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قاحتلا نم نوفوختم ءايلوأ’ا
ةصساردلا تاعاقب مهئانبأا

9102 ربمفون حتافلا نم يعجر رثأاب

نييداصصتق’ا ءاكرصشلا مامأا لاجملا حتفل اعد
ةيطارقوريبلاو ةيرادإ’ا ليقارعلا عيمج لحل

مازتلا ددجي ديزوب نب
ةحصصلا عاطق ةيقرتب ةرازولا

30 صص

جلاعملا فيكلا نم مارغوليك5.16و ريطانق4 زجح
ةماعنلاب ڤزروب نينج برق

راحتن’ا ىلع ةيحصضلا مادقإا لوح كوكصش مهتاعما÷ ÊوÎكل’ا ديÈلا Èع مهتاركذم خصسن لاصسرإ’ نووعدم

30صص

ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تصصخر
جامدإ’ ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘ف˘صصب ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

جامدإ’ا صصخيو ،ليغصشتلا لبق ام دوقع
نم رثكأا ةيمدقأا هل نمم ىلوأ’ا ةعفدلا

حتافلا نم يعجر رثأاب اذهو ،تاونصس8
ةماعلا ةيريدملا تلاقو.9102 ربمفون
تثعب ةلصسارم يف ،ةيمومعلا ةفيظولل
تحت ،ةيصضاملا ةيليوج نماثلا يف اهب

«ةيئانثتصسا ةصصخر بلط» ناونع

ةديد÷ا رئاز÷ا فادهأا Úب نم يبراغŸا دا–إلاو يرهوج بلطم روتصسدلا ليدعت :رميحلب
30 صصايبيل ‘ يجراخ لخدت يأا صضفرو ايكرت عم ةيوقلا ةقÓعلا زربأاو برغŸا كلم ةردابم ىلع در

نامصضب نومزتلم :طوعجاو
مراصص ذيفنتب ذيمÓتلا ةمÓصس

يحصصلا لوكوتوÈلل

لبق ام دوقع باحصصأا جامدإا
نوكلمي نيذلا ليغصشتلا

تاونصس8 ةيمدقأا

30صص

40 صص

مهلاومأا ىلع ›وتصستو مهتويب ‘ Úيرئاز÷ا ددهت «اجنينلا ةقيرط ىلع» وطصس تايلمع

ةـــصضماغ ةاــــفو
مـصسق لخاد يرـئازجل

 اـــيلاطياب ةطرصشلا

ةكرصشلا نيب ةمئاد ةكارصش دقع قيرط نع
«كارطانوصس» عمجمو »KMT» ةيصسورلا

جولو مزتعت ايصسور
لاجم يف رامثتصسلا
رئازجلاب تاقورحملا

40 صص

ر’ود رييÓم5 يلاوح ريدصصت وحن
ين’ديصصلا جاتنإ’ا نم

ةيرئازج ةيودأا
ًءادتبا انوروك ةجلاعمل

لبقملا رهصشلا نم
40 صص

50 صص

50صص

«لوـــغتت» لزاــنŸا ةــقرصس تاــباصصع
«سسوؤورـلا طاـقصسإا» ةـمهم ‘ نـمألاو



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
يمقرلا ملاعلا يف انتاءافك

ريوطتل جمانرب نم ايرئازج اباصش72 دافتصسا
اهتقلطأا ةردابم لÓخ نم ةيمقرلا تاءافكلا
تاءافكلا ريوطتل ةيناملأ’ا «باصس» ةكرصش
تاداهصش نيجرختملا ميل˘صست م˘تو ،ة˘ي˘م˘قر˘لا
ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا روصضحب ةيصضارتفا

نيلثمم اذكو ةيجولونكتلا رئاظحلا ريوطتو
ر˘م˘ت˘صساو ،«با˘صس» ءا˘كر˘صشو ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا ن˘˘ع
ن˘كم ا˘م ،ر˘ه˘صشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ةد˘˘م˘˘ل ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
تاراهم باصستكا نم ا˘ث˘يد˘ح ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘لا
ءا˘كر˘صش او˘ح˘ب˘صصي˘˘ل ة˘˘ي˘˘لو˘˘م˘˘صشو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
ةكر˘صش ىد˘ل ن˘ي˘صصصصخ˘ت˘مو ن˘ي˘يرا˘صشت˘صسا
يف تامظنملل معدلا ميدقتل كلذو ،«باصس»
 .ايموي روطتي يمقر ملاع

ةيطغتلا لاجم جراخ

ناكصس بلغأا اهلم˘ح˘ي ة˘ل˘ي˘ب˘ن ة˘لا˘صسر ي˘ف
عفانملا عم فلتختو عطاقتت يتلا ةيرقملا
قفو ريصست يتلا ةبختنملا ةئيهلل ةيتاذلا

يف ل˘تا˘قو م˘ي˘ق˘ع ي˘طار˘قور˘ي˘ب ط˘ط˘خ˘م
د˘ح ى˘ل˘ع ،أا˘ج˘ل˘م ى˘لإا بر˘قأا ي˘ه ة˘يد˘˘ل˘˘ب
فلخت عم مهتاناعم رمتصست ثيح ،مهلوق
م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ب˘صشلا ق˘فار˘م˘لاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ع˘ط˘˘ت˘˘صسي
نم ديدعلا نع كيهان ،اهقيقحت ةيدلبلا
،اهيف نوطبختي يتلا ةصصيوعلا لكاصشملا
يتلا تاقرطلا ةئيهت ةداعإا ررقت امدعبف
،مهبصسح اهتئيهت ةداعإا ىلإا جاتحت نكت مل
يف تب˘ب˘صست ة˘ي˘ئاو˘صشع˘لا ر˘ف˘ح˘لا لا˘غ˘صشأا
برصشلل حلاصصلا ءاملا بيبانأا دحأا راجفنا
لظ يف ءايحأا ةدع نع هايملا عطق لبق
.نيلوؤوصسملا ةبقارم بايغ

ءايركز يدفم قدصص

،رئازجلا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ن˘م تاو˘ن˘صس ثÓ˘ث د˘ع˘ب
ةدحتملا تاي’ولا ريفصس رصشوريد نوج دوعيصس
ام اذهو ،رهصشلا اذه ةياهن هدلب ىلإا ةيكيرمأ’ا

رئازج˘ل˘ل عادو ة˘لا˘صسر ر˘صشن˘ي˘ل ه˘صسف˘ن ي˘ف ز˘ح
،ةيرئازجلا ةروثلا رعاصش قدصص» Óئاق اهبعصشو
هلزنم ةرايزب تفرصشت يذلاو ،ءايركز يدفم
:لاق نيح فحتم ىلإا لّوح يذلا نقزي ينبب

ع˘نا˘صصلا ة˘عور ا˘يو ر˘طا˘ف˘لا ة˘عد˘ب ا˘˘ي ر˘˘ئاز˘˘ج
اذه ،رئازجلا مويلا رداغن » افيصضم ،«رداقلا
حملك تصضقنإا تاونصس ثÓث دعب ،عئارلا دلبلا
يف ةروفحم رئازجلا تايركذ ىقبتصس ،رصصبلا
ةوافح ىلع اركصش ..دبأ’ا ىلإا انيلقعو انيبلق
..رودصصلا ةباحرو ةفايصضلا مركو لابقتصسإ’ا
.«بيرق ءاقل ىلإا

!«راوطرود»

نوبت ضسيئرلا فرط نم ةمراصصلا رماوأ’ا مغر
ةديدجلا ةنيدملا ريو˘ط˘ت˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا ةرور˘صضب
نأا ’إا ة˘ي˘جذو˘م˘ن ا˘ه˘ل˘ع˘جو ،ه˘ل˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘صس
ةعرصسلا حانج ىلع جاتحيو ،رخآا رمأا عقاولا
ةنيدملا ةيمنت ةريتو يف عيرصستو ةتافتلا ىلإا
ديعي يجيتارتصسا ع˘قو˘م ي˘ف ع˘صضو˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا
ةلمج اهونطاق يناعي ثيح ،ةمصصاعلل نزاوتلا

مهتايموي قرؤوت تحبصصأا يتلاو ضصئاقنلا نم
تقو يف ،اهنيصشدت نم تاونصس رورم مغر
ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ة˘ي˘كذ ة˘ن˘يد˘م˘ب نو˘م˘ل˘ح˘ي او˘نا˘ك
.ميركلا ضشيعلا تايرورصض فلتخم

qarsana@essalamonline.com
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ليقثلا رايعلا نم ةحيصضف
رايعلا نم ةحيصضف
بي˘صستو ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ماعلا لاملل رادهإاو
،ةب˘قار˘م˘لا با˘ي˘غو
يذلا فصصولا وه
عور˘˘صشم˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘ي
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘عإا
يصسيئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ط˘صسو ر˘م˘˘ي يذ˘˘لا
ةنصساصسح˘لا ة˘يد˘ل˘ب
وهو ةديعصس ةي’و
ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا

29 م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قر
يذ˘لا عور˘صشم˘لا˘˘ف
ه˘˘ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا
نم دتميو ةديعصس ةي’ول ريمعتلا ةيريدمل عبات يعاطق عورصشم نع ةرابع ةنصساصسحلا ةيدلب
9 ـب ايلام افÓغ هل ضصصصخ يذلا عورصشملا نأا ثدح يذلا نكلو ،اهجرخم ىتح ةيدلبلا لخدم
’ لمع ةينقتب هزاجنا متو ريياعملل قباطم ريغ يتنمصسا فيصصر عقاولا ضضرأا ىلع وه ،رييÓم
ةءادر ببصسب ةصسباي تحبصصأا اهلك اهبلج مت يتلا راجصشأ’ا نأا ىلإا ةفاصضا ،ىوتصسملل ىقرت
يف ةلادعلاو لجنملا نيأاو ،تاصسرامملا هذه لثم ىقبت ىتم ىلا  انه نطاوملا لءاصستيل ،ةيعونلا

.؟نينطاوملا لاومأاب ثبعلا هصسفن هل لوصست نم لك عدر

؟يكلملا طÓبلا ىلع ثدحي اذام
يف رومأ’ا نأاب تابيرصست تفصشك
تصسيل يبرغملا يكلملا طÓبلا

فو˘˘خ˘˘ت بب˘˘صسب ،مار˘˘ي ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘م ضسدا˘˘صسلا د˘˘م˘˘ح˘˘م كل˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘كت م˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘مأا ثود˘˘˘˘ح
ي˘نا˘ع˘ي ه˘نأاو ة˘صصا˘خ ،نا˘ب˘˘صسح˘˘لا

ةيحار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ىر˘جأاو ا˘يد˘صسج
موقي هلعج ام ، اًرخؤوم بلقلا ىلع
اًيلو نوي˘ل ه˘ل˘ج˘ن˘ب هو˘خأا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
يف ةظ˘حÓ˘م م˘ت اذ˘ه˘لو ،د˘ه˘ع˘ل˘ل
راصشتناو ىربكلا ندملا عراوصش ىلإا يبرغملا يكلملا ضشيجلا لوزن ةيصضاملا ةليلقلا تاعاصسلا
عيمجل يركصسع ينمأا قيوطتو ندملا ل˘خاد˘م د˘ن˘ع ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘كصسع˘لا تا˘ي˘لآ’او تا˘با˘بد˘لا
 .بوقعي ضسفن يف ةجاحل امبر نكلو انوروك ضسوريف راصشتنا ةجحب ،ةيموكحلا تاصسصسؤوملا

ةيمارجا ةرماؤوم
ةيودأ’ا تاكرصشوhceT giB ت’اصصت’ا تاكرصش نواعتت
amrahP giBعإ’ا تاكرصشوÓم aideM giBىربكلا
عطاقمو بيولا عقاومو ءابطأ’ا عيمج تاكصسإ’ طاصشنب نآ’ا
ذقني فيك رصسفي يذلا تنرتنإ’ا ربع ىوتحملاو ويديفلا

ضسوريفلا ةحئاج يهنيو حاورأ’ا نيوكورولك يصسكورديه
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف˘ف .ط˘ق˘ف ع˘ي˘با˘صسأا نو˘صضغ ي˘ف ي˘جا˘ت˘˘لا
ىلع ةباقرللaideM giB وhceT giB ترمآات ،ةيصضاملا

eniltnorF aciremA» ـل و˘يد˘ي˘˘ف˘˘لا ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
srotcoD» نيوكورولك يصسكورديه اهب ذقني يتلا ةيفيكلا نع اوفصشك نيذلا(QCH) ف’آا
ةرابعبو..يئاقو جÓعك همادختصسا ىتح نكمي فيكو اكيرمأا ربع ئراوطلا فرغ يف حاورأ’ا
يعامجلا لتقلا يف ةئطاوتم نآ’اhceT giB ىربكلا ت’اصصت’ا تاكرصش تحبصصأا ،ىرخأا
amrahP giB. ةيودأ’ا تاكرصشل حابرأ’ا حلاصصم ةيامح لجأا نم نييكيرمأÓل

!عيبطتلا ةصضوم
يمصسرلا عيبطتلا ت’واحم لصصف نكمي ’
،3991 ماع يف «ولصسوأا» ةيقافتا ذنم ،يبرعلا
،ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا ر˘فا˘ظأا تم˘ل˘ق ي˘ت˘لا

،2002 ماع يف ةيبرعلا مÓصسلا ةردابمب اًرورم
فر˘ع˘ي تا˘ب ا˘م د˘ق˘ع ة˘لوا˘ح˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ًلو˘˘صصو
ةئصشانلا تاوصصأ’ا هذه نع ،«نرقلا ةقفصص»ـب
،ليئارصسا عم عيبطتلاب ىنغتتو ىهابتت يتلا

مل ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا نأا ظحÓي امو
كانه راصص لب ،«عيبطتلا يجورم» براحت دعت
دو بطخل ةمظنأ’ا ىوتصسم ىلع يبرع هجوت
تارارقلا هيلإا ريصشت ام وأا ،عقاولا ضضرأا ىلع ءاوصس لÓتحا ةلود ةريخأ’ا نأا مغر ،ليئارصسإا
.7691 ماع ذنم اهتلتحا يتلا ةيبرعلا يصضارأ’ا عيمج نم ليئارصسإا باحصسن’ ةيعادلا ةيممأ’ا



watan@essalamonline.com
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حيرصصت يف ،رميحلب حصضوأا
ءارثإا ةيلمع نأا ضسمأا يفحصص
ةيروتصسدلا تÓيدعت˘لا ة˘ق˘ي˘ثو
ل˘˘˘صصي ى˘˘˘ت˘˘˘ح ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صست˘˘˘˘صس
ج˘صضن˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م عور˘˘صشم˘˘لا
ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلاو ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

هناكرأا لماكتتو ،يعامتج’او
يف بعصشلا ىلع هصضرع لبق
ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م لوأ’ا ءا˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
.لبقملا

د˘كأا ،ر˘˘يا˘˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ى˘لإا ا˘ي˘ب˘ي˘ل ةدو˘ع نأا ر˘م˘ي˘ح˘ل˘˘ب
نم اهصصلختو ةيلودلا ةحاصسلا
داحتÓل اعفد يطعيصس باهرإ’ا
نيب نم د˘ع˘ي يذ˘لا ي˘برا˘غ˘م˘لا
اصضفار ،ةديدجلا رئازجلا فادهأا
يركصسع وأا يجراخ لخدت يأا
ةيصسايصسلا دوهجلا لك فصسني
ايبيل عاجرتصسا لجأ’ ةلوذبملا
قيصسنتلا نأا احصضوم ،نييبيلل
هفده ضسنوت عم يرجي يذلا
تاعام˘ج˘لا ما˘مأا ذ˘فا˘ن˘م˘لا د˘صس
برصض لواحت يتلا ،ةيباهرإ’ا
.ةقطنملا رارقتصسا

ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘قو˘م لو˘حو
ضسداصسلا دمحم كلملا ةردابم
نيب تافÓخ˘لا ة˘ي˘ف˘صصت نأا˘صشب
برا˘ق˘ت ة˘ي˘نا˘˘كمإاو ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

نأاب ريزولا در ،يئانث يقيقح
ةردا˘ب˘م يأا˘ب بحر˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ل˘م˘صشلا م˘˘لو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘فد˘˘ه
راو˘ح˘لا بو˘˘ل˘˘صسأا دا˘˘م˘˘ت˘˘عا˘˘بو
ل˘˘كب ة˘˘عور˘˘صشم˘˘لا قر˘˘ط˘˘˘لاو
ةيصصوصصخ مارتحا عم ةيفافصش
ضساصسملا نود هتدايصسو دلب لك
ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’ا ئدا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةينبملا ةيرئازجلا ةيصسامولبدلل

