عرا˘ضس
لجا نم لاكضشإلا ةيوضست نع ثحبي هناو ةضصاخ رطخلا

بضسكب قيرفلل ح˘م˘ضست ة˘ح˘ير˘م فور˘ظ ي˘ف ه˘ي˘ب˘عل ع˘ضضو
.ةيباجيإا ةجيتن

لمعلل هترسشابمو يناميلسس عم قفتي يسشايعلا
ريسسملا مقاطلا ميسسرت دعب نوكتسس

ةيمضسر ةفضصب قفتا هنأا ىلع يضشايعلا دكأا ىرخأا ةهج نم
هماهم سشتوكلا ملتضسي نأا ىلع يناميلضس دمحأا بردملا عم
ريضسم˘لا م˘قا˘ط˘لا م˘ضسر˘ي نأا د˘ع˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘عا˘ضسلا لÓ˘خ
رييضستل هعضضو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا يو˘ن˘ت يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا
ىلع ينقتلا نوكي دقو اذه ةمداقلا ةلحرملا يف ةمزألا

لجا نم ةمدا˘ق˘لا تا˘عا˘ضسلا لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا سسأار
ىلع متحت فقوملا ةبوعضص نأا امب ءاقبلا نامضض ىلإا هتدايق
.ةرم لك يف ةلوجلا جئاتن ةاراجم يدانلا

صشامر ماسشه

جربلا يلهأا
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ةدوعلاب ريضسملا مقاطلا عانقإا ىلإا فارطألا سضعب ىعضست
ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا نأاو ة˘ضصا˘خ ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ر˘ي˘ي˘ضست ى˘لإا
تدكأا ةيليو˘م˘ت˘لا ردا˘ضصم˘لا سضع˘ب نأا ا˘م˘ب Ó˘ي˘ل˘ق تجر˘ف˘نا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ءاو˘ضس ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘ضسلا لÓ˘خ ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ى˘˘ل˘˘ع
نم ةيباجيإا ةجي˘ت˘ن˘ب يدا˘ن˘لا ةدو˘ع˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘ئلو˘لا وأا
ةعيلطلا ةبكوك نمضض قيرفلا ءاقبو فلضشلا ىلإا اهلقنت
رثكأا اهحيح˘ضصتو ة˘ي˘لا˘م˘لا رو˘مألا كراد˘ت ى˘ل˘ع د˘عا˘ضسي˘ضس
ابضسحت ةدي˘ج ةرو˘ضص ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا او˘ع˘ضضي ى˘ت˘ح ر˘ث˘كأا˘ف
. ةمداقلا ديعاوملل

هباحسسنا نع صسمأا عجارت دق نوكي صشيعي
سسمأا ةيضشع لح دق سشيعي بردملا نوكي ىرخأا ةهج نم
˘مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب ف˘ل˘ضشلا ءا˘ق˘ل ر˘خآلا و˘ه ع˘طا˘ق نأا د˘ع˘˘ب كلذو
ى˘ل˘ع ه˘لو˘ضصح مد˘ع ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ة˘ج˘ح˘لا» داد˘ع˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘ج
فار˘˘طألا سضع˘˘ب ه˘˘ع˘˘˘م تل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت ثي˘˘˘ح «نا˘˘˘م˘˘˘ضض كضص
كلذو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ن˘م ى˘ت˘حو يدا˘ن˘لا ةرادإا ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا
نوكتضس «ما˘ضصل» نأاو ة˘ضصا˘خ رار˘ق˘ت˘ضسلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

مهم دج ءاقل يف ةركضسب داحتا لابقتضسا عم دعوم ىلع
نمضض ءا˘ق˘ب˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م ل˘جا ن˘م ة˘يرور˘ضض ه˘طا˘ق˘ن ى˘ق˘ب˘ت

. ةعيلطلا ةبكوك
صشامر ماسشه

دا˘ح˘تا ةرادإا ل˘م˘ع˘ت نأا بق˘تر˘م˘˘لا ن˘˘م
نم ر˘ي˘ب˘ك ءز˘ج د˘يد˘ضست ى˘ل˘ع ةر˘كضسب
امك لضصت دق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم
كلذو نيتيرهضش نيترجأل اقباضس انلق
يذ˘لا د˘عو˘لا˘ب ي˘لاو˘لا ى˘فوأا نأا د˘˘ع˘˘ب
ثي˘ح ي˘ضضا˘م˘لا عا˘م˘ت˘جلا ي˘ف ه˘مد˘ق
ام وهو رييÓم5.4 هتميق ام دضصر
ل˘˘ب˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو سسف˘˘ن˘˘ي˘˘ضس
ةبيتكلا رظتنت يتلا ةمداقلا تايدحتلا
تيا ن˘يد˘لا ز˘ع برد˘م˘˘لا لو˘˘ع˘˘ي ن˘˘يأا

نم نكمم ددع ربكا عمج ىلع يدوج
ن˘ع ر˘ث˘كأا دا˘ع˘ت˘بلا ل˘جا ن˘م طا˘ق˘ن˘˘لا
. ةقيضضلا تاباضسحلا

 دمتعي دق يدوج تيآا
«يرم» فيدرلا فاده ىلع

ةدو˘ع سشتو˘كلا ل˘ج˘ع˘˘ت˘˘ضسا د˘˘قو اذ˘˘ه
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘عو˘˘˘ب با˘˘˘ع˘˘˘لألا ع˘˘˘نا˘˘˘ضص
ل˘ح د˘ق نو˘˘كي ثي˘˘ح تار˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا
اهراتخا نمب هنارق دقع نأا دعب سسمأا
ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘ضس ا˘˘م˘˘ك ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ل
ينامثع ةروضص يف نيباضصملا سضعب

ةضسام ةجاح يف ةليكضشتلا نأاو ةضصاخ
ثح˘ب˘لا ل˘جأا ن˘م ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا ل˘ك ى˘˘لإا

ةليلم نيع مامأا ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘ع
برد˘م˘لا˘ف هر˘كذ ر˘˘يد˘˘ج تب˘˘ضسلا اذ˘˘ه

دا˘م˘ت˘علا ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘ف ا˘يد˘˘ج ر˘˘كف˘˘ي
لÓ˘˘خ ير˘˘م ف˘˘˘يدر˘˘˘لا فاد˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
. ةمداقلا ةهجاوملا

صشامر ماسشه

ةرقم مجن قيرف بردم كردي
˘مدا˘ق˘لا يد˘ح˘ت˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘ضص
ءا˘ق˘فر ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ي يذ˘˘لاو
ة˘ب˘ي˘ب˘ضش م˘ه˘ضسفا˘ن˘م ير˘˘با˘˘ك
قيقحت ل˘مأا ى˘ل˘ع ةد˘كي˘كضس
ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لاو را˘˘˘ضصت˘˘˘نلا

ةضصاخ ةيبلضسلا جئاتنلا قزأام
ليضصح˘ت ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا نأاو
دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضسإاو Ó˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ك داز˘˘˘˘˘لا
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘ضسل ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
م˘هد˘عو ر˘ضصا˘ن ن˘ب سسي˘ئر˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ءا˘ق˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘ضضب
ةداعتضسا نأاو ةضصاخ مضسوملا
قيرفلل حمضسيضس نيباضصملا
. رثكأاف رثكأا سشاعتنلاب

ينفلا مقاطلا حيرت نامد ةدوع
ىلع ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع˘يو
ا˘ب˘ضسح˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘˘كلا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
نأاو ةضصاخ ةمداقلا ديعاوملل