نوؤوصشلا يف لخدتلا مدع ىلع
نأا اد˘كؤو˘م ،د˘ل˘ب يأ’ ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
اكرتصشم افده ناكلمي نيدلبلا

ءا˘ن˘ب ى˘لإا لو˘صصو˘لا لÓ˘خ ن˘م
ريفوتب دحو˘م ي˘برا˘غ˘م حر˘صص
نأا ا˘م˘˘لا˘˘ط ،طور˘˘صشلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
نيدلبلا ةداقل ةيصسايصسلا ةدارإ’ا

يف كرتصشم انريصصمو ةدوجوم
ةصصاخ ةنهارلا تايدحتلا لظ
ببصسب ةرو˘م˘ع˘م˘لا ه˘صشي˘ع˘ت ا˘م
،ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘˘مزأ’ا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
يأ’ تفتلت ’ رئازجلا نأاب عباتو
ن˘ي˘ب و˘ج˘لا ر˘ي˘كع˘ت˘ل ة˘لوا˘ح˘˘م
يرئازجلاو يبرغملا نيبعصشلا
ةياغلا نأا راب˘ت˘عا˘ب ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘صشلا
تا˘قا˘ط˘لا د˘صشح ي˘ه ى˘م˘صسأ’ا

دا˘ح˘تا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل  م˘˘م˘˘ه˘˘لا د˘˘صشح
ه˘ي˘ف ي˘م˘ح˘˘ن يو˘˘ق ي˘˘برا˘˘غ˘˘م
.انتدحو نع عفادنو انحلاصصم

قيصسنت دوجو ةقيقح نع امأا
،ايبيل نأاصشب ايكرتو رئازجلا نيب
لك لبق ،ايكرت نأاب رميحلب ركذ
ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل كير˘˘صش د˘˘ل˘˘ب ءي˘˘صش
ةيداصصتق’ا ةيحانلا نم ةصصاخ
اهل ةيوق تاقÓع هعم اهطبرت

احصضوم ،خيراتلا يف اهروذج
ى˘لإا ا˘م˘ئاد ى˘ع˘صست ر˘ئاز˘ج˘لا نأا
ة˘مزأÓ˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
يتلا لودلا عيمج عم رواصشتلاب
يف تاحرتقم مدقت نأا اهنكمي
ل˘جأا ن˘˘م ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا ها˘˘ج˘˘ت’ا
برحلا فيزن نم ايبيل لاصشتنا

.هصشيعت يذلا لاتتق’او
عم «ةزيمتم» تاقÓع

ةيسضقلاو ايسسور
تباوث نم ةينيطسسلفلا

   ةيجراÿا ةسسايسسلا
ةيئانثلا تاقÓعلا عقاو نعو

اهنأا رميحلب حصضوأا ،ايصسور عم
تنا˘ك اد˘ج ةز˘ي˘م˘ت˘م تا˘˘قÓ˘˘ع
نواعتلاب مصستت امود تلاز’و
ةيدو تاقÓع اهنأابو كرتصشملا
ىلإا تفلو ،ةيجيتارتصساو ةيوخأا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘مزأ’ا نأا
ءارج رهصشأا ذنم ملاعلاب فصصعت

ن˘ع تف˘صشك ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج
تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا «ة˘˘نا˘˘ت˘˘مو ةدو˘˘ج»
لÓخ نم ةيصسورلا‐ةير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
ضصوصصخب امأا ،رئازجلل تلصسرأا
ر˘كذ ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا
ن˘م ا˘ه˘نأا˘ب ىر˘خأا ةر˘م ر˘˘يزو˘˘لا
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘صسا˘˘ي˘˘صسلا تباو˘˘ث
ابعصش رئاز˘ج˘لا» نأا˘بو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل

ةملاظ نيطصسلف عم ةموكحو
.«ةمولظم وأا

وأا فقوم لك عم نحن» لاقو
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا مد˘˘˘خ˘˘˘ت ةردا˘˘˘ب˘˘˘م
اهصضرأا يمحتو ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ا˘ن˘ماز˘ت˘لا دد˘ج˘نو ا˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘حو
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا ن˘˘˘ع عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ع˘ي˘م˘ج ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
.«تابصسانملاو فقاوملا

مÓعإ’ا لقح Òهطت
ÚلفطتŸاو ءÓخدلا نم

ةقلعتم ةلئصسأا ىلع هدر يفو
رميحلب حصضوأا ،ةينطو تافلمب
مÓعإ’ا لقح تاقلح عيمج نأاب
ه˘˘˘ف˘˘˘صصو يذ˘˘˘لا ،ثورو˘˘˘م˘˘˘لا
ةجاحب ،«رامدو بارخ لقح»ـب
ةلصسلصسب ار˘كذ˘م ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت ى˘لإا
لجأا نم تقلطأا يتلا تاصشرولا
نم هريهطتو عاطقلا حÓصصا
.نيلفطتملاو ءÓخدلا

ةحئاج ةهجاوم ضصوصصخبو
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ى˘˘لإا را˘˘صشأا ،ا˘˘نورو˘˘˘ك
اذ˘ه ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
نأا ،ىرخأا ةرم ،ادكؤوم ،راط’ا
ولو ناوتت مل ةيرئازجلا ةلودلا
تاءارجإ’ا ذا˘خ˘تا ي˘ف ة˘ظ˘ح˘ل˘ل
راثآا نم فيفخ˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا
ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت ءاو˘صس ة˘ح˘ئا˘˘ج˘˘لا
وأا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا بنا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
،يدا˘صصت˘ق’ا وأا ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ع˘يرا˘صشم˘لا ضضع˘ب نأا ا˘ف˘ي˘˘صضم
بب˘صسب ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت م˘˘تو تق˘˘ل˘˘ع
ع˘يرا˘صشم˘˘لا ن˘˘كل ،ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
ا˘م˘ئاد ة˘مو˘كح˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا

.فخأا ةر˘ي˘تو˘ب و˘لو ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
ي˘ما˘ن˘ت ةر˘ها˘ظ ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
ي˘ف ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىد˘˘مو ءار˘˘ح˘˘صصلاو ل˘˘حا˘˘صسلا

يموقلا نمأ’ا ىلع اهتروطخ
رئازجلا نأا رميحلب دافأا ،رئازجلل
باهرإ’ا تهجاو ةلود لوأا دعت
وهو تانيع˘صست˘لا تاو˘ن˘صس ي˘ف
ةعصساو ةربخ كلمت اهلعج ام
ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف
،تارا˘ق˘لاو نا˘طوأÓ˘ل ةر˘با˘˘ع˘˘لا
يناديملا لمعلا ىلإا ةفاصضإ’اب
ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
لجأا نم ةيصسامولبدلا دوهجو
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘فآ’ا هذ˘˘ه ةر˘˘صصا˘˘˘ح˘˘˘م
.«ملاعلا

ايبيل ‘ يجراخ لخدت يأا سضفرو ايكرت عم ةيوقلا ةقÓعلا زربأاو برغŸا كلم ةردابم ىلع در

يبراغŸا دا–إلاو يرهوج بلطم روتصسدلا ليدعت :رميحلب
ةديد÷ا رئاز÷ا فادهأا Úب نم

خ.ةميسسن

عمتجملل ايرهوج ابلطم دعي روتسسدلا ليدعت نأا ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا لاسصت’ا ريزو رميحلب رامع دكأا
عيمج عم رواسشتلا ةيلمع نأا ¤إا اÒسشم ،مك◊ا ةموظنم Òيغتو دوسشنŸا حÓسصإ’ا قيقحتل فدهي يرئاز÷ا

.ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب ‘ مهسست نأا اهنكÁ يتلا لئاسسŸا عيمجب ماŸإ’ا لجأا نم مزÓلا تقولا لك تذخأا فارطأ’ا

مامأا لاجملا حتفل اعد
لحل نييداسصتق’ا ءاكرسشلا

ةيرادإ’ا ليقارعلا عيمج
ةيطارقوريبلاو

ددجي ديزوب نب
ةرازولا مازتلا
ةحصصلا عاطق ةيقرتب

دبع روسسيفوربلا ددج
ريزو ديزوب نب نامحرلا
حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا
ىلع ديكأاتلا ،تايفسشتسسملا
ماتلاو مراسصلا مازتل’ا
عاطق ةيقرت يف ةرازولل
تاعلطت سسكعي امب ،ةحسصلا
سصوسصخب نينطاوملا
،يحسصلا نمأ’او جÓعلا

سساسسحلا عاطقلا هرابتعاب
.يجيتارتسسإ’او
ديزوب نب روسسيفوربلا دكأا

نيلماعتملل هلابقتسسا لÓخ
،ةرازولا رقمب نييداسصتقإ’ا

لاجملا حتف ةرورسض ىلع
،نييداسصتق’ا ءاكرسشلا مامأا
ليقارعلا عيمج لحل
،ةيطارقوريبلاو ةيرادإ’ا

ديسسجت لÓخ نم كلذو
ةيبلت يف مهاسست ةبراقم
نم نينطاوملا تاجايتحا

ةنمآا ةيودأا ريفوت ثيح
تاودأ’ا ريوطتو ،ةلاعفو
،ةيداسصتق’او ةينوناقلا

دوهجلا رفاسضت ىلإا ايعاد
لوح رواسشتلاو عامتسس’او
ت’اغسشن’ا ةفاك
ام ةحورطملا تاحارتق’او
فارطأ’ا عيمج نيب
.ةلعافلا

ط.ةراسس

ةسساردلا تاعاقب مهئانبأا قاحتلا نم نوفوختم ءايلوأ’ا

ذيمÓتلا ةمÓصس نامصضب نومزتلم :طوعجاو
يحصصلا لوكوتوÈلل مراصص ذيفنتب

:رئاز÷ا ءاملع..ءافÿا ‘ ءادعأا كانه نأا اودكأا

ملعو ةلمع طقف سسيل ينطولا لÓقتصسلا

مهتاعما÷ ÊوÎكل’ا ديÈلا Èع مهتاركذم خسسن لاسسرإ’ نووعدم

هاروتكدلا ةبلطب ةحاطإÓل ةصصاخ تاي‹رب
ةيملعلا تاقرصسلا ‘ ÚطروتŸا

ةيادب سسيركتل ةسصرف لكسشي دعوŸا اذه نأا دكأا
دÓبلاب يقيق◊ا يطارقÁدلا لوحتلا

Èمفون —افلا خيراتب ءاتفتصسلا ميظنت نمثي ةنيرق نب

ءادهسشلاو خيراتلاب نونمؤوي ’ نيذلا نم ةفدهتسسم رئاز÷ا نأا دكأا

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج ترر˘˘˘قبعصشلا ةملك ىلع ينبم ديد÷ا روتصسدلا :Êوتيز بيطلا
تايجمرب ىلإا ،ةرم لوأ’ ءوجللا

ن˘˘ع ف˘˘صشكلا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
تاقرصسلا يف نيطروتملا ةبلطلا
تار˘كذ˘م داد˘عا د˘ن˘ع ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ته˘نأا ،قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف.هاروتكدلا

ةي’وب ي˘صسب˘ت˘لا ي˘بر˘ع˘لا ة˘ع˘ما˘ج
ةذ˘تا˘صسأ’ا ة˘فا˘ك م˘ل˘ع ى˘لإا ،ة˘صسب˘ت
نيفرصشملا ةيذاتصس’ا فصصم يوذ
ن˘ع هارو˘ت˘كد˘لا تا˘حور˘طأا ى˘ل˘ع
لاحتن’ا نع فصشكلا ةمدخ رفوت

هاروتكدلا تاحورطأا يف يملعلا
مهتعد كلذل ،مهتبل˘ط˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘قر ة˘˘˘خ˘˘˘صسن لا˘˘˘صسرإا ى˘˘˘لا
د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘حور˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م كلذو ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘صضر˘ع ن˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت
ةافاومو لاحتن’ا فصشك ةيجمرب
لصصفم ريرقتب ةذتاصس’ا كلذ دعب
تامو˘ل˘ع˘م˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
.ةحورط’ا ةلاصصأاب ةصصاخلا

خ.ةميسسن

ريزو ينو˘ت˘يز بي˘ط˘لا لا˘ق
رو˘ت˘صسد˘لا نإا ،ن˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
بع˘صشل˘ل ي˘ط˘ع˘ي˘صس د˘يد˘ج˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
ةفدهتصسم لظت يتلا ةديدجلا

’ نيذلاو ،اهتدلج ءانبأا نم
.ءادهصشلاو خيراتلاب نونمؤوي

هل ةملك يف ريزولا حصضوأا
م˘˘ير˘˘كت تا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ

يف طصشنلا يندملا عمتجملا
ءا˘ن˘ثأا ي˘ن˘ما˘˘صضت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

فح˘ت˘م˘لا˘ب ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ةصصرفلا نأا ،دهاجملل ينطولا

يرئازجلا بعصشلا مامأا ةيتاوم
،خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ىر˘˘ج˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘ي˘˘ل
رئازجلا ءان˘ب ي˘ف م˘هد˘عا˘صسيو
اهي˘لإا ح˘م˘ط˘ي ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
بي˘ط˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو.عيمجلا

ضشيع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ي˘نو˘ت˘يز
ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘صسا˘˘˘صسح ا˘˘˘فور˘˘˘ظ
ام ،اههجاوت يتلا تاديدهتلا
فثاكت عيمجلا ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘ك ءاو˘˘صس دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

تاصسصسؤومو تائيه وأا ،يندم
ءانب يف ةمهاصسملا لجأا نم
.ةديدجلا رئازجلا

ر.نوراه

ر˘يزو طو˘ع˘˘جاو د˘˘م˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
همازت˘لا ،ضسمأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةرصسأ’او ذيمÓتلا ةمÓصس نامصضب
قÓ˘ط˘نا ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘كك ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ةر˘كاذ˘م˘لاو ة˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘لا ضصصصح
ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘م’ا لÓ˘˘خو
تاطحملا ع˘ي˘م˘ج ي˘فو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
مراصصلا ذيفنتلا لÓخ نم ةلبقملا
يذ˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ةياقولل ةيرازولا ه˘تر˘ئاد ه˘ت˘ع˘صضو
.انوروك ةحئاج نم

ةيلمع هدقفت ىدل ريزولا زربأا
ة˘˘ع˘˘جار˘˘˘م˘˘˘لا ضصصصح قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا

ىلع نيلبقملا ذيمÓتلل ةركاذملاو
ايرولاكبلا ةداهصش يناحتما زايتجا

ط˘صسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صشو
˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ىد˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘فو˘˘˘قوو
ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
يحصصلا يئا˘قو˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب
نم ددعب هقيبطتو همارتحا بجاولا
،ةمصصاعلاب ةيوبرتلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
تاط˘ل˘صسلا ع˘ي˘م˘جو ة˘مو˘كح˘لا نأا
ىلع لمع˘ت˘صسو تر˘فو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
،يحصصلا لوكوتوربلاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا

لكصشبو ةرازولا مازتلاب ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م
ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا ل˘كب مرا˘صص

فلتخم ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘صصن˘م˘لا
اه˘ت˘ع˘صضو ي˘ت˘لا ت’و˘كو˘تور˘ب˘لا
ةنجللا ا˘ه˘ي˘ل˘ع تقدا˘صصو ةرازو˘لا
اذ˘هو ة˘ح˘صصلا ةرازو˘ل ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
«ةلبقملا تاطحملا عيمج حاجنإ’»
ضسيئر دلاخ دمحأا دكأا ،هتهج نمو
ءايلوأ’ا نأا ذيمÓتلا ءايلوأا ةيعمج
م˘ه˘ئا˘ن˘بأا قا˘ح˘ت˘لا ن˘م نو˘فو˘خ˘ت˘م
تاصسصسؤو˘م˘لا˘ب ة˘صسارد˘لا تا˘عا˘ق˘ب
ءا˘بو ي˘صشف˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

لج يف ميقعتلا مادعناو انوروك
يف دلاخ دمحأا لاقو.تاصسصسؤوملا
انئانبأا ةحصص نإا ،يفحصص حيرصصت
حتفو ،ةداهصشلاو ايرو˘لا˘كب˘لا ل˘ب˘ق
لظ ي˘ف ر˘ه˘صشأا6 دع˘ب ضسارد˘م˘لا

ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
افيصضم ،انئانبأا ىلع ارطخ لكصشي
ة˘ع˘جار˘م˘ل˘ل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا رو˘صضح نأا
اريصشم ،ايرايتخإا لب ايرابجإا ضسيل
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا ير˘˘˘يد˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا
قيبطت ى˘ل˘ع نور˘ب˘ج˘م ة˘يو˘بر˘ت˘لا
ةرتف ةليط يحصصلا لوكوتوربلا
مقاطلاو ذيمÓتلا ةيامحل ةعجارملا
ضسوري˘ف˘ب ة˘با˘صصإ’ا ن˘م يو˘بر˘ت˘لا

.انوروك
خ.ةميسسن

ضسيئر موصسق قازرلا دبع دافأا
نأا ،نيملصسملا ءام˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
طقف ضسيل ينطو˘لا لÓ˘ق˘ت˘صس’ا

ئدا˘ب˘مو م˘ي˘ق ل˘ب ،م˘ل˘عو ة˘ل˘م˘ع
.ءافوو

لÓخ هل ةملك يف ،موصسق لاق
يندملا عمتجملا ميركت تايلاعف
ينماصضتلا لاج˘م˘لا ي˘ف ط˘صشن˘لا
فحتملاب ،انوروك ة˘ح˘ئا˘ج ءا˘ن˘ثأا
نم انصصلخت» دهاجملل ينطولا
ءادعأا كانه نكل ،حصضاولا ودعلا

ةجرد عفر بجو اذل ،ءافخلا يف
ة˘˘ب˘˘ه˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،«ي˘˘عو˘˘لا
ن˘م ي˘عو ا˘ه˘ب˘حا˘صص ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

اننأا ادكؤوم ،ت’اجم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.نماصضتلا نم ديزملا ىلإا جاتحن
نماصضتلا نأا ىلإا ،موصسق راصشأاو
ءاحنأا لك نم نييرئازج نم ناك
ةئبعتلا هذه لصضفبو هنأاو ،ملاعلا

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صضق˘˘ن˘˘˘صس ،ي˘˘˘ع˘˘˘صسلاو
.انوروك

ـه.داوج

ينطولا ءانب˘لا ة˘كر˘ح تر˘ب˘ع
راصسم فانئت˘صس’ ا˘ه˘حا˘ي˘ترا ن˘ع
’ هنأا دكؤوت يتلا ،تاحÓصصإ’ا

ةمزأ’ا تلاح نأا دعب ،اهنع ىنغ
ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ع˘م ة˘ي˘ح˘˘صصلا

بحرت يهو ،كلذ نود انوروك
ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر نÓ˘˘عإا˘˘ب
ءاتفتصس’ا ءارجإا دعو˘م د˘يد˘ح˘ت˘ب

يد˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا عور˘˘صشم˘˘لا لو˘˘ح
يذ˘˘لاو رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل
نم ربم˘فو˘ن10 مو˘ي نو˘كي˘˘صس
تحصضوأاو.يرا˘˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
تع˘˘ل˘˘طا نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا
نأا ،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
اذه لكصشي نأا يف لمأات ةكرحلا

ةيادب ضسيركتل ة˘صصر˘ف د˘عو˘م˘لا
،يقيقحلا يطارقميد˘لا لو˘ح˘ت˘لا

بعصشلا ةقث ةداعتصسا نم نّكميو
ةمزأ’ا زواجتو تاصسصسؤوملا يف
ةطقن نوكيو داع˘بأ’ا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
بابصش تاعل˘ط˘ت د˘ي˘صسج˘ت˘ل ل˘مأا
يف يراصضحلا ينويلملا كارحلا
ءا˘ن˘ب را˘صسم˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح قÓ˘˘ط˘˘نا

اهب ملح يتلا ةلودلا تاصسصسؤوم
،ءانبأ’ا مويلا اهب ملحيو ءادهصشلا

ة˘يو˘ه ر˘صصا˘ن˘ع ن˘ي˘صصح˘ت ر˘˘ب˘˘ع
ةينطولا ةد˘حو˘لا ز˘يز˘ع˘تو ة˘مأ’ا

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا كصسا˘˘م˘˘تو
. «يعمتجملا جيصسنلا نيتمتو

ط.ةراسس



ي˘˘ف ،د˘˘˘م˘˘˘حا˘˘˘ب ن˘˘˘ب ح˘˘˘صضوأا
،ضسمأا ةينطولا ةعاذإÓل حيرصصت
ةر˘ظ˘ن و˘ه مو˘ي˘لا ا˘ن˘م˘ه˘˘ي ا˘˘م نأا
ن˘ي˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘صصلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا

لكا˘صشم˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘لوا˘ح˘مو
يف ادكؤوم ،مامأ’ا وحن ريصسلاو
ةردق اهل رئازجلا نأا هتاذ قايصسلا

،ة˘يودأ’ا ع˘ي˘ن˘صصت ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
جاتنإ’ عيراصشم ىلع يوتحتو
ة˘˘˘˘˘˘يودأاو ير˘˘˘˘˘˘˘كصسلا ة˘˘˘˘˘˘˘يودأا
ة˘˘˘يودأ’ا ضضع˘˘˘بو نا˘˘˘˘طر˘˘˘˘صسلا
تاثداحم تأادب ثيح ،ةيجÓعلا

تا˘كر˘صشلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘˘م
نلعأاو ،كلذ لجأا نم ةيبنجأ’ا
ىلإا رئازجلا يعصس نع ريزولا

رييÓم ةصسمخ ي˘لاو˘ح ر˘يد˘صصت
ين’د˘ي˘صصلا جا˘ت˘نإ’ا ن˘م ر’ود
ىلإا اريصشم ةيرئازجلا ةيودأ’ا نم

يعدتصسي ريدصصت˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘لا نأا
ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا
تا˘كر˘صشلا ى˘ت˘حو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

ةدجاوتملا ةيبنجأ’ا ةين’ديصصلا
.رئازجلا يف

ثدحلا4 7282ددعلا ^2441 مرحم7ـل قفاوملا0202 توأا62ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

ينلديسصلا جاتنإلا نم رلود رييÓم5 يلاوح ريدسصت وحن

لبقملا رهصشلا نم ًءادتبا انوروك ةجلاعمل ةيرئازج ةيودأا

ز.لامج

اهجاتحي يتلا ةيودألا سضعب عينسصت نع ،ةينلديسصلا ةعانسصلاب فلكŸا بدتنŸا ريزولا ،دمحاب نب يفطل فسشك
رئاز÷ا يعسس ادكؤوم ،لخادلا رهسشلا نم ةيادب ،انوروك سسوÒف ة÷اعم ‘ لمعتسست يتلا اسضيأا اهنمو نويرئاز÷ا

.ةيرئاز÷ا ةيودألا نم Êلديسصلا جاتنإلا نم رلود ÒيÓم ةسسمخ ›اوح ريدسصت ¤إا

حتافلا نم يعجر رثأاب
9102 ربمفون
دوقع باحصصأا جامدإا
ليغصشتلا لبق ام
نوكلمي نيذلا
تاونصس8 ةيمدقأا
ةماعلا ةيريدملا تسصخر
ةفسصب ،ةيمومعلا ةفيظولل
ام دوقع جامدإل ةيئانثتسسا

سصخيو ،ليغسشتلا لبق
نمم ىلوألا ةعفدلا جامدإلا
8 نم رثكأا ةيمدقأا هل
يعجر رثأاب اذهو ،تاونسس
.9102 ربمفون حتافلا نم
ةماعلا ةيريدملا تلاقو
يف ،ةيمومعلا ةفيظولل
نماثلا يف اهب تثعب ةلسسارم

تحت ،ةيسضاملا ةيليوج
ةسصخر بلط» ناونع

ىلع ادر ،«ةيئانثتسسا
ماعلا ريدملا نم راسسفتسسا
حسسمل ةينطولا ةلاكولل
سسمتلإا يذلا ،يسضارألا

دسصق ،ةيئانثتسسا ةسصخر
يعجر رثأاب فرسصتم جامدإا

،ربمفون حتافلا خيرات نم
ةيلمع ديسسجت راطإا يف
نم نيدقاعتملا جامدإا

ىلع ةدعاسسملا يزاهج
جامدإلاو ينهملا جامدإلا
يلماحل ،يعامتجلا
لÓغتسساب كلذو ،تاداهسشلا

ةرغاسش ةيلام بسصانم
.0202 ةنسس ناونعب
تعلطا ةقيثولا تحسضوأاو

حلاسصم نأا ،«مÓسسلا» اهيلع
حسسمل ةينطولا ةلاكولا
نم نكمتت مل ،يسضارألا
،ناوعألا جامدإاب لفكتلا

ةيلاملا بسصانملا ذافنتسسل
،ةبترلا تاذ يف ةرغاسشلا

ةيلاملا ةنسسلا ناونعب
ةيريدملا دكؤوتل ،9102
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا
نيينعملا جامدإا نكمي هنا

ىلع مهرفوت ةلاح يف
،ةينوناقلا طورسشلا
،تاونسس8 نم رثكأا ةيمدقألا

رارقلا لوعفم يرسسيو
.9102 ربمفون1 نم ءادتبا

ز.لامج

ةكرسشلا نيب ةمئاد ةكارسش دقع قيرط نع
«كارطانوسس» عمجمو »KMT» ةيسسورلا

رئازجلاب تاقورحملا لاجم يف رامثتصسلا جولو مزتعت ايصسور

سصسصختم ذاتسسأا ةبتر ىلإا ةيقرتلا ةيلمع سصوسصخب رسضخألا ءوسضلا تقلت

ةلماعلا ديلا نم ةيداصصتقلا تاعاطقلا لك تاجايتحا ةيبلتل ىعصست نيوكتلا ةرازو

تامدخلا راعسسأا يف دوكر ليجسستو ةعنسصملا علسسلا راعسسأا عافترا

رئازجلا يف ةيليوج ةياهن يونصسلا مخصضتلا ةبصسن ةئاملاب2.2

:نسسابع يلع رئاز÷ا ‘ ةنمقرلا ريوطت معد ةسسسسؤوŸ ينفلا ريدŸا

Èع ّرÁ ةيمقرلا تامدÿا ريوطت
رئاز÷اب تانايبلا زكارم ‘ رامثتصسلا

ةريزو ،ةحيرف نب مايه تدكأا
ةرازو̆لا نأا ،ي˘ن˘˘ه˘˘م˘̆لا ن˘̆يو˘˘كت˘̆لا
ل˘ك تا˘جا˘ي˘ت˘حا ة˘ي˘ب̆ل˘ت̆ل ى˘˘ع˘˘صست
نطولا ربع ةيداصصتق’ا تاعاطقلا

ة̆ل˘ما˘ع̆لا د˘ي̆لا ن̆يو˘كت لÓ˘خ ن˘˘م
لÓخ ،ةريزولا تحصضوأاو.ةلهؤوملا

ي˘˘ن˘˘طو˘̆لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘̆لا ى˘̆لإا ةرا˘̆يز
ةقدنفلاو ةحايصسلا يف ضصصصختملا
د˘ي˘صصلا ر̆يزو ة˘ق˘فر ضسادر˘˘مو˘˘ب˘̆ب
تاجايتحا ةيبلت نأا ،ضسمأا ،يرحبلا

ربع ةيدا˘صصت˘ق’ا تا˘عا˘ط˘ق̆لا ل˘ك
فاد˘˘˘˘هأ’ا ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ه ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘̆لا
،نيوكتلا عا˘ط˘ق̆ل ة˘ي˘ج˘ي̆تار˘ت˘صسإ’ا

ىلع ضصرحي اهعاطق نأا ةفصشاك
ة˘صصا˘خ̆لا تا˘جا˘ي˘ت˘˘ح’ا د˘̆يد˘˘ح˘̆ت
لك ربع يرح˘ب̆لا د˘ي˘صصلا عا˘ط˘ق̆ب
ةيوارحصصلا ىتح ،نطولا تاي’و
باصضه̆لا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م̆لاو ا˘ه˘ن˘م

ةيبر̆ت طا˘صشن رو˘ط̆ت ي˘ت̆لا ا˘ي̆ل˘ع̆لا
يلاو فصشك ،هتهج نمو ،تايئاملا
هذه يف هتكراصشم لÓخ ،ضسادرموب
003 نيوكت مت دق هنأا ،ةصشرولا
062و ،تايئاملا ةيبرت يف حÓف

فلتخم يف م˘ه˘ن̆يو˘كت م̆ت ادا˘ي˘صص
قايصس يفو.يرحبلا ديصصلا ماهم
ن̆يو˘˘كت˘̆لا ةرازو تقر˘̆بأا ر˘̆يا˘˘غ˘˘م
يريدمل ةميلعت ،نيينهملا ميلعتلاو
ربع نيينهملا ميل˘ع˘ت̆لاو ن̆يو˘كت̆لا

ضصوصصخب ،ةيرو˘ه˘م˘ج̆لا تا̆ي’و
ذاتصسأا ة˘ب̆تر ى̆لا ة˘ي˘قر˘ت̆لا ة˘ي̆ل˘م˘ع
ميلعتلاو نيوكتلا يف ضصصصختم
ة˘صسد˘ن˘ه̆لا̆ب ف̆ل˘كم ن˘ي˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘̆لا
تقلت اه̆نأا ةد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب̆لا
ة˘ما˘ع̆لا ة̆ير̆يد˘م̆لا ن˘م ة˘ق˘فاو˘م˘̆لا
هذه ءارجإاب ة˘ي˘مو˘م˘ع̆لا ة˘ف˘ي˘ظو̆ل̆ل
يتلا ةلصسارملا تحصضوأاو.ةيقرتلا

ادانتصسا هنأا ،«مÓصسلا» اهيلع تعلطا
يذ̆لا ي̆ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا ضصي˘˘خر˘˘ت˘̆ل˘̆ل

ن˘م ا˘ن˘ح̆لا˘˘صصم ه˘˘ي˘̆ل˘˘ع تل˘˘صصح
ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا حلاصصم
،يرادإ’ا حÓ˘صصإ’او ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘̆لا
ةذتاصس’ا كلصسل حامصسلاب يصضاقلا
ن̆يو˘كت̆لا ي˘˘ف نو˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘م˘̆لا

ةبتر̆لا ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م̆لا م˘ي̆ل˘ع˘ت̆لاو
ذاتصسأا ة˘ب̆تر ى̆لإا ة˘ي˘قر˘ت̆لا ،ة˘ي̆نا˘ث̆لا

ميلعتلاو نيوكتلا يف ضصصصختم
،ةيجوغاديب̆لا ة˘صسد˘ن˘ه̆لا̆ب ف̆ل˘كم
بل˘˘ط˘̆ت ةرازو˘̆لا نأا ى˘̆لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإا
ةافاومو قفرملا لودجلا مÓعتصسا

لبق هب ةير˘صشب̆لا دراو˘م̆لا ة̆ير̆يد˘م
ىتح ،لبقملا ربمتبصس01 خيرات
ناونعب ةيلمعلا ةرصشابم اهل ىنصستي
.ةيراجلا ةنصسلا

ر.نوراه

ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
لدعم طصسوتم نأا ،تايئاصصحإÓل
غلب رئازجلا يف يونصسلا مخصضتلا

ةيليوج رهصش ةياهنب ةئاملاب2.2
ارهصش21 ةاعارم عم ،يصضاملا

ةيليوج ىلإا9102  توأا رهصش نم
ةدتمملا ةرتفلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م0202
ةيليوج ىلإا8102 توأا رهصش نم
9102.