ءاقفر ىلع ةقلعم لامآلا لك
لجا نم بياع فرضشا دئاقلا
ةو˘ق˘ب با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م ءا˘ه˘نإا

طاقنلا نم ددع ربكأاب زوفلاو
ةيح˘يرأا˘ب ةدو˘ع˘لا بع˘ل د˘ضصق
هدضشأا غلبيضس سسفانتلا نأا امب
ديعتضسي نأا رظتنملا نمو اذه
نأا دعب هتيفاع نامد مجاهملا
تا˘با˘˘ضصإلا ل˘˘كضشم زوا˘˘ج˘˘ت
. دادعتلا نع اديعب هلعج يذلا

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا

نيبعÓلا ىلع اهعيزوتب موقتسسو يلاولا ةناعإا تقلت «نابيزلا» ةرادإا

ةرڤم مجن

«اداكيسسورلا ءانبأا» مامأا راسصتنلا نع ثحبي صشرطل

 ةطرو يف «ةباكلا»
ةيلاملا ةمزألا ةيفلخ ىلع

نع سشيابح ةدكيكضس ةبيبضش قيرفل ماعلا قضسنملا برعأا
يتلا ةديدعلا لكاضشملا ىلإا رظنلاب قيرفلل ثدحي امل هفضسأا
7 ذنم راضصتنا يأا ققحي ل هتلعج يتلاو قيرفلا اهضشيعي

ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف عر˘ضشي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ة˘ل˘ما˘ك تلو˘ج
يوتضشلا وتاكريملل ابضسحت اهميعدت بجو يتلا زكارملا

دضصق ميعدتلا ىلإا ةضسام ةجاح يف ىقبي قيرفلا نأاو ةضصاخ
حاجنإا لجا نم مامأÓل اهعفدو ةعومجملا راتوأا حيحضصت
. ءاقبلا نامضض ةمهم

ةبانع ءارمح مامأا ةيدو جمرب يلعوب
نييطايتحلا ةدئافل

ثيح فقوملا ةبوعضص يلعوب داؤوف بردملا كرديو اذه
عفدلاو راضسملا حيحضصت ةرورضضب نيبلاطم هلابضشأا نوكيضس
لخديضس رخا ر˘ث˘ع˘ت يأا ناو ة˘ضصا˘خ ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا˘ب
عرضشي هلعج ام وهو اهنم جورخلا بعضصي ةماود يف قيرفلا
ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب تا˘يو˘ت˘ضسم ن˘ي˘ضسح˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ءارمح ةليكضشت ماما يدو ءاقل ةجمرب ررق ثيح ةيطايتحلا

ةيعضضولا حيحضصت ىلع لمعلا لجا نم مويلا ةيضشع ةبانع
. ةقثلا بضسك ىلع لمعلا لجا نم سضعبلل ةضصرفلا حنمو

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

فافتلÓل عيمجلا وعدي صشيابح
قيرفلا ذاقنإا ةرورسض ىلع رسصيو

ةليلم نيع ةيعمج

ةيعمجلل ريسسملا مقاطلا عانقإل ةداج عاسسم
نيبعÓلا نويد ةيوسستو ةدوعلاب
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يئانثتسسا مسسوم يف ةيسسايق ماقرأا نم دسسلا هققح امب داسشأا
صصاخ معط هل بقللاب جيوتتلا :حاجنوب

ةوعد هيقلت دكأا يلحاسسلا مجنلا

يراجلا صسرام صصبرتل ةدايع نب يعدتسسي يسضاملب
بعÓلا ةدايع نب نيضسح ىقلت
م˘ج˘ن˘لا يدا˘ن م˘˘ج˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بخانلا ةوعد يضسنوتلا يلحاضسلا
يضضاملب نيد˘لا لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا
رهضش سصبرت يف ارضضاح نوكيل
ةهجاومل ابضسحت ،يراجلا سسرام
يف اناو˘ضستو˘بو ا˘ي˘ب˘ماز ن˘م ل˘ك
نم6ـلاو5ـلا نيت˘لو˘ج˘لا را˘طإا

يتلا2202 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك
.نوريماكلا اهنضضتحت
ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا با˘˘ضسح˘˘لا ف˘˘ضشكو
ريهظلا نأا يلحاضسلا مجنلا يدانل
عم هدقع ىلع عقو يذلا نميألا
دق ةيضضا˘م˘لا ما˘يألا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

ينطولا بخانلا نم ةوعد ىقلت
نوكيل ي˘ضضا˘م˘ل˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج
دجاوتلاب ينعملا دادعتلا نمضض
ريضضحت˘ل˘ل ى˘ضسو˘م يد˘ي˘ضس ي˘ف
ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل
ممأا سسأاكل ةلهؤوم˘لا تا˘ي˘ف˘ضصت˘لا
.2202 ايقيرفإا

ر˘˘خآا ي˘˘ف ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘ب كرا˘˘˘ضشو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ضصبر˘ت
يف يعدتضسا امد˘ع˘ب ،ير˘ئاز˘ج˘لا
بخا˘ن˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ر˘˘خآا
نيبعÓل Óيدب نوكيل ينطولا
.لاطعو نافز نيباضصملا

ب.م.يرسسيإا

بعÓلا حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ر˘ب˘ع
يدان م˘ج˘ن ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ه˘تدا˘ع˘ضس ن˘ع ير˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘ضسلا
عردب جيو˘ت˘ت˘لا بق˘ع ،ةر˘ي˘ب˘كلا
تلوج4 لبق يرطقلا يرودلا

زوفلا دعب ،ةلوطبلا ةياهن نم
لÓضص مأا يدان ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا
ةلوجلا راطإا يف ،ةفيظن ةيثÓثب
ي˘ت˘لاو ة˘ق˘با˘ضسم˘لا ن˘˘م81ـلا

د˘˘ع˘˘ب حا˘˘ف˘˘ضسلا ق˘˘˘لأا˘˘˘ت تفر˘˘˘ع
.هيدانل لوألا فدهلا ليجضست
تاحيرضصت يف دادغب حضضوأاو
بقلب جيوتتلا» :Óئاق ةيفحضص

كنأل ،سصاخ معط هل ةلوطبلا
را˘م˘ث ف˘ط˘ق˘ت كنأا˘كو ر˘˘ع˘˘ضشت
يذلا ريبكلا بعتلاو دوهجملا
:عباتو ،«مضسوملا لاوط هتلذب
مطحو ،ءيضش لك مدق انقيرف»
ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ما˘˘قرألا د˘˘˘يد˘˘˘ع
ا˘ن˘ج˘يو˘ت˘˘ت نإا˘˘ف ي˘˘يأار بضسحو
ذ˘ن˘م ا˘ن˘نأاو ة˘ضصا˘خ ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسم
نمضض بقللا ان˘ع˘ضضو ة˘ياد˘ب˘لا
مهاضس عي˘م˘ج˘لا..فاد˘هألا زر˘بأا
زوفلا ةحارضص ،زاجنإلا اذه يف
.«فلتخم معط هل يرودلاب

ب.م.يرسسيإا

زوفلل ينوتورك هيدان ةدايقو مهيلع ليجسستلا دعب

ونيروت راسصنأا نم لتقلاب تاديدهت ىقلتي صسانو
يلودلا بعÓلا سسانو مدأا ىقلت
ينوتورك يدان مجن يرئازجلا
نم لتقلاب تاديدهت يلاطيإلا
يدان راضصنأا هابضشأا سضعب لبق
فد˘ه˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع و˘ن˘يرو˘˘ت
ي˘ف ه˘ل˘˘ج˘˘ضس يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

يذلا ءاقللا سشماه ىلع مهامرم
ةلوجلا راطإا يف نييدانلا عمج
«و˘˘ي˘˘ضشت˘˘لا˘˘كلا» ن˘˘م62ـلا
حا˘ن˘˘ج˘˘لا ف˘˘ضشكو .ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
نع ينطولا بختن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا
ربع ل˘ت˘ق˘لا˘ب تاد˘يد˘ه˘ت ه˘ي˘ق˘ل˘ت

لضصاوتلا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ه˘با˘ضسح
،«مار˘غ˘˘ت˘˘ضسنلا» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ر˘˘مألا اذ˘˘ه نا˘˘ك اذإا Ó˘˘ئا˘˘ضست˘˘˘م
نمو ،ءلؤوهل ةبضسنلا˘ب ي˘ع˘ي˘ب˘ط
ةيرضصنعلا تاراب˘ع˘لا زر˘بأا ن˘ي˘ب
كدلب ى˘لإا بهذإا» :ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا
«يج˘نز˘لا ا˘ه˘يأا ا˘ي» ،«ي˘ق˘ير˘فإلا

.ةئيضسلا تارابعلا نم اهريغو
مÓعإلا سضفر ،رخآا بناج نم
تافرضصتلا هذه لثم يلاطيإلا
يدان راضصنأا هابضشأاب قيلت ل يتلا
˘مÓ˘عإلا مد˘˘ق ثي˘˘ح ،و˘˘ن˘˘يرو˘˘ت
بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ع˘م ه˘ن˘˘ما˘˘ضضت
يتلا ةيرضصنعلا دعب يرئازجلا
.اهل سضرعت

ب.م.يرسسيإا

نازيلغ عيرسس
ديدج نم «ديبارلا» ةيهسش حتفي يبرادلا طاقنب زوفلا
 «يسس صسأا يسسلا» طاقن فدهتسسيو ديزملا ميدقتب هيبعل بلاطي ينازولا
نازيلغ عيرضس ةليكضشت فنأاتضست
ءا˘ق˘فر عر˘ضشي ثي˘ح ا˘ه˘تا˘ب˘يرد˘ت
ريضضح˘ت˘لا ي˘ف يد˘ياز سسرا˘ح˘لا
ر˘ضشع ة˘ع˘با˘ضسلا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘ل
با˘ب˘ضشب م˘ه˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ي˘˘ضس يذ˘˘لاو
نب ديهضشلا بعلم يف ةنيطنضسق
.ةلبقملا ةعمجلا كلاملا دبع
نم اودافتضسا دق نوبعÓلا ناكو
لابضشأا دوعيو ،نيموي ةدمل ةحار
ءاو˘˘˘˘جأل ي˘˘˘˘نازو˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضش
ةعفترم تايونع˘م˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
زوف ليجضست نم اونكمت نأا دعب
دا˘ح˘تا با˘ضسح ى˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةيضضاملا ةعمج˘لا مو˘ي سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
اذ˘ه ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا م˘ت˘˘ه˘˘ي˘˘ضسو
ي˘ند˘ب˘لا ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا˘ب عو˘˘ب˘˘ضسألا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأا ذإا ط˘ق˘ف ي˘ن˘˘ف˘˘لاو
م˘ه˘ت˘لا˘ح ة˘م˘ق ي˘˘ف نود˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
ةارابم ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘بو .ة˘ي˘ضسف˘ن˘لا
فيرضش بردملا حرضص سسابعلب
تضضا˘خ ه˘ت˘ل˘ي˘كضشت نأا ي˘نازو˘˘لا

ه˘جاوو ا˘م ا˘عو˘ن ة˘ب˘ع˘ضص ةارا˘ب˘م
هيبعل نأا ادكؤوم ،ادينع امضصخ
يف ةضصاخ اديج ادودرم اومدق
هنأا فاضضأا امك ،يناثلا طوضشلا
سضع˘˘ب ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘م ما˘˘مأا
ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
سصق˘˘˘ن بب˘˘˘˘ضسب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
ءادأا ىلع رثأا يذلاو عاجرتضسلا
08 نأا حرضص امك ،مهنم سضعبلا
،تريغت ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ن˘يرا˘م˘ت ن˘م ف˘ث˘كي˘ضس ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
يلكلا ماجضسنلا ققحيل قضسانتلا

حبضصيو ةم˘ه˘م˘لا ل˘ه˘ضست ى˘ت˘حو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك م˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘عر˘˘ضسب ر˘˘˘ي˘˘˘ضست ةر˘˘˘كلاو
نوبلاطم مهنأا ادكؤوم ،طوطخلا
ميدق˘ت˘ب ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف
عا˘˘ت˘˘مإل نو˘˘كل˘˘م˘˘˘ي ا˘˘˘م ل˘˘˘ضضفأا
ديزم قيقحتو ينازيلغلا روهمجلا

.Óبقتضسم ةيباجيلا جئاتنلا نم
طيمز.ع

دراو يسضاملب ينطولا بخانلا ةمئاق يف هدجاوت

ايلاوت3ـلا ةرملل ايقيرفإا لاطبأا يرودل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف دادح
بعÓ˘لا داد˘ح ذا˘ع˘م ل˘ضصاو
ةيدولوم قير˘ف˘ل يرو˘ح˘م˘لا
ءا˘˘ن˘˘ث˘˘لا د˘˘ضصح ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ءادألا ةيفلخ ىلع حيدملاو
ةيادب ذنم هيدان عم مدقملا
يفو ةماع يلاحلا مضسوملا
لكضشب ايقيرفإا لاطبأا يرود
بعل نأاو ا˘م˘ي˘˘ضسل ،سصا˘˘خ
ةد˘كي˘كضس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش ق˘˘ير˘˘ف
ي˘ف ا˘نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح ق˘˘با˘˘ضسلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كضشت˘˘˘لا
3ـلا ةرملل ةيراقلا ةضسفانملل
هنا بعÓ˘لا د˘كؤو˘ي˘ل ،ا˘ي˘لاو˘ت
ل˘˘˘ضضفأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘حاو
يف ايقيرفإا ي˘ف ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا
.يلاحلا تقولا

عم اريبك ءادأا دادح مدقيو اذه
ثيح ،رئازجلا ةيدولوم هقيرف
ل˘˘ضضفأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘حاو ه˘˘نأا
نو˘مد˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

و˘ل˘ع اود˘كأاو تبا˘ث ىو˘ت˘˘ضسم
قلأاتلا ىلع مهتردقو مهبعك
مدقملا ريبكلا ءادألا لضضفب
.عافدلا يف
نإاف ،مدقملا ءادألا لظ يفو
ن˘م اد˘حاو نو˘كي د˘ق داد˘˘ح

د˘م˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا قاروألا
يف ينطولا بخانلا اهيلع
،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسلا
مامأا ،رضضخلا رظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا

مامأاو رايد˘لا جرا˘خ ا˘ي˘ب˘ماز

ىفطضصم بعلمب اناوضستوب
امي˘ضسل ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘ضشت
نع ديعب يرمعلا نب ناو
ىفتكاو ةيمضسرلا ةضسفانملا
ذن˘م ةدود˘ع˘م ق˘ئا˘قد بع˘ل˘ب