نأا رد˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘صضوأاو
را˘˘ع˘˘صسأ’ ير˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
رو˘ط˘˘ت و˘˘ه يذ˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا

ةيليوج رهصش يف راعصسأ’ا رصشؤوم
ناو˘ج ر˘ه˘صشب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م0202
رادقمب اصضافخنا لجصس ،يصضاملا
ثي˘ح ن˘˘م ا˘˘مأا ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب11‐
ةئف بصسحو ،يرهصشلا فÓتخ’ا
راعصسأا تلج˘صس د˘ق˘ف تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ةبصسنب اصضافخنا ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا

بب˘صسب ا˘م˘ي˘صس ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب5.3
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا را˘ع˘˘صسأا ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
9.6 ةبصسنب ة˘جزا˘ط˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ضضافخن’ا اذه ىزع˘يو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةيحÓفلا تاجت˘ن˘م˘لا را˘ع˘صسأا ي˘ف
ى˘لإا ناو˘يد˘لا بصسح˘ب ة˘جزا˘˘ط˘˘لا
‐) جاجدلا موحل راعصسأا ضضافخنا

(5.23‐) هكاوفلاو ( ةئاملاب0.61
(ةئاملاب3.5˘‐) تاور˘صضخ˘˘لاو

،ةئاملاب6.71‐ ةبصسنب اطاطبلاو
رخآا بناج نم ناويدلا لجصس امك
تصسم يتلا راعصسأ’ا يف تادايزلا
موحللا اميصس ’ تاجتنملا ضضعب
+) ضضي˘˘ب˘˘˘لاو (3.1 +) ءار˘م˘˘ح˘˘لا

ا˘˘مأا ،(3.5 +) كا˘˘˘م˘˘˘صسأ’او (5.21
ةي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
راعصسأ’ا تدهصش دقف ةيعانصصلا
(1.0‐) غلب ’دتعم ايلزانت انيابت

ي˘صضا˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘صش لÓ˘خ
زاهجل اقفو ناوج رهصشب ةنراقم
را˘ع˘صسأا تع˘ف˘ترا ا˘م˘ك ،ءا˘˘صصحإ’ا
1.1 ة˘ب˘صسن˘ب ة˘ع˘ن˘صصم˘لا ع˘˘ل˘˘صسلا
را˘ع˘صسأا تفر˘ع ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
بصسح˘˘بو ،ادو˘˘˘كر تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا

دقف تامدخلاو علصسلا ةعومجم
تا˘عو˘م˘ج˘˘م را˘˘ع˘˘صسأا تع˘˘ف˘˘ترا
ثا˘ثأ’ا»و «ة˘يذ˘حأ’او ضسبÓ˘م˘لا»
(1.0 +) ةب˘صسن˘ب «تا˘صشور˘ف˘م˘لاو
ثيح ةعومجم لكل يلاوتلا ىلع
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا» را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صسأا تفر˘˘˘˘˘ع
امن˘ي˘ب (2.0 + ) «ت’ا˘˘˘˘˘˘˘صصت’او
ةعونت˘م˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تل˘ج˘صس
.3.3 اهردق ةدايز

ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا را˘صشأا ا˘˘م˘˘ك
علصسلا يقاب نأا ىلإا ،تايئاصصحإÓل
ثيح دوكرلاب تمصستا تامدخلاو
لÓخ كÓهتصس’ا راعصسأا تلجصس

ا˘عا˘ف˘ترا ر˘ي˘خ’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘˘صش
ضسفنب ةنراقم ةئاملاب4.2 ةبصسنب
دوعيو ،9102 ةنصس نم رهصشلا

ةدايز ىلإا يدعاصصتلا نيابتلا اذه
تاجتنملا راعصسأا يف6.0 ةبصسنب
يلاوحب ةدايز ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ةجزاطلا ةيعارزلا تاجتنملل2.0
ةيعانصصلا ةيئاذغلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
82.5 ةع˘ن˘صصم˘لا ع˘ل˘صسلاو (1.1)
تفر˘˘عو ،7.0 تامد˘خ˘لا ار˘ي˘خأاو
رهصشأ’ا لÓخ كÓهتصس’ا راعصسأا
يلاحلا ماعلا نم ىلوأ’ا ةعبصسلا
ىلع ةئاملاب82.2 ةبصسنب اعافترا
داوملا يف ضضافخن’ا نم مغرلا
لكصشب مجانلا (40.0‐) ةيئاذغلا

%6.0 هرد˘ق ع˘˘جار˘˘ت ن˘˘ع ضصا˘˘خ
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا را˘ع˘˘صسأ’
عاف˘تر’ا اذ˘ه ع˘جر˘يو ،ة˘جزا˘ط˘لا
5.0 + ةبصسنب ةدايز ىلإا لجصسملا
ةيعانصصلا ةيئاذغلا تاجتنملا يف
+و ةعنصصملا علصسلا يف20.5 +و
رد˘ج˘ت ،تا˘مد˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف62.2
يف مخصضتلا ةبصسن نأا ىلإا ةراصشإ’ا
9102 ةنصس يف تغلب دق رئازجلا

.ةئاملاب2 يلاوح
ز.لامج

kMT ةيصسورلا ةكرصشلا تدبأا
قو˘صسلا جو˘لو˘ب ا˘غ˘لا˘ب ا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
عم ةمئاد ةكارصش دقعو ةيرئازجلا

لاجم ززعتل ،«كارطانوصس» عمجم
ير˘ئاز˘ج˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
تاهجوتلا تحتف نأا دعب ،يصسورلا
نم «كارطنوصس» عمجمل ةديدجلا

ديدجلا تاقورحملا نوناق لÓخ
اهنع نلعأا يتلا حاتفن’ا ةصسايصسو
ربكأا مامتها بلجل ،ةقاطلا ريزو
يف ةد˘ئار˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘كر˘صشلا

.تاقورحملا لاجم
يف ربكأ’اKMT ةكرصش دعتو

ةريخأ’ا ةنصس11 رادم ىلع ايصسور
امب ةيذ’وفلا بيبانأ’ا ةعانصص يف
،زاغلاو طف˘ن˘لا ة˘عا˘ن˘صص كلذ ي˘ف
ثÓ˘ث ن˘م ةد˘حاو د˘ع˘ت ا˘ه˘نأا ا˘م˘˘ك
ي˘ف م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف ةد˘˘ئار تا˘˘كر˘˘صش

اهتاجتنم ردصصت ،بيبانأ’ا ةعانصص
،ملاعلا لوح ةلود08 نم رثكأا ىلإا

قوصسلا جولول اهدادعتصسا تدبأاو
عم ةكارصشلا لي˘ع˘ف˘تو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اصصو˘صصخ ،«كار˘طا˘نو˘صس» ة˘كر˘صش
مج˘ح زوا˘ج˘ت2002 ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘˘نأا
اهنحصشت يتلا ةيبوبنأ’ا تاجتنملا
ةكرصشلا هذهل ةيصسورلا عناصصملا
لعلو ،نط000001 رئازجلا ىلإا
ةرازو اهب تماق يتلا تاحÓصصإ’ا
براقتلا ىلإا ةفاصضإا ارخؤوم ةقاطلا

لÓ˘خ ن˘م ي˘˘صسور˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هريظن عم نوبت ضسيئرلا ةملاكم
ر˘يزو ةرا˘يز ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ن˘ي˘˘تو˘˘ب
،اي˘صسور ى˘لا مودا˘قو˘ب ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا نأا د˘كؤو˘˘ت
يفو ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يو˘ت˘صسم غ˘ل˘ب˘ي˘صس
ة˘يدا˘صصت˘ق’ا ت’ا˘ج˘م˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
لاجملا ىلإا ةفاصضإا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
رداصصم تفصشك ثيح يركصسعلا
تأاصشنا ايصسور نأا ارخؤوم ةيمÓعإا

ة˘ير˘كصسع˘˘لا ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصل˘˘ل ز˘˘كار˘˘م
،ىرخأ’ا لودلا ضضع˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
نكمتت مل لماوع ةدعل رظنلابو

KMT،خÓةريخأ’ا تاونصسلا ل،
ةكارصش دوقع ىلع لوصصحلا نم
ىلإا رظنلابو هنأا ريغ ،رئازجلا يف
نوناق اهب ءا˘ج ي˘ت˘لا تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا
ةد˘ئا˘ف˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘صسا˘ي˘صسو ة˘ي˘ب˘ن˘˘جأ’ا تا˘˘كر˘˘صشلا
ريزو اهنع نلعأا يتلا تاحÓصصإ’ا
لعجي ،راطع ديجملا دبع ةقاطلا
يف ايملاع ةدئارلاKMT ةكرصش
ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا لا˘˘ج˘˘م
تاكرصشلا مهأا نيب نم ةيزاغلاو
ةدعتصسم˘لاو ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
قو˘صسلا ي˘ف ة˘م˘˘ئاد˘˘لا ة˘˘كار˘˘صشل˘˘ل
.ةيرئازجلا

ز.لامج
Òخألا ءارزولا سسل‹ لÓخ ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعتل اذيفنت

لاقنلا فتاهلا يلماعتŸ حيتت طبصضلا ةطلصس
ÚنطاوŸا ةدئافل تنÎنألا قفدت عفر

ديربلا ريزو ،رازموب ميهاربإا نلعأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘صسلا تÓ˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
نم ةمزح ريرحت نع ،ةيكلصسÓلاو
يلماعتم ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘بذ˘بذ˘لا ف˘ي˘ط
ني˘صسح˘ت ل˘جأا ن˘م لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا
،نينطاوملا ةدئافل تنر˘ت˘نأ’ا ق˘فد˘ت
ةطلصس عم قيثولا قيصسنتلاب كلذو
ت’ا˘˘˘صصت’او د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘صض
.ةينورتكلإ’ا

ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب ح˘صضوأا
،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تقلت ،ضسمأا
هعمج ءاقل ضسأارت ،ديربلا ريزو نأا
يلماع˘ت˘م˘ل ل˘ئاوأ’ا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا˘ب
ل˘جأا ن˘م ،ة˘ثÓ˘ث˘لا لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو دو˘ه˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘ت
ةعصس نيصسحتو تامدخلا نيصسحت
،نينطاوملا حلاصصل تنرتنأ’ا قفدت
ضسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت كلذو
،نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ناكو ،ريخأ’ا ءارزولا ضسلجم لÓخ

احيرصص ءاق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ضشا˘ق˘ن˘لا
ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا م˘ت ثي˘ح ،ار˘م˘˘ث˘˘مو
اهادبأا يت˘لا ت’ا˘غ˘صشن’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
قفدتلا ريفوت ليبصس يف نولماعتملا
امازتلا كلذو ،ادج يلاعلاو يلاعلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا نأا أاد˘˘ب˘˘م˘˘ب
مه˘ن˘م ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

˘مد˘ق ى˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘صس ضصاو˘˘خ˘˘لاو
يقيقحلا مهرامثتصسا عم ،ةاواصسملا
ةيعون نيصسحت لجأا نم ،رئازجلا يف
،لغصشلا بصصانم قلخو تامدخلا

نم ةمزح ريرحت نع رازموب نلعأاو
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب تا˘بذ˘بذ˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط
يتلا ،ةي˘ن˘ع˘م˘لا فار˘طأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
لجأا نم ،انيمثو اردان ادروم ربتعت
نيلماعتملا فرصصت تحت اهعصضو
كلذو ،تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘صسح˘ت ة˘ي˘غ˘˘ب
طبصض ةطلصس عم قيثولا قيصسنتلاب
.ةينورتكلإ’ا ت’اصصت’او ديربلا

ـه.داوج

،نصسابع يل˘ع رو˘ت˘كد˘لا د˘كأا
م˘عد ة˘صسصسؤو˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
نأاب ،رئازجلا يف ةنمقرلا ريوطت
ّرمي ةي˘م˘قر˘لا تا˘مد˘خ˘لا ر˘يو˘ط˘ت

ز˘كار˘˘م ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا ر˘˘ب˘˘ع
ىلع اددصشم ،رئازج˘لا˘ب تا˘نا˘ي˘ب˘لا

ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘ب˘˘لا م˘˘عد بو˘˘جو
مÓعإ’ا تايجولونكتب ة˘صصا˘خ˘لا

ىوتحملا باعي˘ت˘صس’ لا˘صصت’او
ىدل ،نصساب˘ع ح˘صضوأاو .ي˘م˘قر˘لا
ة˘˘عاذإ’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘صض ه˘˘˘لوز˘˘˘ن
ةيلمع˘لا هذ˘ه نأا ،ضسمأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةبصسوحلا ىلع ضساصسأ’اب دمتعت
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ّد˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘با˘ح˘صسلا
رفوي ام وهو لاجملا يف ةدئارلا
ىوت˘ح˘م تاذ تا˘مد˘خ ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ي˘˘˘م˘˘˘قر
بجو˘ت˘صسي ة˘ي˘م˘قر˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا

تانايبلا ز˘كار˘م ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صس’ا
امم ،رئازجلا يف ةليلق ربتعت يتلا
ز˘كار˘م˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا ى˘˘لإا ع˘˘فد
ةهج نم ،جرا˘خ˘لا ي˘ف تا˘نا˘ي˘ب˘لا
ةصسصسؤومل ينفلا ريدملا اعد ىرخأا
،رئازجلا يف ةنمقرلا ريوطت معد
ةئصشانلاو ةرّغصصملا تاصسصسؤوملا
لاجملا اذه ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صس’ا ى˘لإا

رفوت تامدخ جاتنإا وحن هجوتلاو
ى˘˘ت˘˘صشل ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
قوصس نأا ىلإا اريصشم ،نيلماعتملا
بلطتي ايلاح رئازجلا يف ةنمقرلا

لاجملا يف ةربخ تاذ تاصسصسؤوم
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ه˘˘ّجو˘˘تو فر˘˘˘صشت
ىقرت ىتح ةئصشا˘ن˘لاو ةر˘ّغ˘صصم˘لا
ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م تا˘˘مد˘˘خ م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل
.لماعتملا وأا كلهتصسملل

ر.نوراه



،ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘˘م
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ،ي˘˘ح˘˘˘صصلا

طاب˘حإا ن˘م ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و
تاباصصعلا ضضعب ت’واحم
ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ة˘قر˘صسو و˘ط˘صسلا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تÓ˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو لزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ضصاخ˘لا فر˘ظ˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب
.اهتاططخم ذيفنتل

تحجن ،هتاذ قايصسلا يفو
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘صصم
نم ،يلع يديصس ةرئاد نمأ’
ضصا˘˘خ˘˘صشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
32 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
بصسحو .ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صس83و
نإاف ،ةرفوت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ي˘˘ف او˘˘طرو˘˘˘ت ضصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا
رار˘˘صشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘يو˘˘˘كت
لخاد نم قلصستلاب ةقرصسلاو
ءا˘˘˘ي˘˘˘صشأا ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خإاو ن˘˘˘˘كصسم
تءا˘ج ة˘ي˘صضق˘˘لا .ة˘˘قور˘˘صسم
اه˘ب مد˘ق˘ت ىو˘كصش ر˘ثإا ى˘ل˘ع
ضضر˘ع˘ت˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا

ن˘ئا˘كلا ة˘˘قر˘˘صسل˘˘ل ه˘˘ن˘˘كصسم
مناغتصسم يلع يديصس ةرئادب
لاملا نم اغلبم تلاط يتلاو
ميتنصس نو˘ي˘ل˘م092 هرد˘˘˘ق
ةبعصصلا ةلمعلاب رخآا غلبمو
وروي0052 هرد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
تارهوجملا نم ة˘عو˘م˘ج˘مو
.ر˘˘˘ف˘˘˘صصأ’ا ند˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
تا˘˘م˘˘صصب˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘بو
ةميرجلا حرصسمب ةدجاو˘ت˘م˘لا

تلصصحت يتلا ثاحبأ’ا اذكو
تنكم ،قيقحتلا ءانثأا اهيلع
د˘˘حا ة˘˘˘يو˘˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م
فرتعا يذلاو مهيف هبتصشملا
ه˘˘ي˘˘لإا بو˘˘صسن˘˘م˘˘لا مر˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ه˘كير˘صش ة˘يو˘ه ن˘ع ا˘ي˘˘صشف˘˘م
م˘ت ه˘ن˘كصسم ضشي˘ت˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘بو
نويلم041 ى˘ل˘ع رو˘ث˘˘ع˘˘لا
يلحلا نم ةعومجمو ميتنصس
ةأابخ˘م تنا˘ك ة˘قر˘صسلا ل˘ح˘م
زبخلا ةدام هب ضسيكب ماكحإاب
ميدقت متيل ،هيومتلا ضضرغل
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاءارجإا دعبو ،يلع يديصس
ى˘˘ل˘˘˘ع يرو˘˘˘ف˘˘˘لا لو˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا
هبتصشملا عدوأا مهيف هبتصشملا
ن˘هر نا˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
عصضو اميف تقؤوملا ضسبحلا
ن˘˘هر ثلا˘˘ث˘˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘˘كير˘˘˘صش
.ةيئاصضقلا ةباقرلا

ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا

ي˘˘˘˘ف و˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘هرا يداو ةر˘˘˘˘˘ئاد
ةيعمج فيقو˘ت ن˘م ،ناز˘ي˘ل˘غ
لزانملا ةقرصس فرتحت رارصشأا

ضصاخصشأا60 ن˘م ة˘نو˘كت˘˘م
عا˘جر˘ت˘صساو ر˘صصا˘ق م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

.ةقورصسملا ضضارغأ’ا عيمج
دعب ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تم˘تو

ةد˘ي˘صس ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت ىو˘˘كصش
ىلإا اه˘لز˘ن˘م ضضر˘ع˘ت˘ب د˘ي˘ف˘ت
نيلوهج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘قر˘صسلا

نم ة˘عو˘م˘ج˘م تلا˘ط ي˘ت˘لاو
ند˘ع˘م˘لا ن˘م تار˘˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘لز˘ن˘م ضضار˘غأاو ر˘˘ف˘˘صصأ’ا
ي˘˘ناوأاو ثا˘˘ثأا ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
هيلعو ،رانيد00007 هردق
ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ تف˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك
ديدحت نم نكمتتل اهتايرحت
متيل ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ة˘يو˘ه
ةيلمع ترفصسأا نيأا مهفيقوت
ىلع م˘ه˘ن˘كا˘صسم˘ل ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا
نا˘˘ك ل˘˘ب˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘˘لا
ى˘لإا جو˘لو˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ت˘˘صسي
عم ،ةقرصسلا لحم نكاصسملا
ضضار˘˘˘˘˘غأ’ا عا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا
زا˘ج˘نإا م˘ت د˘قو ،ة˘قور˘˘صسم˘˘لا