نو˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن˘˘ب ه˘˘قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
با˘ي˘غ نا ا˘م˘ك ،ي˘ضسنر˘ف˘˘لا
بعل ل˘ع˘ج˘ي د˘ق ل˘ئاد˘˘ب˘˘لا
ق˘˘با˘˘ضسلا «ادا˘˘˘كي˘˘˘ضسور˘˘˘لا»
بخا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م ارا˘˘ي˘˘خ
.ينطولا

لسضفأا نمسض ريخلب فده
3ـلا ةلوجلا يف فادهأا5

لاطبألا يرود نم
رو˘ن˘لا د˘ب˘ع ف˘ط˘خو اذ˘˘ه

دد˘ع˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا ر˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘ب
ةيدولوم قيرف˘ل بضصا˘ن˘م˘لا
ي˘˘˘ف را˘˘˘ظ˘˘˘نألا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
يرود ن˘˘م3ـلا ةهجاو˘م˘لا
ريخألا زجح امدعب لاطبألا

5 لم˘جأا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ا˘نا˘كم
ةلوجلا يف تلجضس فادهأا
لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘˘م3ـلا
فده لجضس امدعب ،ايقيرفإا
يدا˘˘ن ى˘˘مر˘˘م ي˘˘ف زو˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘م ي˘لا˘غ˘ن˘˘ضسلا تي˘˘غ˘˘نو˘˘ت
هقيرف دوقيل ةيوق ةديدضست
لهأاتلا ظوظح عفرو زوفلل
.ةضسفانملا نم مداقلا رودلل

ب.م.يرسسيإا

رئازجلا ةيدولوم

يدانلا اهب رمي يتلا جئاتنلا ةمزأا ببسسب
ومح نبو بوب ـب ظفتحتو يبيرع نبو يجورف ليقت «ةراطسسوسس» ةرادإا

يجور˘ف ير˘ي˘ت برد˘م˘لا ة˘لا˘قإا ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا ترر˘ق
اهب رمي يتلا جئاتنلا ةمزأا لظ يف ،نايزوب يبيرع نب هدعاضسمو
عقوم ربع يدانلل ةيمضسرلا ةحفضصلا ترضشن ام بضسح قيرفلا
دعب رظتنم ةلاقإلا رارق ناكو .«كوبضسيف» يعامتجلا لضصاوتلا
ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘ضضإلا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ي˘ضسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ل˘˘ضشف نأا

ةراضسخ˘لا تنا˘ك ثي˘ح ،ة˘ي˘ب˘ل˘ضسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘ضسل˘ضس ل˘ضصاو˘تو
ررقتل سسأاكلا تضضافأا يتلا ةرطقلا وداراب كيتلتأا مامأا ةريخألا
تا˘مد˘خ ن˘ع ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كضشب ءا˘ن˘غ˘ت˘ضسلا «ةرا˘ط˘ضسو˘ضس» ةرادإا
داحتإا ةرادإا نأا نايبلا فاضضأاو اذه .هدعاضسمو يجورف بردملا
ومح نب دمحم سسارحلا بردم ىلع ءاقبإلا تررق ةمضصاعلا

.امهبضصنم يف بوب لوكين يندبلا رضضحملاو
طيمز.ع

ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘ضسو˘˘ي ل˘˘ضصو˘˘ت
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا
ىلإا ،يرطقلا رطق يدان مجن
هيدان ةرادإا عم قافتا ةيضضرأا
لجأا نم ةدج يلهأا قباضسلا
ني˘ت˘ل˘لا ن˘ي˘تو˘عد˘لا طا˘ق˘ضسإا

ة˘ه˘ج ن˘م بعÓ˘لا ا˘م˘ه˘ع˘فر
ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإاو
.ىرخأا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘ضشكو
قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تلا نأا ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ضس
نم˘ضضت ة˘يو˘ضست˘لا˘ب ي˘ضضق˘ي

اًيئاضضق بعÓلا ةبلاطم مدع
ةداعإاو ،اًلبقتضسم بتاور يأاب

سضعبو دقعلا مدقم نم ءزج
اًنويلم هعومجم ام ،بتاورلا

لأا ىلع ،وروأا فلأا006و
ةداعتضساب ةدج يلهأا بلاطي

.دقعلا لماك
نأا ه˘تاذ رد˘˘ضصم˘˘لا فا˘˘ضضأاو
بخت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا
م˘ل˘ضس ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
غ˘ل˘ب˘م ن˘م ى˘لوألا ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا

ميدقت متي نأا ىلع ةيوضستلا
يف ةريخألاو ةيناثلا ةعفدلا
.ةمداقلا ةليلقلا مايألا

يف هدقع خضسف يليÓب ررقو
يدانلا عم ةيضضاملا رهضشألا
ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خو يدو˘ع˘ضسلا

ر˘˘˘ط˘˘˘ق يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ةيضضق عفر امدعب ،يرطقلا
دحاو فرط نم دقع خضسف
،هب˘تاور م˘ل˘ضست مد˘ع ي˘عاد˘ب
ه˘لإلا د˘ب˘˘ع ةرادإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘با˘˘ق
،افيفلا مامأا ةيضضقب ةنمؤوم

رو˘ضضح مد˘ع ا˘ه˘ي˘˘ف و˘˘كضشت
هد˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘لا
روضصب اهتق˘فرأاو ،ةدد˘ح˘م˘لا

ر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ضسلا ر˘˘˘˘˘˘كاذ˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘م
ا˘هدد˘ح ي˘ت˘لا تازو˘ج˘ح˘˘لاو
.بعÓل يدانلا

ب.م.يرسسيإا

يسضاÎلاب ةيسضقلا ةيوسست ىلع يدوعسسلا يلهألا ةرادإا عم قفتي يليÓب

ةمسصاعلا داحتا
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يلودلا ملوغ يزوف سضرعت
ي˘لو˘˘با˘˘ن حا˘˘ن˘˘جو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
عم ةد˘يد˘ج ة˘با˘ضصإل ي˘لا˘ط˘يلا
د˘ضض ه˘يدا˘ن ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
با˘ضسح˘ل ا˘˘ي˘˘نو˘˘لو˘˘ب ف˘˘ي˘˘ضضلا
يرود˘لا ن˘م62 ـلا ة˘لو˘˘ج˘˘لا
ه˘ي˘ف كرا˘ضش يذ˘لاو ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا
ىهتنأا يذلا ءاقللا يف ايضساضسأا
ةيثÓثب «ي˘بو˘ن˘ي˘ثرا˘ب˘لا» زو˘ف˘ب
.فده لباقم

ايضسا˘ضسأا ءا˘ق˘ل˘لا مÓ˘غ ل˘خدو
ة˘با˘ضصإÓ˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
ي˘ف ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ضضرأا ردا˘غ˘˘يو
هناكم ا˘كرا˘ت22 ـلا ة˘ق˘ي˘قد˘لا
رييغت لوأا يف جاضسيه هليمزل
ةضسكنلا تراثأاو ،ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
مجن اهل سضرعت يتلا ةديدجلا
لو˘˘ح فوا˘˘خ˘˘م˘˘لا «ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لا»
هنأاو ةضصا˘خ  ر˘ي˘خألا ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم
ة˘بار˘ق˘ل ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘ع با˘˘غ
ه˘ضضر˘ع˘˘ت بب˘˘ضسب ن˘˘ي˘˘م˘˘ضسو˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘تر˘ي˘˘ط˘˘خ ن˘˘ي˘˘ت˘˘با˘˘ضصإل
.قباضسلا