د˘صض ي˘˘ئا˘˘صضق ءار˘˘جإا ف˘˘ل˘˘م
او˘مد˘قو ،م˘ه˘˘ي˘˘ف هـب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
.ةلادعلا مامأا هبجومب

ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘˘م ،را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو
ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ا˘˘م˘˘˘ئاد ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘مÓ˘صس ى˘ل˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
،م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘طر˘˘صشلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ن˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا
راردأا ةي’وب عبارلا يرصضحلا

ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو ن˘˘م
ةقرصسلا نهتمت تناك رارصشأا

لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع و˘˘˘ط˘˘˘صسلاو
ف˘ي˘صصلا ل˘صصف ي˘ف ة˘صصا˘˘خ
ن˘˘كا˘˘صسم˘˘لا رو˘˘ع˘˘صش بب˘˘صسب
ءاصضقل ا˘ه˘با˘ح˘صصأا ةردا˘غ˘مو
،ةيلامصشلا ندملا يف ةلطعلا

ى˘لإا ة˘ي˘صضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘تو
ءانب ،يراجلا توأا50 خيرات

ن˘م ة˘ي˘م˘صسر ىوا˘كصش ى˘ل˘˘ع
ا˘هدا˘˘ف˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م فر˘˘ط
لخاد نم ةقرصسلل مهصضرعت
لبق نم ةيلئا˘ع˘لا م˘ه˘ن˘كا˘صسم
تصسم ي˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ةز˘˘ه˘˘جأ’ا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ريغصص طرقو ةيلزنمورهكلا

ع˘م ،ر˘ف˘صصأ’ا ند˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب
تاوق .ناتوب زاغ تاروراقو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت رو˘˘˘ف ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا
تايلم˘ع تر˘صشا˘ب ىوا˘كصشلا
لوصصول˘ل ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
فرعتلا مت ثيح ،ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘ل˘ل

ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأ’ا د˘˘˘˘حأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تم˘صسر˘ف ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
نمأÓل ةعباتلا ةطرصشلا تاوق
ة˘˘ط˘˘˘خ ع˘˘˘بار˘˘˘لا ير˘˘˘صضح˘˘˘لا

هبتصشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ل ة˘م˘كح˘م
،تاقورصسملا عاجرتصساو هيف
ه˘˘ن˘˘كصسم ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت م˘˘ت ن˘˘˘يأا

ضضعب عاجر˘ت˘صساو ه˘ف˘ي˘قو˘تو
نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘قور˘˘˘صسم˘˘˘لا
،ه˘˘ن˘˘كصسم ل˘˘خاد ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ي
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘ل˘˘ل ’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا تاو˘˘˘ق تل˘˘˘˘صصاو
لصصوتت˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
مهفيقو˘تو ،ءا˘كر˘صشلا ي˘قا˘ب˘ل
تاقورصسملا يقاب عاجرتصساو
ع˘م م˘ه˘تزو˘ح˘ب تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
د˘صض ي˘ئا˘صضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نا
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
،دارفأا ة˘ع˘برأا ن˘م ة˘نو˘كت˘م˘لا

فار˘طأ’ا ع˘ي˘م˘ج م˘يد˘ق˘ت م˘تو
مامأا ،يراجلا توأا11 موي
ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
لاحأا يذ˘لاو ،راردأا ة˘م˘كح˘م
لوثملا ةصسلج ىلع ةيصضقلا
مهق˘ح ي˘ف رد˘صصت˘ل يرو˘ف˘لا
نيب حوارتت ضسبحلاب ماكحأا

تاونصس60 و تاونصس50

عاد˘˘يإ’ا ع˘˘م اد˘˘فا˘˘˘ن ا˘˘˘صسب˘˘˘ح
000ـب ردق˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
                                                                        .مهنم دحاو لكل جد005.

ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا تن˘كم˘ت ا˘˘م˘˘ك
يرصضحلا نمأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
نم ،ةنيطنصسق نمأاب عباصسلا
ة˘قر˘صس ة˘ي˘ل˘م˘˘ع طو˘˘ي˘˘خ كف
ي˘فر˘ت˘ق˘م ف˘ي˘قو˘تو ن˘˘كصسم
80 م˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا
حوار˘ت˘ت ن˘˘يذ˘˘لاو ضصا˘˘خ˘˘صشأا
،ةنصس65و91 نيب مهرامعأا

نيوكت ةيصضق يف نيطروتم
ضضر˘˘غ˘˘ل ،رار˘˘صشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
،كÓمأ’ا دصض ةحنج باكترا
فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘صسلا
.رصسكلاو ددعتلا

watan@essalamonline.com
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نولشسارم :اهعمج

ةشصاخ ،ققششلاو لزانŸا تلاط يتلا تاقرشسلاو تاءادتع’ا ةÌك نم ÚنطاوŸا ىواكشش ديازت نمأ’ا حلاشصم تلجشس
لغتشست نيأا ،مييختلاو لطعلا ببشسب ،اهلهأا نم نكاشسŸا ولخ ةبشسن عافترا دهششت يتلا ،ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ

.مهتاكلت‡و مهلاومأا ىلع ءÓيتشسÓل ةشصرفلا هذه تاباشصعلا

ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةيئاصضقلا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
نم ،تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت ة˘ي’و ن˘مأا˘ب

ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع291 ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح
ة˘˘ي˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘كلا تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا
˘ما˘ج˘حأ’او عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب

ي˘ف ن˘ي˘صصخ˘صش ةزو˘ح˘ب تنا˘˘ك
نم تاني˘ع˘برأ’او تا˘ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا

ةرا˘ي˘صس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘˘م˘˘هر˘˘م˘˘ع
ل˘ق˘ن˘ب نا˘مو˘ق˘˘ي ا˘˘نا˘˘ك ة˘˘صصا˘˘خ
نود ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘بو تا˘˘بور˘˘صشم˘˘˘لا

.ةصصخر
،«مÓ˘˘صسلا»ـل ردا˘˘صصم بصسح

نيمهتملا في˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف
ح˘لا˘صصم ما˘ي˘ق ر˘ثإا ى˘ل˘ع تءا˘ج
ءا˘ي˘حأا ي˘ف تا˘يرود˘ب ة˘طر˘˘صشلا

تتفل ثي˘ح ة˘ن˘يد˘م˘لا عراو˘صشو
ناك ةهوبصشم ةرايصس م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا

م˘ت˘ي˘ل نا˘صصخ˘صش ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع
،ة˘هو˘ب˘صشم˘لا ةرا˘ي˘صسلا ف˘ي˘قو˘ت
ضشيتفتلاو ةبقارملا ةيلمع دعبو
ةبلع291 ى˘ل˘ع رو˘ث˘˘ع˘˘لا م˘˘ت

لصس05 روفوب عون نم رومخ
يفلخلا قودنصصلا لخاد ةأابخم

يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ةرا˘˘˘ي˘˘˘صسل˘˘˘ل
ثح˘ب˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ه˘ي˘ف تن˘كم˘ت
ضصخصش في˘قو˘ت ن˘م ل˘خد˘ت˘لاو
هر˘م˘ع ن˘م تا˘˘ن˘˘ير˘˘صشع˘˘لا ي˘˘ف
ةصسولهم ضصار˘قأا60 هتزوح˘ب
غم003 ني˘لا˘با˘غر˘ب عو˘ن ن˘م
غ˘ل˘ب˘مو ضصق˘مو ع˘ي˘ب˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م
ن˘˘م جد0005 ـب رد˘˘ق ي˘˘لا˘˘م
˘مو˘م˘صسلا هذ˘ه ج˘يور˘ت تاد˘ئا˘ع
مامأا نيمهت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘قو
.ةيروهمجلا ليكو
213 هتزوحب سصخشش فيقوت..

فلتخم نم اشسولهم اشصرق
ةداعشسوبب عاونأ’ا

ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘˘ن˘˘ع ،ن˘˘كم˘˘ت
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘˘ب
ةداعصسوب ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا
ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف
82 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي ضصخ˘˘صش
ىل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ن˘يأا ،ة˘ن˘صس
ن˘م ا˘صسو˘ل˘ه˘˘م ا˘˘صصر˘˘ق213
.عاونأ’ا فلتخم

ع. دلاخ/ز.دمحأا

ينطولا ضشيجلل زرافم ترمد
ثح˘ب ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ي˘ب˘ع˘صشلا

ضسادر˘مو˘ب ن˘م ل˘˘كب ط˘˘ي˘˘صشم˘˘تو
تاعامجلل ئباخم ةعبصس ،ةنتابو
ىرخأا ةزرفم ترمد اميف ،ةيباهرإ’ا
.ةيدملاب عنصصلا ةيديلقت لبانق عبرأا

عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بصسحو
ةبراحم راطإا يفو هنإاف ،ينطولا
زجح ،ةمظنملا ةميرجلاو بيرهتلا

نم ةمخصض ةيمك دودحلا ضسرح
ريطانق عبرأاب ردقُت جلاعملا فيكلا

لÓخ ،كلذو ،مارغو˘ل˘ي˘ك5,16و
ةقطنم برق ضشيتفتو ثحب ةيرود
يف ،ةماعنلا ةي’وب ،ڤزروب نينج
ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأا ن˘˘ي˘˘ح
كردلا حلاصصمو يبعصشلا ينطولا
ضسرحو دودح˘لا ضسر˘حو ي˘ن˘طو˘لا
حلاصصم عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب ل˘حاو˘صسلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأ’ا

نيع ،ناصسم˘ل˘ت ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ،تن˘صشو˘م˘ت
تزجحو تاردخم راجت8 راصشبو
نم مارغو˘ل˘ي˘ك6,24و ارا˘ط˘ن˘ق
،لصصتم قايصس يف.جلاعملا فيكلا

ضشيجلل ةكرتصشم ةزرفم تطبصض
ةبكرم يداولاب يبعصشلا ينطولا

ةريبك ةيمكب ةلمحم عفدلا ةيعابر
348137ـ ب ردقت تاصسولهملا نم
راجت80 فيقوت مت اميف ،اصصرق
نم95812 مهتزوحب تاردخم
ة˘˘ل�رو ن˘˘م ل˘˘كب ةدا˘˘م˘˘لا ضسف˘˘˘ن

ة˘ن˘تا˘بو ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسقو ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غو
تصسار˘ن˘م˘ت ن˘م ل˘كبو .فود˘ن˘˘تو
را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘بو ماز˘ق ن˘ي˘عو
ةكر˘ت˘صشم زرا˘ف˘م تف˘قوأا ،تنا˘جو
4 ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
8و نيتنحاصش تزجحو ضصاخصشأا

ادلوم36و عفدلا ةيعابر تابكرم
75و طغصض ةقرطم52و ايئابرهك
ةرجفت˘م˘لا داو˘م˘لا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك
ةراجح˘لا ط˘ي˘ل˘خ ن˘م د˘حاو ّن˘طو
ىر˘˘خأا تاد˘˘ع˘˘˘مو بهذ˘˘˘لا ما˘˘˘خو
تايلمع يف ل˘م˘ع˘ت˘صست ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
،بهذلا نع عورصشملا ريغ بيقنتلا
ن˘م ن˘ط60,75 ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
،بيرهتلل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا
دوقولا نم تايمك زجح ّمت اميف
6369ـ ب ردقُت بيرهتلل هجوملا
،ضسارهأا قوصس ،ةصسبت نم لكب ارتل
را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘ب ،فرا˘˘ط˘˘˘لا

نكمت ،ىرخأا ةهج نم .فودنتو
كردلا حلاصصمو لحاوصسلا ضسارح
ت’وا˘ح˘م طا˘ب˘حإا ن˘م ي˘ن˘˘طو˘˘لا

923 ذاق˘نإاو ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه
براوق نتم ىلع اوناك اصصخصش
نار˘˘˘هو ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ة˘˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘م
ن˘ي˘عو نا˘˘صسم˘˘ل˘˘تو م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘صسمو
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،فرا˘ط˘˘لاو تن˘˘صشو˘˘م˘˘ت
يعرصش ريغ ار˘جا˘ه˘م96 فيقو˘ت
نم لكب ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘ج ن˘م
 .تصسارنمتو مازق نإاو ناصسملت

 ط.ةراشس

ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘˘صشك
دحأ’ا يرئازج ةافو نع ،ةيلاطيإا
را˘ظ˘ت˘˘نا ة˘˘عا˘˘ق ل˘˘خاد ،طرا˘˘ف˘˘لا

زكرملا يف نيفوقو˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
ونÓيم ةنيدمب ةطرصشلل يصسيئرلا
هيلإا تراصشأا ام بصسحب.ةيلاطيإ’ا
ةلاكو اهنيب نم ،رداصصملا تاذ
نإا˘ف ،«ا˘صسنآا » ة˘ي˘م˘صسر˘˘لا ءا˘˘ب˘˘نأ’ا
مت ،ةنصس34ـلا بحاصص ةيحصضلا
ةيقدنبلا باب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘ت
د˘حأا ة˘ق˘فر «ا˘ي˘صست˘ي˘ن˘ي˘ف ا˘˘ترو˘˘ب»

هدايتقا مت نيأا ،نييبرغملا اياعرلا
ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا ز˘˘كر˘˘م˘˘˘ل
ةيحصضلا نأا تفصشك امك ،ونÓيمل

ىد˘ل ح˘ير˘صشت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ع˘˘صضخ
بابصسأا ديد˘ح˘ت˘ل ي˘عر˘صش بي˘ب˘ط
تاذ يف درو تقو يف ،ةافولا
ةيحصضلا نأا ،ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘كب˘صشلا
ة˘عا˘ق ي˘ف را˘ح˘ت˘ن’ا ى˘ل˘˘ع مد˘˘قأا
يف نيفوقوملا˘ب ة˘صصا˘خ را˘ظ˘ت˘نا

.ةنيدملل يصسيئرلا ةطرصشلا زكرم
 سس.سس

عيبلل ةأايهم «غم003 نيلاباغرب «عون نم ةشسولهم سصارقأا طبشض

تليصسمصسيت يف ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةبلع291 زجح

ةماعنلاب ڤزروب نينج برق جلاعملا فيكلا نم مارغوليك5.16و ريطانق4 زجح

 سسادرموبو ةنتابب ةيباهرإلا تاعامجلل ئباخم7 ريمدت

راحتن’ا ىلع ةيحشضلا مادقإا لوح كوكشش

 ايلاطياب ةطرصشلا مصسق لخاد يرئازجل ةصضماغ ةافو

سسطغ تادعمو ةداملا هذه نم غ511 يلاوح زجح

ةلاقلاب ناجرملا بيرهتو بهن ةباصصع فيقوت

مهتايحب نورماغي بابشش
ئطاوشش يف ةحابشسلاب
ةعونمم

71 مهتلي رحبلا
عوبصسأا لÓخ ةيحصض
ةيامحلا حلاشصم تلجشس

اهنم ةافو ةلاح71 ،ةيندملا
ئطاوششلا يف اقيرغ21
ةرتفلا لÓخ ةعونمملا
توأا22و61 نيب ةدتمملا

0202.
ةيامحلا نايب يف ءاج

71 ليجشست مت هنأا ةيندملا
يف اقرغ21 اهنم ةافو ةلاح

ىلع ةعونمملا ئطاوششلا
ـب ةدكيكشس تاي’و ىوتشسم
يزيتو ةياجب ،تايفو40
لجيج ،تايفو30 ـب وزو
نيتيفو20 ـب سسادرموبو
،تنششومت نيع تاي’وو
10 ـب مناغتشسمو نارهو

سصخي اميف امأاو .ةافو ةلاح
ئطاوششلا ةشسارح زاهج
ناوعأا ماق ،مامجتشس’او
ةرتفلا سسفن لÓخ ةشسارحلا

حمشس ام Óخدت1336 ـب
يقيقح قرغ نم ذاقنإاب
ميدقتو اشصخشش2844
سصاخششأا5041 ـل تافاعشسإ’ا
زكارملل ليوحتو نيرخآا
،افاطشصم353 ةيحشصلا

.ردشصملا سسفن فيشضي
ط.ةراشس

ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ن˘مأ’ا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ،فرا˘˘ط˘˘لا
نم ،ةلاق˘لا˘ب لوأ’ا ير˘صضح˘لا
نيصصتخم نيصصخصش ف˘ي˘قو˘ت
ةدا˘˘˘م بير˘˘˘ه˘˘˘تو به˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف
.ماخلا ناجرملا