تاضصو˘ح˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تنا˘كو
يلودلا اهل عضضخ يتلا ةيلوألا
ةديدجلا ةباضصإلا دعب يرئازجلا
ترهظأا يتلاو ،اهل سضرعت يتلا
ق˘با˘ضسلا نا˘ي˘ت˘يإا تنا˘ضس م˘ج˘ن نأا
ىوتضسم ىلع عطق نم يناعي
هلعجي امم ،ةبكرلا ةطبرأا دحأا

اددجم عو˘ضضخ˘لا ة˘ي˘م˘ت˘ح ما˘مأا
ةطقنلا ىقبتو ،ةيحارج ةيلمعل
براح˘م˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يإلا
يذ˘لا طا˘بر˘لا نأا و˘ه ءار˘ح˘ضصلا
نا˘˘ك يذ˘˘لا سسف˘˘ن سسي˘˘ل ع˘˘ط˘˘ق
هذه نأا ريغ ،اقباضس هنم يناعي
ةطقنل بعÓلا ديعتضس ةضسكنلا

ددضصب ناك يذلا وهو رفضصلا
ءايحإاو هاوتضسم ىلإا ةوقب ةدوعلا

يدا˘ن ة˘˘ق˘˘فر ادد˘˘ج˘˘م هراو˘˘ضشم
نو˘كي˘ل ،ي˘لا˘ط˘˘يلا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

اركبم ىهتنا دق ريخألا مضسوم
نل يبطلا مقاطلا نأاو اضصوضصخ
.Óبقتضسم هب رماغي

طيمز.ع

اركبم  مسسوŸا عدويو ةباسصإلا خف ‘ طقسسي مÓغ

د˘ئا˘˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ل˘˘ج˘˘ضس
م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ه˘ت˘كرا˘ضشم ي˘ت˘ي˘˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م
يف ةقيرف ةل˘ي˘كضشت ي˘ف ا˘ي˘ضسا˘ضسأا

يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا م˘˘ير˘˘غ˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ي˘براد ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م
تايرابم ةمق نمضض ،«رتضسضشنام»
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘˘م82 ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
،«غيلرميربلا» زاتمملا يزيلجنلا

نزتيضسلا» ةراضسخب تهتنا يتلاو
.در نود نيفدهب

تايوتضسم «زورح» مدقو اذه
لتاقلا مضسلا ناكو ءاقللا يف ةيلاع
لÓخ نم «وي ناملا» عافد يف
ميدق˘تو ة˘ح˘نا˘ضسلا سصر˘ف˘لا ق˘ل˘خ
هئÓمزل تارير˘م˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ىلإا اهتم˘جر˘ت ي˘ف او˘ل˘ضشف ي˘ت˘لاو
«رضضخلا» مجن لواح امك ،فادهأا
قارتخا تاقوألا نم ديدعلا يف
ةباقرلا نأا ريغ ديدضستلاو عافدلا

ن˘م تل˘ع˘ج ه˘ي˘ل˘ع ة˘ضضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
يهتنيل ،كرح˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘ع بع˘ضصلا
ىلع «يت˘ي˘ضسلا» ةرا˘ضسخ˘ب ءا˘ق˘ل˘لا

.نيفيظن نيفده عقاوب هبعلم
راسصنأا نئمطي زرحم

مهدعيو «يتيسسلا»
لسضفألا ميدقتب

مجنلا ثعب ءاقللا ةياهن بقعو
راضصنأل ةلاضسر يرئازجلا يلودلا
يف ةراضسخلا ةمدضص دعب هقيرف
بحا˘ضص ر˘ضشن ثي˘ح ،«ي˘˘براد˘˘لا»
ىل˘ع ه˘ل ةرو˘ضص ىر˘ضسي˘لا مد˘ق˘لا

ع˘قو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا ه˘˘با˘˘ضسح
«رتيو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا

رعضشن»: اهيف ءاج ةديرغتب اهقفرأاو
ة˘ل˘ضسل˘ضس ف˘قو˘ت˘ل ل˘مأا ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘ب
،«ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘تارا˘˘ضصت˘˘نا

..اًعيرضس دوعن˘ضس ا˘ن˘ن˘كل»:ل˘م˘كأاو
.«ةيلاتلا ةلحرملا ىلإا

داقنلا ةداسشإا ىقلت رزحم
ةميزهلا مغر ارتلجنإا يف

  ةيسساقلا
يتلا ةيضساقلا ةراضسخلا مغرو

يف داقنلا نأا لإا قيرفلا اهل سضرعت
«براحملا» ءادأاب اوداضشأا ارتلجنإا
نيطايضشلا» ما˘مأا ة˘م˘ق˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف
ةارابم ريخألا مدق نأا دعب ،«رمحلا

امك ،موجهلا ىوتضسم ىلع ةريبك
،اضضيأا يعافدلا قضشلا يف مهاضس
دق قباضسلا «بلاعثلا» مجن ناكو
1.7/01 طيقن˘ت ى˘ل˘ع ل˘ضصح˘ت

درو˘˘˘˘كضسو˘˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م بضسح
˘˘˘ما˘˘˘قرألا ي˘˘˘ف سصضصخ˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ثلاث نضسحأا ناكو تايئاضصحإلاو
ريغ ،«نزتيضسلا» بناج نم بعل
تاداقتنلا نم وجني مل زرحم نأا
هراودأا ءادأا ي˘˘ف هر˘˘ي˘˘ضصق˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب
.مهلوق دح ىلع ةداتعملا ةيعافدلا

طيمز.ع

هحلاسصل يبرادلا مسسحيو «نزتيسسلا» قلأات فقوي «وي ناملا»

يديلقتلا ميرغلا ةهجاوم يف «ياكسس ولبلا» ةقفر ةيئانثب طقسسي زرحم

با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا ةرازو ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘ت م˘˘˘˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع در˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ضضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
ي˘ضشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ تا˘ح˘ير˘˘ضصت
ةركل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا سسي˘ئر
نل هنأا ىلع ديكأاتلا ةددجم ،مدقلا
ي˘ف تÓ˘يد˘ع˘ت يأا كلا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كت
لإا اهفييكت وأا ةيضساضسألا نيناوقلا
يف ةيباختنلا تايعمجلا دقع دعب
«فاف˘لا» سسي˘ئر˘ل ة˘ح˘ضضاو ة˘لا˘ضسر
ع˘فر˘ب ا˘حو˘ل˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ضصي يذ˘˘لا
.يلودلا داحتإÓل ةيضضقلا

با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ضشلا ةرازو تر˘˘˘˘˘˘˘كذو
تادا˘˘ح˘˘تلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘لاو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ل˘˘جأا ر˘˘خآا نأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةد˘ه˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ا˘ه˘تا˘ي˘ع˘م˘˘ج
و˘˘ه ،4202 ـ0202 ةيب˘م˘لوألا
ل˘ير˘فأا ر˘ه˘ضش ن˘م ر˘ضشع سسما˘˘خ˘˘لا
ي˘ف ةرازو˘˘لا تر˘˘ضصأاو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
مظنت مل يتلا تاداحتلا اهريكذت
ىلع ،ةيباخ˘ت˘نلا ا˘ه˘تا˘ي˘ع˘م˘ج د˘ع˘ب

ةرداضصلا ةميلعتلاب دّيقتلا ةرورضض

عنمت يتلاو ،يضضاملا ناوج8 موي
نيناو˘ق˘لا ي˘ف تÓ˘يد˘ع˘ت يأا ءار˘جإا
دقع دعب لإا اهفييكت وأا ةيضساضسألا
ينعي ام ،ةي˘با˘خ˘ت˘نلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ل˘جر˘لا ه˘ب مو˘ق˘ي ا˘˘م ىود˘˘ج مد˘˘ع
يذلا ميهاربإا يلاد ىنبم يف لوألا

ةيضصولا ةرازو˘لا ىد˘ح˘ت˘ي لاز˘ي ا˘م
ر˘ير˘م˘ت˘ل «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ةادأا ا˘مد˘خ˘ت˘ضسم
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ضضو ي˘ت˘لاو ه˘تÓ˘يد˘ع˘ت
نوكت نل اهنأا ودبي يتلاو ،هضساقم
ل˘كضشت ى˘ت˘ح لو ة˘˘يو˘˘ق ا˘˘ج˘˘ج˘˘ح
ةينعملا تا˘ط˘ل˘ضسلا ى˘ل˘ع ا˘ط˘غ˘ضض
يضشطز تا˘جر˘خ ي˘ف ىر˘ت ي˘ت˘لاو
ل تقولا بضسكل تاروانم درجم
ةركل يرئازجلا داحتلا ّدعيو.رثكأا
ةينعملا تائيهلا نم ادحاو مدقلا
نع رداضصلا يريكذتلا نايبلا اذهب
دعب تاعاضس يتأاي هنأا امب ،ةياضصولا
ىلع دكأا يذلا هضسيئر تاحيرضصت
ه˘˘ح˘˘ضشر˘˘ت ن˘˘ع˘˘ط لو˘˘ب˘˘˘ق سشما˘˘˘ه
ـل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ة˘يو˘ضضع˘˘ل

ءوضضلا اهنم رظتني ه˘نأا˘ب ،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
ةيئانثتضسا ةيعمج ميظنتل رضضخألا
لبق ،اهفييكتو ني˘ناو˘ق˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘ل

ةيباختنلا مث ةيداعلا ةيعمجلا دقع
ريزولا ةئيه ريكذت نأا امك ،اهدعب

،لبقملا ليرفأا51 خيراتب ،يدلاخ
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘ل ل˘˘جأا ر˘˘خآا˘˘ك
يأا «فافلا» ىلع عطقي ،ةيباختنلا
ناوج رهضش ةياغ ىلإا اهليجأات يف ةين
لÓخ اهطيحم هجّوري امك لبقملا

هذ˘˘ه ءو˘˘ضض ى˘˘ل˘˘عو.ما˘˘يألا هذ˘˘ه
داحتلا سسي˘ئر تا˘ب تاد˘ج˘ت˘ضسم˘لا
ةرازو ةبطاخمب ابلاطم ،يرئازجلا
خيراتب اهغÓبإاو ةضضايرلاو بابضشلا

ةيداحتÓل ةيباختنلا ةيعمجلا دقع
ر˘ه˘ضشلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا مو˘˘ي˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ه˘ي˘ل˘ع سصن˘ت ا˘م˘ل ا˘ق˘˘فو ،يرا˘˘ج˘˘لا
نع غيلبتلا يضضتقت يتلا نيناوقلا
.اهتماقإا موي لبق اموي51 دعوملا

طيمز.ع

Úناوقلا ليدعت لوح ةÒخألا يسشطز تاحيرسصت بقع

«..تاباختنلا دعب لإا ةيسساسسألا Úناوقلا ‘ Òيغت ل»: درت ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو

هقيرف ةقفر قلأاتلا لسصاوي
  ÊاŸألا يرودلا ‘

نمسض ينيعبسس نب
‘ ةيلاثŸا ةليكسشتلا

«اغيلسسدنوبلا»
ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘ضس ن˘ب ي˘مار لا˘ن

بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
خا˘بدÓ˘غ˘ن˘ضشنو˘م ا˘˘ي˘˘ضسور˘˘ب
يرود˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘˘˘˘ضشإلا
ءادألا د˘ع˘ب اذ˘هو ،ي˘نا˘م˘لألا
رخآا يف همدق يذلا ريبكلا
يدا˘˘ن ف˘˘ي˘˘ضضلا ما˘˘مأا ءا˘˘ق˘˘ل
مغر˘لا˘ب ،نزو˘كر˘ف˘ي˘ل نر˘يا˘ب
م˘ي˘ت˘ي فد˘ه˘ب ةرا˘ضسخ˘لا ن˘م
ة˘لو˘ج˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م ن˘م˘ضض
تا˘˘˘ضسفا˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م52
.«اغيلضسدنوبلا»

ي˘ن˘ي˘ع˘˘ب˘˘ضس ن˘˘ب د˘˘جاو˘˘تو
ةيلاثملا ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا ن˘م˘ضض
يرودلا نم عوبضسألا اذهل
هدودرم ريظن اذهو يناملألا
يتلا ةريخألا ةهجاوملا يف
،نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ع˘م م˘ه˘ت˘ع˘م˘ج
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو
سصضصختملا  «دروكضسوه»
˘ما˘قرألاو تاءا˘˘ضصحإلا ي˘˘ف
ةمÓع «براحملا» حنم دق
يذ˘لا دودر˘م˘لا ر˘ي˘ظ˘ن9.7
نر˘يا˘ب ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ه˘˘مد˘˘ق
.نزوكرفيل

نأا ةرا˘˘ضشلا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
لضصاوي اعيبر52 بحاضص
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسا م˘ضسو˘م م˘يد˘˘ق˘˘ت
ه˘م˘ضسو˘م ي˘ف يدا˘ن˘لا ة˘ق˘فر
يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا
نم حب˘ضصأا ثي˘ح ،ي˘نا˘م˘لألا

ةيضساضسألا رضصانع˘لا ن˘م˘ضض
ة˘ل˘˘ي˘˘كضشت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لاو
.زور وكام بردملا

طيمز.ع

ةÒخألا تاءاقللا ‘ قيرفلا ءادأا ىلع رثأا هبايغةطبرألا يف قزمتل «رسضخلا» مجن صضرعت دعب

جامدنÓل رسضخألا ءوسضلا راظتنا ‘ رولود
ةيعام÷ا تابيردتلا ‘

هييليبنوم مجاهمو يرئازجلا مجنلا رولود يدنأا لضصاوي
ءوضضلا يقلت راظتنا يف ةيدرفلا تابيردتلا سضوخ يضسنرفلا
نم ةيعامجلا تابيردتلا يف هئÓمز عم جامدنÓل رضضخألا
يف سضرعت يرئازجلا مجنلا ناكو.يدانلل يبطلا مقاطلا لبق
هتربجأا يتلاو ذخفلا ةلضضع ىوتضسم ىلع ةباضصإÓل قباضس تقو
مقاطلا هحنم ثيح اعيرضس يفاعتلا لجأا نم ةحارلل نوكرلا ىلع
،ةمداقلا تاهجاوملا لÓخ ازهاج نوكي ىتح ةحار ةرتف يبطلا