تاذ˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بصسحو
لÓخ مت ،ةين˘مأ’ا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا
غ511 يلاوح زجح ةيلمعلا

ةفاصضإ’اب ،ناجرملا ةدام نم
تاد˘ع˘م ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م ى˘˘لإا
هذ˘ه ي˘ف مد˘خ˘ت˘˘صست ضسط˘˘غ˘˘لا

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا ع˘م ،تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
ةمزÓلا ةينونا˘ق˘لا تاءار˘ج’ا
مامأا امهميد˘ق˘تو ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف
.ةلادعلا

سس.سس



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 7282ددعلا ^2441 مرحم7ـل قفاوملا0202 توأا62ءاعبرأ’ا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــصسلا ةاـــــــنق
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يبرعلاِ عيبطتلاِ ةجوم ِةهجاوم يف ينيطصسلفلا ِباطخلا ُطباوصض

ىلع نوينيطصسلفلا عمجُي داكي
ةيصساي˘صسلا م˘ه˘تا˘ه˘جو˘ت فÓ˘ت˘خا
،اهجراخو ةلتحملا نيطصسلف يف
عيبطتلا ت’وا˘ح˘م ضضفر ى˘ل˘ع
،ينويهصصلا نايكلا عم ةيبرعلا
عم ةعقوملا ةميدقلا كلت ءاوصس
ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صسلا وأا ،ندرأ’او ر˘˘˘˘˘صصم
عم ةديدجلاو ةميدقلا ةيفخلاو
مÓصسلا قافتا اهر˘خآاو ،ا˘م˘هر˘ي˘غ
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تارا˘˘مإ’ا ة˘˘لود ع˘˘˘م
ا˘ه˘تر˘كن˘ت˘صسا ي˘ت˘˘لا ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةينيطصسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
مار يف ةطلصسلا ةصسائر اهعمو
اهتمجاهو اهب تددن امك ،هللا

ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ىو˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ةيركصسعلا ةمواق˘م˘لا ل˘ئا˘صصفو
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا بخ˘ن˘لا ا˘ه˘ت˘˘صضرا˘˘عو
ة˘ي˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘طأ’او ة˘˘ير˘˘كف˘˘لاو
نينطاوملا ةماعو ،ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لاو
ن˘طو˘لا ي˘ف ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا عو˘م˘جو
ىوق اه˘ت˘ف˘صصو ا˘م˘ك ،تا˘ت˘صشلاو
اهنأا˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘صش ٌتا˘ئ˘ي˘هو ة˘ي˘بر˘ع
يلوتو يلخ˘تو ط˘ير˘ف˘تو ٌلزا˘ن˘ت
،ة˘نا˘˘ي˘˘خو ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘طو
ى˘لإا تعدو ا˘ه˘طا˘ق˘صسإا˘ب تدا˘˘نو
.اهب مازتل’ا مدعو اهئاغلإا
ةلود نأا عي˘م˘ج˘ل˘ل ًا˘ح˘صضاو تا˘ب
،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تارا˘˘مإ’ا

نل ،اهتقبصس يتلا نامُع ةنطلصسو
ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لود˘لا ي˘ه نو˘˘كت
ًايمصسر نلعملا عيبطتلا لصسلصسم
ل˘ب ،ي˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا نا˘˘ي˘˘كلا ع˘˘م
ىر˘خأا ٌة˘ي˘بر˘ع ٌلود ا˘˘هو˘˘ل˘˘ت˘˘ت˘˘صس
ى˘ل˘ع ًا˘م˘ت˘ح ر˘ي˘صست˘صسو ،ٌةد˘يد˘˘ع
ةثÓثلا ر˘ه˘صشأ’ا لÓ˘خ ا˘ه˘لاو˘ن˘م
ي˘هو ،ٌةد˘يد˘ج ٌة˘م˘ظ˘نأا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ة˘ي’و ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ح˘م˘˘ط˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،ى˘˘لوأ’ا بمار˘˘ت
ر˘ه˘صش ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ا˘˘هد˘˘يد˘˘ج˘˘ت ى˘˘لإا

.مداقلا ربمفون
ر˘يزو مو˘˘ق˘˘ي فد˘˘ه˘˘لا اذ˘˘ه˘˘لو

هولثممو ويبموب كيام هتيجراخ
ٍت’و˘ج˘ب ،ط˘صسوأ’ا قر˘صشلا ي˘ف
عان˘قإ’ ةر˘ي˘ب˘ك ٍعا˘صسمو ٍة˘ع˘صساو
نÓعإاب ىرخأا ة˘ي˘بر˘ع ٍتا˘مو˘كح
ع˘ي˘قو˘تو ،ل˘ي˘ئار˘صسإا˘ب ا˘ه˘فار˘ت˘˘عا
ةقÓعلا عيبطتو ٍمÓصس تايقافتا

هترادإا اهعجصشتو ،اهعم ًايمصسر
هذ˘ه ى˘ل˘ع ماد˘قإ’ا ة˘عر˘صس ى˘ل˘ع
اهدعتو ،اهليجأات مدعو ةوطخلا

اهددهتو ا˘هرذ˘ح˘ت وأا ،ا˘ه˘ي˘ن˘م˘تو
ددرتلا وأا ضضار˘ت˘ع’ا ة˘ب˘غ˘م ن˘م
ثيد˘ح˘لا ل˘ع˘لو ،لو˘ب˘ق˘لا مد˘˘عو
،برغملاو ايناتيروم لوح رودي
ن˘ير˘ح˘ب˘˘لاو ،ر˘˘ط˘˘قو نادو˘˘صسلاو
وأا ًاد˘ي˘ع˘ب ضسي˘لو ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلاو
طو˘˘˘˘غ˘˘˘˘صضلا نأا ًا˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
ٍةمظنأا ىلع ضسرامت ةيصسايصسلا
ى˘ل˘ع ا˘هر˘ب˘ج˘ت˘ل ،ا˘هر˘ي˘˘غ ىر˘˘خأا
ىصضوفلا ’إاو ،ناعذإ’او لوبقلا

.رامدلاو بارخلاو
ةريطخلا تادجتصسملا هذه مامأا

رهاوظو ،ةيلاوتملا تارايهن’او
،ةيبرعلا نارد˘ج˘لا ي˘ف عد˘صصت˘لا
نأا نيينيط˘صسل˘ف˘لا ى˘ل˘ع ي˘غ˘ب˘ن˘ي
ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ًاد˘˘ي˘˘ج اور˘˘كف˘˘ي
اوهجاوي وأا بجي ي˘ت˘لا ى˘ل˘ث˘م˘لا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا طو˘ق˘صسلا ت’ا˘ح ا˘ه˘˘ب
ل˘صضفأا ن˘ع ثح˘ب˘لاو ،ة˘يود˘م˘˘لا
لما˘ع˘ت˘لاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع در˘ل˘ل ل˘ب˘صسلا

ىلع دومجلا يغبني ’ ذإا ،اهعم
نود هدا˘م˘ت˘˘عاو ٍد˘˘حاو ٍبو˘˘ل˘˘صسأا

د˘˘يد˘˘ن˘˘ت˘˘لا ه˘˘ب د˘˘˘صصقأاو ،هر˘˘˘ي˘˘˘غ
،نع˘ل˘لاو م˘ت˘صشلاو ،را˘كن˘ت˘صس’او
ريهصشتلاو ،ريفكتلاو نيوختلاو
˘˘˘˘مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘لاو ،ه˘˘˘˘يو˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘لاو
نأا ىرأا تنك نإاو ،ةصضراعملاو
،ًاعيمج انقح نم وه قبصس ام لك

ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘لا و˘˘هو
نأا ذإا ،ثدح ام لكل يرطفلاو
ان˘ب تر˘صضأا د˘ق تا˘ط˘ق˘صسلا هذ˘ه
انرهظ تفصشكو ،انيلإا تءاصسأاو
ي˘هو ،ا˘نود˘ع ما˘مأا ا˘ن˘ت˘ف˘ع˘˘صضأاو
،اننيد ميلاعتو ان˘م˘ي˘ق˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
اندعوقو انتباوث عم ضضراعتتو
.ةيموقلا
بو˘ل˘صسأ’ا اذ˘ه نأا ىرأا ي˘ن˘˘ن˘˘كل
ن˘˘ي˘˘ب ًار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ل˘˘صصف˘˘ي ’ يذ˘˘لا
’و ،اهينطاومو ةيبرعلا ةمظنأ’ا
ةمكاح˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘ي˘ب ز˘ي˘م˘ي
ىدأا د˘ق ،ة˘بو˘ل˘غ˘م˘لا بو˘ع˘˘صشلاو
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نأ’ا را˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ى˘˘˘˘لإا

تمدخت˘صسا ي˘ت˘لا ،ا˘هزاز˘ف˘ت˘صساو
ا˘ه˘مÓ˘قأاو ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ا˘˘ه˘˘قاو˘˘بأا
ةفلتخملا اهتاصصنمو ةمومصسملا
،ا˘ه˘ع˘م ا˘ه˘بو˘ع˘صش د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف
نيينيطصسلفلا يلع مهصضيرحتو
تل˘غ˘ت˘صساو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع م˘ه˘ب˘ي˘لأا˘˘تو
ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا دودر ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نأ’ا
،ةصسوردملا ري˘غ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
لودلا ضضعبل ة˘نا˘هإا ا˘ه˘ي˘ف ي˘ت˘لا
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘هزو˘مرو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

،اهخيرا˘تو ا˘ه˘م˘ل˘ع ى˘لإا ةءا˘صسإاو
مهعم فوقولل اهبوعصش عفد يف
،م˘˘ه˘˘تو˘˘ط˘˘خ ي˘˘˘ف م˘˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘يأا˘˘˘تو
ًامدق يصضملا ىلع مهعيجصشتو
لوبقلاو ،عيبطتلا تاءارجإا يف
ا˘ه˘ق˘حو ل˘ي˘ئار˘صسإا˘ب فار˘ت˘˘ع’ا˘˘ب
،ةايحلاو دوجولا يف عورصشملا
دصصو ا˘ه˘صسف˘ن ن˘ع عا˘فد˘لاو ل˘ب
.اهنع ناودعلا

نأا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل فور˘ع˘م و˘ه ا˘م˘مو
يف نور˘صشت˘ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

م˘ه˘ن˘كل ،م˘لا˘ع˘لا لود ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
لود˘لا ي˘ف ٍة˘˘فا˘˘ث˘˘كب نو˘˘صشي˘˘ع˘˘ي
يفو ،ةديعبلاو ةبيرقلا ةيبرعلا
،ةيدوعصسلاو يبرعلا جيلخلا لود

هذه يف ٌرقتصسم وه نم مهنمو
،تاونصسلا تار˘صشع ذ˘ن˘م دÓ˘ب˘لا

او˘م˘ل˘ع˘تو اوأا˘صشنو ا˘ه˘ي˘˘ف اود˘˘لو
م˘˘˘هر˘˘˘صسأا او˘˘˘نو˘˘˘كو او˘˘˘جوز˘˘˘˘تو
نوفلتخي ’ م˘ه˘ل˘ع˘لو ،ة˘صصا˘خ˘لا
ءانبأا ةيقب نع مهفقاوم يف ًادبأا
مهت˘مأاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا م˘ه˘ب˘ع˘صش
مه˘نأا ’إا ،ة˘ي˘مÓ˘صسإ’او ة˘ي˘بر˘ع˘لا
د˘˘˘يد˘˘˘صشلا ق˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب اور˘˘˘ع˘˘˘˘صش
يف مه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ى˘ل˘ع فو˘خ˘لاو
تÓ˘˘˘م˘˘˘ح د˘˘˘ع˘˘˘ب ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
دصض ةماعلا ةئبعتلاو ضضيرحتلا
دودر ةيفلخ ىلع ،نيينيطصسلفلا
ةيمصسرلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ل˘ع˘ف˘لا

،عيبطت˘ل˘ل ة˘صضفار˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلاو
ددهي نأا هنأاصش نم يذلا رمأ’ا

ي˘ت˘لا دÓ˘ب˘لا ي˘ف م˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
ىلإا يدؤو˘ي د˘قو ،ا˘ه˘ي˘ف نو˘م˘ي˘ق˘ي

مهعاي˘صضو م˘هد˘ير˘صشتو م˘هدر˘ط
ٍيواصسأام ٍراركت يف ،ضضرأ’ا يف
مث ايبيلو تيو˘كلا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘ل
.ًاقح’ قارعلا

،هÓعأا تركذ ام ىلع ًاديكأاتو
ةينيطصسلف ٌتاوصصأا تعفترا دقف
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بخ˘ن˘لا بلا˘˘ط˘˘ت
ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘لا د˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘كلا˘˘ب
ةءا˘˘صسإ’او ،ما˘˘ع˘˘لا ه˘˘˘يو˘˘˘صشت˘˘˘لاو
،تعقو يتلا لودلل ةدوصصقملا
ىلع ًايدج ىصشخت تتاب اهنأا كلذ
تاذ أا˘جا˘ف˘ت د˘ق ا˘ه˘نأاو ،ا˘هدو˘˘جو
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘جا˘˘˘ع ٍتارار˘˘˘ق˘˘˘ب ˘˘˘ٍمو˘˘˘ي
ي˘ه˘ن˘ت ة˘ع˘ب˘ط˘م˘لا تا˘˘مو˘˘كح˘˘لا
لطبتو مهلمع دوق˘ع ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
،دÓبلا نم م˘هدر˘ط˘تو ،م˘ه˘ت˘ما˘قإا
ٍماع ي˘عا˘م˘ج ٍي˘با˘ق˘ع ٍءار˘جإا ي˘ف
ةينطولا م˘هاو˘ق ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضل˘ل
نع فكلل ،ةمواقملا مهلئاصصفو
تاحيرصصتلاو ين˘ل˘ع˘لا دا˘ق˘ت˘ن’ا
ئيصست اه˘نور˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا

.مهب رصضتو مهيلإا
ءاغصصإ’ا ىلإا ةجاحلاب فرتعا

ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘ن˘بو˘ع˘صش تو˘صص ى˘˘لإا
يأاب مايقلا مدع˘ب ا˘ن˘ب˘لا˘ط˘ت ي˘ت˘لا

ضضر˘˘ح˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ٍل˘˘م˘˘˘ع
نأا وأا ،ان˘ي˘ل˘ع م˘هدÓ˘ب تا˘مو˘كح
ى˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأا م˘˘هرود˘˘صص ر˘˘غو˘˘ي
كلذ˘كو ،ا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘صضقو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش

ا˘ن˘ل˘هأا فور˘ظ ةا˘˘عار˘˘م ةرور˘˘صض
دÓ˘ب˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا

مايقلا مد˘عو ،ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو
رار˘صضإ’ا ه˘نأا˘صش ن˘م ٍل˘م˘˘ع يأا˘˘ب
˘مد˘عو ،م˘ه˘ي˘لإا ةءا˘صسإ’ا وأا م˘˘ه˘˘ب
وأا ٍفقوم يأا رادصصإاب مهتبلاطم
ًةصصاخ ،ثدحي ام ىلع قيلعتلا
عجصشت دق ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا نأا

ةيبرعلا لودلا ضضعب تاموكح
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ٍط˘˘˘غ˘˘˘صض ة˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘˘ل
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘لا

.مهدÓب يف ةميقملا مهتايلاج
باطخلا نوكي نأا بجي اذهلو
ها˘˘ج˘˘ت ،ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘لا
،ا˘ه˘بو˘ع˘صشو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘˘نأ’ا

ًا˘ن˘ي˘صصر Óً˘قا˘ع ًا˘م˘ي˘كح ًا˘با˘ط˘˘خ
حلاصصلا هي˘ف ى˘خو˘ت˘ن ،ًا˘صسورد˘م
،انفقاوم ىلع هيف رصصنو ،ماعلا

ىلع دكؤونو ،انتباوثب كصسمتنو
يف ةعورصشملا ةينطولا انقوقح
هيف يدب˘ن ’و ،ا˘ن˘ن˘طوو ا˘ن˘صضرأا
وأا ،ٍط˘ير˘˘ف˘˘ت وأا ٍلزا˘˘ن˘˘ت يأا ًاد˘˘بأا
ٍم˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست وأا ،نا˘˘˘˘عذإاو ٍلو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
ٍة˘قا˘م˘ح يأا نإا˘˘ف ’إاو ،عو˘˘صضخو
موقت ٍةهافصس وأا ،ةدايقلا اهبكترت
رار˘كت د˘ي˘ع˘ت د˘ق ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ترصضأا يتلا ة˘م˘ي˘لأ’ا خ˘يراو˘ت˘لا
ام ةظهاب ًانامثأا هتعفدو ،انبعصشب
ىلإا يناعنو اهراثآا عرجتن انلز
.اهتايعادت نم مويلا
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قيقحتلاو لاقتعلا لÓخ بيذعتلل مهصضرعت فصشكت نيلفطل تاداهصش
لكب راتهت˘صس’ا لÓ˘ت˘ح’ا ل˘صصاو˘ي
يتلا نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح م˘ي˘قو ئدا˘ب˘م
ةيامحل ةيلودلا تاي˘قا˘ف˘ت’ا ا˘ه˘تر˘قا

كلذو ،نير˘صصا˘ق˘لا ىر˘صسأ’ا قو˘ق˘ح
دصض ليكنتلاو بيذعت˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘ب
.لافطأ’ا نيينيطصسلفلا ىرصسأ’ا

ى˘˘لا را˘˘صشأا ىر˘˘صسأ’ا مÓ˘˘عإا بت˘˘كم
يتلا لافطأ’ا نم تاداهصشلا لصصاوت
لÓتح’ا ة˘صسا˘ي˘صس رار˘م˘ت˘صسا د˘كؤو˘ت
لا˘ق˘ت˘عا ن˘م ،م˘ه˘ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا

،بيذعتو زازتباو ط˘غ˘صضو ي˘ج˘م˘ه
نم ةديدج قئاقح فصشكنت موي لكو
ا˘ه˘ب ي˘لد˘ي ي˘ت˘لا تادا˘ه˘˘صشلا لÓ˘˘خ
ن˘يذ˘لا ن˘ير˘صصا˘ق˘لا لا˘ف˘طأ’ا ء’ؤو˘ه
’و ة˘ي˘صسا˘ق فور˘ظ ي˘ف نو˘ل˘ق˘ت˘ع˘˘ي
ل˘ك م˘ه˘ق˘ح˘˘ب ضسرا˘˘م˘˘يو ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنا
 . مÓع’ا نع ًاديعب بيذعتلا لاكصشأا

51) ةيريد دمحم لفطلا يور ثيح

تيب ءاصضق راجف تيب ةدلب نم (اماع
،ه˘ي˘ما˘ح˘م˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘عا فور˘ظ م˘˘ح˘˘ل
Ó˘ي˘ل ه˘فا˘ق˘يإا ىر˘ج ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘صشم
ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا قر˘˘ت˘˘ف˘˘م ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
نأا دعب ،«نوي˘صصت˘ع» ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا

هوطقصسأاو دونجلا نم ددع همجاه
برصضلاب هيلع اولاهني نأا لبق اصضرأا
. هدصسج ءاحنا ةفاك ىلع حربملا

دون˘ج نأا˘ب ة˘ير˘يد ر˘صصا˘ق˘لا فا˘صضأاو
هدييقتب اوماق هلاقتعا دعب لÓتح’ا

ير˘كصسع˘لا بي˘ج˘˘لا ل˘˘خاد هو˘˘ق˘˘لاو
ىلإا هلقن م˘ت˘ي˘ل دو˘ن˘ج˘لا ماد˘قا تح˘ت
قيقحتلل «عبرأا تايرك» ةنطوتصسم
.ةليل ةدمل اهيف يقب ثيح هعم
ز˘كر˘م ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن ىر˘ج كلذ د˘˘ع˘˘بو
ةرم هباوجتصس’ «نويصصتع» فيقوت
م˘صسق ى˘لإا ل˘ق˘ن د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘فو ،ىر˘خأا
.«ودجم» يف لابصشأ’ا ىرصسأ’ا

51) ةتباوث رامع لفطلا ىور امنيب
نم ىرج ام ،ةدلبلا تاذ نم (اماع
بق˘ع ه˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘لاو ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘˘عا
دونج ل˘ب˘ق ن˘م ار˘ج˘ف ه˘ت˘ي˘ب ما˘ح˘ت˘قا
هصشار˘ف ن˘م هود˘صش ن˘يذ˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
ةدع ههجو ى˘ل˘ع هو˘ع˘ف˘صصو ف˘ن˘ع˘ب
زكرم ىلإا هوداتقا مث نمو ،تارم
.هباوجتصس’ «نويصصتع» فيقوت
يف ضضرعت هنأا ىلا هتباوث ريصشيو
د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘صضل˘˘˘ل نو˘˘˘ي˘˘˘صصت˘˘˘ع
وهو هباوجتصسا ىر˘جو ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م˘لا

يصسرك ىلع نيمدقلاو نيديلا ديقم
تاعاصس3 ـل هعم ققح دقو ،ريغصص
«ودجم» ىلإا لقن اهدعبو ،ةيلاتتم
.نآ’ا عبقي ثيح
نيعباقلا ىرصسأ’ا ددع نأا ىلإا راصشي

65 ،«ودجمـ»ـب (3) مصسق يف ايلاح
،ارصصاق اريصسأا05 مهنيب نم ،اريصسأا

.نيغلاب6و
لا˘˘ف˘˘طأ’ا ىر˘˘صسأ’ا دد˘˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘يو
ةياهن يف لاقتع’ا نهر نيرصصاقلاو
اًلفط071 و˘ح˘˘ن0202 نار˘يز˘˘ح
،«ودج˘م» نو˘ج˘صس ى˘ل˘ع نو˘عزو˘ت˘ي
ىلإا ةفاصضإا ؛«نومادلا»و ،«رفوع»و
ف˘ي˘قو˘ت˘لا ز˘كار˘˘م ي˘˘ف دد˘˘ع دو˘˘جو
نم لافطأا ةدع نع اًلصضف ،قيقحتلاو
ز˘كار˘م ي˘˘ف م˘˘هز˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ت ضسد˘˘ق˘˘لا
لقت مهرامعأا نأ’ ةصصاخ ةيعامتجا

.اًماع41 نع
ا˘م˘ل نو˘صضر˘ع˘ت˘ي لا˘ف˘˘طأ’ا ء’ؤو˘˘هو
ةو˘˘صسق ن˘˘م را˘˘ب˘˘كلا ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
،ةر˘ئا˘ج˘لا تا˘م˘كا˘ح˘م˘لاو بيذ˘ع˘ت˘لا

ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا ر˘ي˘غ ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لاو
ددهتو ،ةيصساصسأ’ا مهقو˘ق˘ح كه˘ت˘ن˘ت
فلاخي امب ،عا˘ي˘صضلا˘ب م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
ة˘ي˘قا˘ف˘تاو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا د˘عاو˘ق

.لفطلا
هذ˘ه ىر˘صسأ’ا مÓ˘عإا ر˘ب˘ت˘˘عا هرود˘˘ب
رار˘˘صصا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘لد تادا˘˘˘ه˘˘˘صشلا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صصلا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
يذلاو يلودلا نوناقلاب راتهتصس’ا
بيذ˘ع˘ت˘لا ماد˘خ˘ت˘صسا مد˘ع ى˘لا ا˘˘عد
يدانتو ،نيلقتعملاو ىرصس’ا قحب
وأا بيذعتلل دحأا ضضرعت زاوج مدعب
ة˘ي˘نا˘صسنإاÓ˘لا ة˘ي˘صسا˘ق˘لا ة˘ل˘ما˘˘ع˘˘م˘˘لا

مئارج لاعفأ’ا هذه رابتعاو ةنيهملاو
. برح
ءز˘ج در˘ج˘˘م و˘˘ه ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘صشك ا˘˘مو
لا˘ف˘طأ’ا ه˘ل ضضر˘ع˘ت˘ي ا˘م˘م ط˘ي˘صسب
،قيقحتلاو لاقتع’ا لÓخ ىرصسأ’ا

تا˘ي˘قا˘˘ف˘˘ت’ا نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
اديدحتو ناصسنإ’ا قوق˘ح˘ل ة˘ي˘لود˘لا
ىلع تددصش ،لفطلا قوقح ةيقافتا

. لافطأÓل ةيامحلا ريفوت ةرورصض

ىرصسأ’ا مÓعإا  :ريرقت       

افكت حاتب قيقحت زكرم يف قيقحتلل عصضخت لازت ل يصضاقلا مينصست ةريصسألا

«يصضاقلا مينصست» ةريصسأ’ا لازت ’
عصضخت ةريبلا ةنيدم نم ًاماع92
حاتيب قيقحت زكر˘م ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
نم عبارلا يف اه˘لا˘ق˘ت˘عا ذ˘ن˘م ا˘ف˘كت
د˘˘يد˘˘م˘˘ت م˘˘تو ،يرا˘˘ج˘˘لا ضسط˘˘صسغأا
نم اهعنمت امك تارم ةدع اهفيقوت

˘مÓ˘˘عإا بت˘˘كم . ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تاو˘˘ق نأا دا˘˘فأا ىر˘˘صسأ’ا

ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع لز˘˘˘˘ن˘˘˘˘م تم˘˘˘˘هاد تنا˘˘˘˘ك
4/8/0202 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب «ي˘˘صضا˘˘ق˘˘لا»

81 «ىف˘ط˘صصم» م˘ه˘ل˘ج˘ن لا˘ق˘ت˘ع’
لاقتعاب تماق هدجت مل نيحو ًاماع

هيلع طغصضلل «م˘ي˘ن˘صست» ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘صش
˘مÓ˘عإا فا˘صضاو .ه˘˘صسف˘˘ن م˘˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘ل
ة˘ي˘صشخو «ى˘ف˘˘ط˘˘صصم» نأا ىر˘˘صسأ’ا

ه˘صسف˘ن م˘ي˘ل˘صست˘ب ما˘ق ه˘ق˘ي˘ق˘صش ى˘ل˘ع
،رفوع نجصس يف مويلا ضسفن حابصص
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس ق˘˘ل˘˘ط˘˘ت م˘˘ل كلذ م˘˘غرو

اهتلوح لب «مينصست» حارصس لÓتح’ا
’و ةيبوكصسملا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘لا
ن’ا ىتح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ع˘صضخ˘ت لاز˘ت
يماحملا ءاقل نم لÓتح’ا اهعنميو
نتيرم اهلاقتعا ددمو اهب ضصاخلا

ةر˘ي˘صسأ’ا .ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘صس’

ريتصسجاملا ضسردت ةبلاط «مينصست»
ى˘ت˘ح ا˘ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘عا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا دد˘˘مو
ءا˘ق˘˘ل ن˘˘م تع˘˘ن˘˘ُمو32/8/0202
ىتح اهلاقتعا ةظحل ذنم اهيماحم
عنم رموأا3 اهّقحب ردصص ذإا ،نآ’ا

  .اهيماحم ءاقل نم

ىرصسأ’ا مÓعإا  :ريرقت       
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رطاخملاب فوفحم مهيلإا يدؤوملا ديحولا قيرطلا

دياوعلاو رفحلاو ايانث عبصس يتاصشم ناكصس
 تاطلصسلا ةتافتلا نورظتني ةملاقب محصشلا يداوب
،ر˘ف˘ح˘˘لا ي˘˘تا˘˘ششم نا˘˘كشس دد˘˘ج
نيعبا˘ت˘لا ا˘يا˘ن˘ث ع˘ب˘شسو د˘ياو˘ع˘لا
يف ةملاقب محششلا يداو ةيدلبل

سسارهأا قوشس ةي’و عم اهدودح
ةين˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل م˘هاو˘كشش
نا˘كشسلا ل˘كا˘˘ششم˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
يتلا ةقطنملا هذه مدق ةميدقلا
ةروث نابإا سسيفنلاو يلاغلا تمدق
’ مهنأا ’إا ،ة˘كرا˘ب˘م˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

ة˘لز˘ع ي˘ف نو˘ي˘شسن˘م ا˘ن˘ه او˘˘لاز
يدؤوملا ديحولا قير˘ط˘لا˘ف .ة˘ما˘ت
هنوك رطاخملاب فوفحم مهيلإا

قل˘ط˘ي ،ر˘ف˘ح˘لا˘ب ءي˘ل˘مو ق˘ي˘شض
.«ر˘عو˘لا ح˘ف˘شسلا » م˘˘شسا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نوعطقي ي˘تا˘ششم˘لا هذ˘ه نا˘كشس
ىلع ايششم ملك30 قوفت ةفاشسم
ريطخلا كلشسملا اذه يف مادقأ’ا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘ي˘ف سضر˘ع˘ت يذ˘لا
ر˘˘ج˘˘هو .ة˘˘م˘˘لؤو˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا
ةديحو˘لا ة˘شسرد˘م˘لا نو˘م˘ل˘ع˘م˘لا
مادعنا ببشسب ةقطنملاب ةنئاكلا

م˘ه˘ئا˘ن˘بأا را˘شصو ا˘ه˘ي˘لإا ق˘ير˘ط˘لا
اميف ،ةيمأ’او لهجلا يف نوقرغي
م˘ه˘شسأار ط˘ق˘شسم ر˘ي˘ث˘كلا ر˘جا˘ه
،ةيحÓفلا مهيشضارأاو ،مهنطومو
يششيعملا عشضولا ءوشس ببشسب
اوفرذ ناكشسلا .ي˘تا˘ششم˘لا هذ˘ه˘ب
ن˘يأا م˘ه˘ب ا˘ن˘ئا˘ق˘ل لÓ˘خ عو˘مد˘لا
ي˘˘ه » مÓ˘˘شسلا «نأا ا˘˘˘ن˘˘˘ل اود˘˘˘كأا
م˘ه˘ي˘لإا تل˘شصو ي˘ت˘لا ةد˘ي˘˘حو˘˘لا

لاقو .م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ى˘ل˘ع تف˘قوو
نيرداق ريغ مهنأا ةقطنملا نايعأا

،مهدادجأاو مهئابأا سضرأا كرت ىلع
دومشصلا لجأا نم نوحفاكي مهو
ءادهششل مهنم اءافو ناكملا اذهب
نيبلاطم ،ةكرابملا ريرحتلا ةروث
مهل ةتافتل’ا ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

بر˘قأا ي˘ف م˘ه˘ن˘ع ة˘لز˘ع˘˘لا كفو
كرحت راظتنا يف نكمم تقو
نع نبغلا عفرل ةينعملا تاهجلا

.ناكشسلا ء’ؤوه
م .دوعصسم

ميتنصسرايلم01هردق يلام غلبم هكÓهتصسا دعب فقوت
ةبخنلا زكرم عورصشم زاجنل ميتنصس رايلم09

يقاوبلا مأا يف قزرلا ةيدلبب ةينطولا

باطقتصسا يف اينطو ىلوأ’ا ةبترملا تلتحا
 مصسوملا حاتتفا ذنم نيفاطصصملا

يصضاملا عوبصسألا يف لجيج اوراز حئاصس فلأا001و نويلم

ايلعلا تاطلشسلا ارخؤوم تذختا
ةرازو اه˘شسأار ى˘ل˘عو دÓ˘ب˘لا ي˘ف
يشضقي ارارق ،ةشضايرلاو ةبيبششلا
نم ديدج يلام غلبم سصيشصختب
لا˘غ˘ششأ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ما˘˘م˘˘تإا ل˘˘جأا
ةينطولا ةبخنلا زكرم عورششمب
ةيدلبب ةيلبج ةق˘ط˘ن˘م˘ب ،ة˘ع˘قاو˘لا
دعب يقاوبلا مأا ةي’و يف قرزلا
د˘ع˘ب عور˘ششم˘˘لا اذ˘˘ه ف˘˘قو˘˘ت نأا
ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م ه˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسا
ديدجت متيل ميتنشسرايلم01هردق
ينطولا عورششملا اذه عم دهعلا
يلام دامتعا حنم لÓخ نم ماهلا

ميتنشس رايلم09 وحنب ردق ديدج
ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ما˘˘م˘˘تإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا عا˘ط˘˘ق˘˘ل ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شستو
ةدئافل هلÓغتشسا ةيغب ةشضايرلاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا ي˘˘ي˘˘شضا˘˘ير
اذ˘هو ر˘ي˘شضح˘ت˘لاو تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل

لكايه ىلع هئاوتحا ىلإا رظنلاب
ىلع يلاعلا زارطلا نم ةيشضاير
ن˘ي˘ب˘ششو˘ششع˘م ن˘ي˘ب˘ع˘˘ل˘˘م رار˘˘غ
متيشس امك ،ةيشضاير ةعاق ،حبشسم
هايملا ريفوتل ةقطنملاب بقن رفح
زكرملا ةدئافل ةيفا˘كلا ة˘ي˘م˘كلا˘ب

حلاشصل زاغلا ريفوت ىلع ةوÓع
جيراهشص ل˘كشش ى˘ل˘ع بكر˘م˘لا
رخآا عورششم سصيشصخت نم لدب
ءاملاو زاغلاب لكيهلا اذه ديوزتل