مج˘ن˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘ضسنر˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘ضص ردا˘ضصم ه˘تر˘كذ ا˘م بضسح˘بو
ريدجلا.لبقملا دحألا مين ةهجاومل ازهاج نوكيضس يرئازجلا
ةليكضشت ىلع حضضاو لكضشب رثأا «براحملا» بايغ نأا ركذلاب
بلقلاو قيرفلا يف ةيضساضسألا عطقلا دحأا ربتعي ذإا ،قيرفلا
يونعملا زيفحتلل ةفاضضإلاب ،«هييلوبنوم» ةليكضشتل سضبانلا
ام لضضفأا هئÓمز مدقي نيأا ناديملا ةيضضرأا ىلع همدقي يذلا
.ناديملا ةيضضرأا قوف هدوجوب مهيدل

طيمز.ع
تنسشو“ Úع بابسش

جا◊ا بردŸا ‘ ةقثلا ددŒ ةرادإلا
ينفلا مقاطلاو نيرم

تنضشومت  نيع بابضش ةرادإا سسمأا هتدقع يذلا عامتجلا دعب
ءاضضعألا عيمج عم رواضشتلابو يبلاط يراوه سسيئرلا ةدايقب
لكو نيرم جاحلا بردملا يف ةقثلا ديدجت قفاوتلاب ررقت
اذكو رديوق ةتضشم نب ين˘ق˘ت˘لا ن˘م نو˘كت˘م˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

حور م˘يد˘ق˘ت ةرور˘ضض ع˘م ن˘ي˘ضسح مÓ˘ع˘˘ل˘˘ب سسار˘˘ح˘˘لا برد˘˘م
نيبعÓلا عضضول ةفاضضإلاب.يدانلا هاجتا ةلماكلا ةيلوؤوضسملا
لÓخ ةفعاضضم دوهج لذبب مهتبلاطم عم ةمات ةيحيرأا يف
ةرادإلا تمزتلا امك ،باهذلا ةلحر˘م ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا
ىلع رهضسلا عم يدانلا هجاتحي ام ريفوتل دوهجلا ةفعاضضمب
بابضش يدانل تايوتضسملا ع˘ي˘م˘ج ن˘م ة˘مار˘ضصو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘ث˘كأا
راضصنألا ةبلاطم ىلع نورضضاح دكأا رخآا بناج نم.تنضشومت
عم ةيلاحلا فورظلا هذه يف يدانلا بناجب فوقولا بوجوب
تا˘يو˘ن˘ع˘م ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي د˘ق ي˘ب˘ل˘ضس ط˘غ˘ضض ل˘ك ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا
ريهامج˘لا ل˘كل ا˘ه˘تار˘كضشت˘ب ةرادإلا تمد˘ق˘ت ا˘م˘ك .ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
مغرلاب يدانلل ةمئادلا اهتدناضسم ىلع تنضشومت بابضشل ةيفولا

م˘ه˘ئا˘فو ى˘ل˘ع او˘ظ˘فا˘ح م˘ه˘نأا لإا را˘ضصنألا رو˘˘ضضح مد˘˘ع ن˘˘م
ميدقت عم يلاحلا عضضولل راضصنألا مهفت ةرورضضو ،ناولأÓل
يأا نع اديعب لجاعلا بيرقلا يف جئاتنلا نيضسحتب دوعو مهل
مضسقلا ةلوطب يف يدانلا ناولأا فيرضشتل ةوق لكب اذهو نواهت
عاطتضسا تنضشومت نيع بابضش نأا ريكذتلل.مضسوملا اذهل يناثلا
سسأاب ل ةليضصح يهو ةدحاو ةراضسخو لداعت نيزوف ليجضست
.يناثلا مضسقلا يف روهظ لوأا يف اهب

طيمز.ع
ءاقللا ‘ ديحولا فدهلا ةرير“ ءارو ناك نأا دعب

ىلع Úمث راسصتنل ةركولا دوقي وطي نب
ةيليسسلا باسسح

يف ةركولا مجنو يرئازجلا مجاهملا وطي نب دمحم مهاضس
ةلوجلا نمضض ،ةيليضسلا باضسح ىلع زوفلا قيقحتل هيدان ةدايق
.در نودب فدهب ىهتنا يذلاو يرطقلا يرودلا نم81ـلا

هيدان ة˘ل˘ي˘كضشت ن˘م˘ضض ه˘تدا˘ع˘ك ا˘ي˘ضسا˘ضسأا و˘ط˘ي ن˘ب كرا˘ضشو
17ـلا ةقيقدلا يف قبضسألا فيطضس قافو بعل رهظ ،ةركولا

حنمي نأا لبق ةيليضسلا عافدب هبعÓت دعب ،ءاقللا اذه رمع نم
.ىفطضصم نامحرلا دبع هليمزل زوفلا فده ةريرمت

ع˘فر ن˘م ،ةر˘كو˘لا ه˘يدا˘نو و˘ط˘ي ن˘ب د˘م˘ح˘م ن˘كم˘˘ت اذ˘˘ه˘˘بو
بيترت يف عضساتلا زكرملا لتحيو ةطقن81 ىلإا مهديضصر
.يرطقلا يرودلا

طيمز.ع
ليغيإا عم دقاعتلا نع ةرادإلا عجارت دعب

ةنيطنسسق ةيدولوŸ ابردم يواز Ëرك
ع˘م ا˘ه˘قا˘ف˘تا ن˘ع سسمأا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا تن˘˘ل˘˘عأا

ةينفلا ةضضراعلا ىلع فارضشإلا يلوتل يواز ميرك بردملا
ةيمضسرلا ةحفضصلا ترضشن ام بضسحو.يمضسر لكضشب يدانلل
نييعت نإاف «كوبضسيف» يعامتجلا لضصاوتلا عقوم ربع قيرفلل
عجارتلا دعب ءاج قرفلا نم ديدعلا بيردت هل قبضس يذلا يواز
نوكي رظتنملا نمو اذه.ليغيإا نايزم بردملا عم دقاعتلا نع
ةرضشابم ،سسمأا ةيضسمأا نم ةيادب قيرفلا عم لمعلا أادب دق يواز
بردمل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘يدو˘لو˘م ع˘م هد˘ق˘ع ءا˘ضضمإا د˘ع˘ب
.نوقع ليقتضسملا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

صصاخ معطب بقل
د˘˘ضسلا ءا˘˘ق˘˘ل فر˘˘˘ع
˘مأا ه˘˘ف˘˘ي˘˘ضضم د˘˘ضض
ةجوز دجاوت لÓضص
«ر˘˘ضضخ˘˘˘لا» م˘˘˘ج˘˘˘ن
سشوضشيع نب ةينار
تف˘˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
اهروضضحب راظ˘نألا
اهتعباتمو ةارا˘ب˘م˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
با˘˘ضسح˘˘˘ل ل˘˘˘خد˘˘˘ت
نم81 ة˘لو˘˘ج˘˘لا
،رط˘ق مو˘ج˘ن يرود
وه هابتنلا دضش امو
سصي˘م˘ق  ا˘ه˘˘ئاد˘˘ترإا
ةهجاوملا تفرعو ،در نود ةيثÓثب زوفلا دعب يرودلا بقل دضصح يذلا اهجوز عيجضشتل دضسلا
.بقللاب هلافتحاو هتجوز راظنأا تحت مضسوملا اذه02ـلا هفدهل حاجنوب ليجضست

صشمهواسسن ام
˘مو˘ي˘لا ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ةأار˘م˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
8ـلا فدا˘ضصي يذ˘˘لا

ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م سسرا˘˘˘˘م
تمد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضس
ةيرئازجلا ةيداحتلا
ةدا˘ي˘ق˘ب ،ة˘حا˘ب˘˘ضسل˘˘ل
د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا
ودا˘˘غو˘˘ب م˘˘ي˘˘كح˘˘لا
ل˘˘كل ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
تايرئازجلا ءا˘ضسن˘لا