ن˘م سصي˘ل˘ق˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘ه ل˘˘ك
ماهلا ينطولا عورششملا اذه ةفلكت
تاطلشسلا هلÓخ نم لمأات يذلا
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ةشصاخ ةينطولاو ةيلحملا ةشضايرلا
رارغ ىلع يقاوبلا مأا ةي’و قرف
نوركف نيع ةيواششلا ةليلم نيع
.ءاشضيبلا نيعو

ع.رامع

ة˘ل˘ي˘ط ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و تل˘˘ج˘˘شس
اريبك ’ابقإا ،يشضاملا عوبشسأ’ا
نيمداق نيفاط˘شصم˘لاو حاو˘شسل˘ل
نيعزومو نطولا  عوبر لك نم
احو˘م˘شسم ا˘ئ˘طا˘شش33 ى˘˘ل˘˘˘ع
طيرششلا لوط ىلع  ،ةحابشسلل
تي˘ح ،ي˘ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘لا ي˘˘ل˘˘حا˘˘شسلا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تحر˘˘˘شص
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و نأا ة˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
نوي˘ل˘م˘لا برا˘ق˘ي ا˘م تل˘ب˘ق˘ت˘شسإا

عوبشسأ’ا ةليط حئاشس فلأا001و
عفترمو ريبك ددع وهو يشضاملا

ةيح˘شصلا فور˘ظ˘لا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’او ة˘ن˘˘هار˘˘لا
اذه نم دحلا ليبشس يف ةدختملا
تايل˘م˘ع تد˘ه˘شش تي˘ح ،ءا˘بو˘لا

اششاعتنإاو ة˘يو˘ي˘ح لزا˘ن˘م˘لا ءار˘ك
تيح ،ريخأ’ا عوبشسأ’ا يف اريبك
ىلإا ةدحاولا ةقششلا رعشس عفترإا

ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق تقو ي˘˘˘ف جد0006
حوارتت تناك نيعوبشسأا يلاوحب
اذه لك ،جد0052 يلاوح يف
م˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘˘ط˘˘لا ةدا˘˘يز بب˘˘شسب

ف˘˘ي˘˘شصلا ل˘˘˘شصف نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ي˘˘ط˘˘شصإ’ا م˘˘شسو˘˘˘مو
ل˘ط˘˘ع˘˘لاو ،ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا فرا˘˘ششم
ةذتاشسأ’او نيفظومل˘ل ة˘يو˘ن˘شسلا
ةياهنلا ىلع اهلك تكششوأااشضيأا

ة˘شصر˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘˘ت˘˘غ˘˘ي تي˘˘ح
ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’ا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق ما˘م˘ج˘ت˘شسÓ˘˘ل
.يمويلا لمعلا نيتور
لجيج ةي’و نأا ةراششإ’ا ردجت
تاو˘˘ن˘˘شس سسم˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘طو
ةعيلطلا يف امئاد تناك ةيشضاملا

حاوشسلاو راوزلا ددع تيح نم
ا˘م˘ل كلذو ،ة˘ي’و˘ل˘˘ل ن˘˘ير˘˘ئاز˘˘لا
لامج نم اه˘ئ˘طاو˘شش ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت

ن˘ع كي˘ها˘˘ن بÓ˘˘خ ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
نيلجيج˘ل˘ل ة˘ن˘شسح˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا

ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا ا˘˘شضيأاو
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘ئا˘˘شسلا
نع نيثحابلا لكل ةلبق اهلعجت
و˘ج ي˘ف ما˘م˘ج˘ت˘˘شسإ’او ة˘˘حار˘˘لا
.نامأ’او مارتحإ’ا هدوشسي

ميهارب.ع

مامجتصس’او ةحابصسلل رخآا اناكم نودجي مهلع مهجاردأا نودوعي نوفاطصصم

فراطلاب يدصس÷ا دعابتلا بايغ مامأا ئطاوصشلا وحن يرصشب حوزن
تأÓتما ثيح ،نطولا تاي’و فلتخم نم نينطاوملاب اريبك اظاظتكا ،فراطلا ةي’و ئطاوصش فلتخم دهصشت

.رخآا ائطاصش نودجي مهلع مهجاردا ةدوعلل نينطاوملا نم ديدعلا رطصضا ام اهرخآا ىلع تارايصسلا فقاوم

ئ˘طاو˘ششلا ح˘ت˘ف رار˘ق نأا م˘˘غر
لوكوتوربلا قيبطت نمشض ءاج
ةموكحلا هترقا يذلا يحشصلا
،انوروك ءابو را˘ششت˘نا يدا˘ف˘ت˘ل
اود˘˘˘ب˘˘˘ي ا˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ه˘˘˘˘نأا ’إا
ل˘ث˘م˘لا او˘ق˘ب˘ط نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
،«يدانت نمل ةايح ’» لئاقلا

تاو˘شص’ا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘عو
مارت˘حا ةرور˘شضب يدا˘ن˘ت ي˘ت˘لا
د˘شض ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
سساشسأ’ا˘بو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةمامكلا ءادترا ىلع ظافحلا

’إا ،يدشسجلا دعابتلا طرششو
او˘ثر˘ت˘كي م˘ل ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا نأا
ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا او˘˘˘ل˘˘˘شضفو كلذ˘˘˘ب
ىلع مامج˘ت˘شس’او ة˘حا˘ب˘شسلا˘ب
.ئطاوششلا

ن˘˘م ادد˘˘ع «مÓ˘˘شسلا» تن˘˘يا˘˘ع
˘مد˘ع ا˘ي˘ل˘˘ج اد˘˘بو ،ئ˘˘طاو˘˘ششلا
ةشصاخ ،دعابتلا طرشش مارتحا
ثي˘˘ح عو˘˘ب˘˘شسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
ن˘مو ،اد˘ج ر˘ي˘ب˘ك ظا˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا
ئطاشش اهانرز يتلا ئطاوششلا
يذلا ،ناحيرب ةيدلبب ةيانحلا
مايأا لوط ىلع اظاظتكا دهششي
ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي ذإا ،عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسأ’ا
˘مار˘˘ت˘˘حا نود نو˘˘فا˘˘ط˘˘شصم˘˘لا

ط˘شسو ءاو˘شس ،نا˘مآ’ا ة˘فا˘˘شسم
.لامرلا ىلع وأا هايملا

ني˘فا˘ط˘شصم˘لا ع˘م راو˘ح ي˘فو
طورشش مارتحا مدع ببشس نع
نأا حشضتا ،ةيحشصلا ةمÓشسلا

ةروطخب ني˘ه˘ت˘شسي ن˘م م˘ه˘ن˘م
نيح يف ،«91-ديفوك» سضرم
مهتبغر ىلإا رمأ’ا نورخآا ازع
تقو ءاشضقو مامجتشس’ا يف

ةدحاو ةينوم .نكي امهم عتمم
ئ˘طا˘ششب ا˘ه˘ب ا˘ن˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘م
ةجلثوبب نطقأا» :تلاق ،ةيانحلا

ا˘ن˘ي˘لإا ئ˘طا˘شش بر˘قأا و˘ه اذ˘هو
،«انه انل ديحولا سسفنتملا وهو
رايد˘لا ن˘م ا˘ن˘ي˘ل˘م » :ة˘ف˘ي˘شضم
،نيديقتم انحو روهشش سسمخ
˘˘مز’ و˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘ند’و ى˘˘˘ت˘˘˘ح
ىتح اندنع امو وجلا مهلولدبن

.«رحبلا ريغ لح
فا˘˘ط˘˘شصم و˘˘هو لÓ˘˘ج لا˘˘قو
ن˘ع سسي˘ف˘ن˘ت˘لا لوا˘ح˘˘ن» :ر˘˘خآا
ط˘غ˘شضلا ة˘برا˘ح˘مو ا˘˘ن˘˘شسف˘˘نأا
ا˘نورو˘ك ة˘مزأا ه˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘خ يذ˘˘لا

يلا˘ت˘لا˘بو ،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لاو
مام˘ج˘ت˘شسÓ˘ل تقو˘لا ل˘غ˘ت˘شسن
’» :عباتو .«Óيلق عاتمتشس’او

بب˘شست˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘نأا ن˘˘ظأا
ي˘˘ف ئ˘˘طا˘˘ششلا ي˘˘ف ما˘˘˘حدز’ا
ءام نأا ةشصاخ ،سضرملا لاقتنا
ي˘شضق˘ي نأا ه˘نأا˘شش ن˘م ر˘ح˘˘ب˘˘لا

فيشضيو «تابوركي˘م˘لا ى˘ل˘ع
ي˘˘كل ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا روزا »: م˘˘ي˘˘ع˘˘ن
لمع˘لا طو˘غ˘شض ن˘م سصل˘خ˘تأا

سضع˘ب ي˘ت˘ي˘شسف˘˘ن ح˘˘ير˘˘ت˘˘شستو
ل˘م˘ع˘ل˘ل دو˘˘عأا ى˘˘ت˘˘ح ءي˘˘ششلا
.«ةيويحو طاششنب
ر˘ب˘ع د˘ق˘ف د˘يد˘ششلا ف˘شسأÓ˘˘لو
مهب انتعمج نّمم نوفاطشصملا
˘˘مد˘˘ع ن˘˘ع ةر˘˘ي˘˘˘شصق ة˘˘˘ششدرد
ةيحشصلا تاءارجإÓل مهمارتحا

ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو
نم ةشصاخ ئطاششلا داور نابأا
ن˘ي˘ق˘هار˘م˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا ة˘˘ئ˘˘ف

.يعولا يف اريبك اعجارت
فلتخم تلقانت اهتهج نمو
اروشص كوبشسيافلا تاحفشص
ئ˘˘˘˘طاو˘˘˘˘ششلا ظا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ك’
فلتخم ي˘ف ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا˘ب
ةشصاخ ةلاقلا ةنيدم ئطاوشش
ج˘ع يذ˘لا نا˘جر˘م˘لا ئ˘طا˘شش
تب˘شسلا و ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘مو˘˘ي
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘˘ب
و˘˘˘عد˘˘˘ن اذ˘˘˘ه˘˘˘ل .تا˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
ةرور˘شض ى˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب د˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا
ئ˘˘˘طاو˘˘˘ششلا˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا

ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘˘شضفو
نم دح˘ل˘ل كلذو ،ة˘ي˘ل˘شست˘لاو
ةدو˘˘ع˘˘لاو ءا˘˘˘بو˘˘˘لا را˘˘˘ششت˘˘˘نا
.ةيعيبطلا ةايحلل ةيجيردتلا

صسراف . وب

ةيلبقلا ةرصشدلا ونطاق
نوبلاطي ةداعصسوبب

Ãةيومنت عيراصش
ةيلبقلا ةرششدلا يح ناكشس ىري
نم هنأا ةداعشسوبب (ربمفون لوأا)
ةحورطملا بلاطملا تايولوأا

ديشسجت يف عارشسإ’ا وه
دعب ،ةيرشضحلا ةئيهتلا عيراششم
ىلإا يحلا عراوشش تلوحت نأا

ةبعشص كلاشسمو رفح
باحشصأا ىلع اشصوشصخ
بلطملا تاذ ناكو ،تابكرملا

ةقباشس تاجاجتحا لحم
تاطلشسلل تÓشسارمو
،اعفن ِدجُت مل اهنكل ،ةيلحملا

،اهلاح ىلع نامقل راد تيقبو
لوقي اءوشس عشضولا دادزيو
نيأا راطمأ’ا لوطه عم ناكشسلا
ىلإا نكامأ’ا نم ديدعلا لوحتت
رمأ’ا ،لاحوأ’ا و ءاملا نم كرب
ريشسلا ةكرح ىلع رثؤوي يذلا

نينطاوملا ةاناعم نم ديزيو
يف ريبكلا سصقنلا عم ةشصاخ
ربع ةيمومعلا ةرانإ’ا ميمعت

لجأ’و ،يشسيئرلا عراششلا لوط
تاطلشسلا ناكشسلا دششاني كلذ
يف ريكفتلا ةرورشضب ةيشصولا
يف ناكشسلا بلاطم ديشسجت
.نكمم تقو برقا

صشيغم .ب

ةعيبطلا لامجو ءودهلا نع اثحب
مناغتصسمب ملاغوب دلوأا ئطاوصش ىلع ريبك لابقإا

د’وأا ة˘يد˘ل˘˘ب ئ˘˘طاو˘˘شش د˘˘ه˘˘ششت
لامشش ى˘شصقأا ة˘ع˘قاو˘لا م˘لا˘غو˘ب
حاتتفا ذنم مناغتشسم ةي’و قرشش
اريبك ادفاوت ،فايطشص’ا مشسوم
تاي’و ىتشش نم نيفاطشصملل
ةمداقلا تÓئاعلا ةشصاخ نطولا

د˘ع˘ب˘ف .ناز˘ي˘ل˘˘غو ف˘˘ل˘˘ششلا ن˘˘م
ة˘ن˘يد˘م˘لا هذ˘ه˘ل ل˘يو˘ط تا˘˘ب˘˘شس
ةحئاج ببشسب ةليمجلا ةيلحاشسلا

ترخأا يتلاو91 ديفوك انوروك
تح˘ب˘شصأا ،فا˘ي˘ط˘شص’ا م˘شسو˘˘م
يتلا ة˘كر˘ح˘لا˘ب ج˘ع˘ت ما˘يأ’ا هذ˘ه
اهنأاو ةشصاخ ،ةفئاشص لك اهتفلأا
تا˘ي’و˘ل˘ل رو˘ب˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م د˘ع˘ت
ىلع اهعوقو م˘كح˘ب ةروا˘ج˘م˘لا
يذلا11 مقر ينطولا قيرطلا
ةيكرح فرعي رخآ’ا وه حبشصأا

ة˘يا˘ه˘ن لÓ˘خ ة˘شصا˘˘خ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك
تارايشسلا تاميقرت˘ف ،عو˘ب˘شسأ’ا
ريثكلا دوجوب يحوي ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ءاشضق تفلأا يتلا تÓئاعلا نم
ناشضحأا نيب ةيفي˘شصلا ا˘ه˘ت˘ل˘ط˘ع
،ةبÓخلا اه˘ئ˘طاو˘ششو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
11 لوط ىلع ةدتمم ئطاوشش
نم ةيرخشصلاو ةيلمرلا نيب مك
ئطاششل يذاحملا واقرشش ةراحبلا
فلششلا ةي’ول ع˘با˘ت˘لا ة˘ير˘ششد˘لا
رداقلا دبع يديشس ئطاشش ىلإا
ىلع دفاوتلاف .ةششاعششع ةيدلبب
ةيدلبلا هذهب ةيحايشسلا قطانملا

مشسوم لك يف دادزي ةفايشضملا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط بب˘˘شسب فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شص’ا
يتلا ءارذعلا اهئطاوششو اهناكشس
رحبلا هايم ةقرز اهيف تجزتما
ةعيبطلا رار˘شضخا ع˘م ة˘ي˘فا˘شصلا
ي˘با˘غ ءا˘ط˘غ ن˘م ه˘ب ر˘خز˘ت ا˘م˘ل
تاءا˘شضف˘لا كل˘ت ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ة˘يدوأ’ا ن˘ع Ó˘شضف ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘شسلا
ةخماششلا ةرهظلا لابجو ةريثكلا

ةياغ يف ةيعيبط ةروشص ةلكششم
،اهراز ن˘م ل˘ك ر˘ح˘شست لا˘م˘ج˘لا
مهارت اهي˘لإا ن˘يد˘فاو˘لا نأا ل˘ي˘لد˘ب
ادعوم ةفئاشص لك يف نوبرشضي
ةيعيبطلا ناشضحأا نيب مايأا ءاشضقل
1 ةرا˘˘ح˘˘ب ئ˘˘طا˘˘ششف .ةر˘˘حا˘˘شسلا

تا˘برا˘خ ئ˘طا˘ششب فور˘ع˘˘م˘˘لاو
امخشض ايرششب ’ازنإا دهششي اقباشس

همؤوي نيأا ةعم˘ج˘لا مو˘ي ا˘م˘ي˘شس’
فلتخم نم ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا ف’آا
،ةمشصاعلا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ك تا˘ي’و˘لا

تاي’و نم ربكأا لكششبو نارهو
لا˘˘˘ب˘˘˘قإ’ا سسف˘˘˘˘ن .بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
مت نيذلا نيرواجملا نيئطاششلاب
د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غو ،ار˘خؤو˘م ا˘م˘ه˘ح˘ت˘˘ف
ة˘ل˘˘ئا˘˘ه˘˘لا ءاد˘˘عأ’ا كف˘˘قو˘˘ت˘˘شست
ىشسرم ئطا˘ششب ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘ل˘ل
ن˘ي˘ب جز˘˘