هرضسأا˘ب م˘لا˘ع˘لا ي˘فو
اديع نه˘ل ة˘ي˘ن˘م˘ت˘م
نم اديزمو ،اديعضس
ىلع حاجنلاو قلأاتلا

.تايوتضسملا عيمج

..اريخأاو

يرئازجلا بعÓلا ينايزم بيطلا كف اريخأاو
ثÓ˘ث˘لا تاو˘ن˘ضسلا ي˘ف هدرا˘ط يذ˘لا سسح˘˘ن˘˘لا
،يضسنوتلا يرودلا يف طضشن امدنع ،ةريخألا
هيدان ةارابم يف كابضشلا عم دهعلا ددج امدعب
،ينا˘م˘ي˘ل˘ضس ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم ما˘مأا ي˘ل˘حا˘ضسلا م˘ج˘ن˘لا

لفكتيل هيدانل لوألا فدهلا ينايزم لجضسو
˘˘مودرز ناو˘˘ضضر ر˘˘خآلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
.ةدايع نب نم ةريرمت دعب يناثلا ليجضستب

  ايدام ةرڤم معدي يمسساق

قيرف حنمب يمضساق تاحرف لامعألا لجر ماق
ديدضست لجأا نم اربتعم ايلام اغلبم ةرقم مجن
د˘عوو ة˘ق˘لا˘ع˘لا ف˘يرا˘ضصم˘لاو نو˘يد˘لا سضع˘ب

ديزملا ميدقتو قيرفلا لاوحأا ةعباتمب كلذك
ةمداقلا ةرتفلا يف يونعملاو يلاملا معدلا نم
را˘ضصنألا ا˘ه˘ن˘ضسح˘ت˘ضسا ي˘ت˘لا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ي˘˘هو
نوك بضسانملا تقولا يف تءاج اهنأا اودكأاو
يدام زيفحت ىلإا ةضسام ةجاح يف ةعومجملا

. قيرفلل رابتعلا ةداعإل

qarsana@essalamonline.com
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ةيدوعسسلا ىلإا
عار˘˘˘ضصلا نأا ود˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي
ر˘˘ط˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

ن˘˘˘ل ة˘˘˘يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضسلاو
ةبغر ليلد˘ب ف˘قو˘ت˘ي

ي˘˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘˘˘مأا ةد˘˘˘˘˘˘ع
قرف ىل˘ع لو˘ضصح˘لا
تا˘˘˘˘˘يرود˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف
،ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘˘بوروألا
ن˘˘م د˘˘حاو ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي˘˘˘ل
ن˘ي˘يدو˘ع˘ضسلا ءار˘مألا
ةليلقلا تاعاضسلا يف
مامتإا لجا نم ةمداقلا

يدا˘ن ءار˘ضش ة˘ق˘˘ف˘˘ضص
ة˘جرد˘لا ي˘ف ط˘ضشن˘˘ي
.ةيضسنرفلا ةيناثلا

15

؟نيأا ىلإا
بعل˘ت تا˘يرا˘ب˘م˘لا نأا م˘غر

سضع˘ب نأا لإا ،رو˘˘ه˘˘م˘˘ج نود
ةبقلا دئار نم راضصنألا هابضشأا

ىلع Óم˘ع سشار˘ح˘لا دا˘ح˘تاو
هرظتنا يذلا سسرعلا بيرخت

غرا˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘˘لا قا˘˘˘ضشع
ن˘م تنا˘ك ة˘ياد˘ب˘لا ،ر˘˘ب˘˘ضصلا

ةارابم˘لا ة˘ج˘مر˘ب مد˘ع لÓ˘خ
،يمومعلا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ى˘ل˘ع
سضع˘ب˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا
ةدهاضشمل بعلملا ىلإا لقنتي
تاقلز˘نا ثد˘ح˘ت˘ل ةارا˘ب˘م˘لا

مضساب قيلت ل كانهو انه نم
ةبقلا لث˘م ن˘ي˘ق˘ير˘ع ن˘ي˘يدا˘ن
.سشارحلاو

 طيطنخ
ةدكيكسس «وتاسضغ»

ةدكيكضس ةبيبضش قيرف باعلا عناضص ربع
ثدحي امل ري˘ب˘كلا ه˘ف˘ضسأا ن˘ع ط˘ي˘ط˘ن˘خ
داؤوف بردملا نأا امب هضسفنل اذكو هقيرفل
ام وهو اقÓطإا هي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ل ي˘ل˘عو˘ب

حار ثيح ةضصاخلا هتقيرطب دري هلعج
زع ىلوملا هليكوت ىلع دكؤويو بتكي
ركضش دقو اذه ةرڤحلاب رعضشي هنوك لجو
عضساولا مهنماضضت ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا را˘ضصنأا

هل حنمت نأاب تقولا سسفن يف اينمتم هعم
. ةضصرفلا

يدمح «كلسس» رهاط نب

ينيطنضسقلا يضضايرلا يدانلا بردم ررق
رهاط نب مجاهملا ءاعدتضسا يدمح دوليم
امب ةظحل رخا يف سشودح بايغ سضيوعتل
سسمأا ءاقل سضوخل لهؤوم ريغ ينعملا نا
ءاقللا رابتعاب كلذو دادزولب بابضش ماما
اذ˘ه ة˘ضسدا˘ضسلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘ضض جرد˘˘ن˘˘ي
نم بر˘ت˘ق˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘بو
هريجانم تعدتضسا ةرادإلا نا امب ليحرلا

لÓ˘خ ي˘ضضار˘ت˘لا˘ب د˘ق˘ع˘لا خ˘ضسف ل˘جا ن˘˘م
. ةمداقلا تاعاضسلا
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رسصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاسشعلا

19:02

ةÓسصلا تيقاوم

يديلقتلا ميرغلا ةهجاوم يف «ياكسس ولبلا» ةقفر ةيئانثب طقسسي زرحم ̂ 
«اغيلسسدنوبلا» يف ةيلاثملا ةليكسشتلا نمسض ينيعبسس نب ̂ 

اناغ ‘ «يفياطسسلا رسسنلا»
فدهتسسي ةيوق ةقÓطنا اهفدهو

«ةÒسشأاتلا» اهلÓخ نم

4792ددعلا ^2441 بجر52ـل قفاوملا1202 صسرام90ءاثÓثلا

ةطبرألا يف قزمتل «رسضخلا» مجن صضرعت دعب

ةمسصاعلا داحتإافيطسس قافو نازيلغ عيرسس

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
‘ Òيغت ل»: درت

لإا ةيسساسسألا Úناوقلا
«..تاباختنلا دعب

ةÒخألا يسشطز تاحيرسصت بقع
Úناوقلا ليدعت لوح

اركبم  مسسوŸا عدويو ةباسصإلا خف ‘ طقسسي مÓغ

يدانلا اهب رÁ يتلا جئاتنلا ةمزأا ببسسب

ليقت «ةراطسسوسس» ةرادإا
يبيرع نبو يجورف

ومح نبو بوب ـب ظفت–و

ديدج نم «ديبارلا» ةيهسش حتفي يبرادلا طاقنب زوفلا

هيبعل بلاطي ينازولا
فدهتسسيو ديزملا ميدقتب

«يسس صسأا يسسلا» طاقن


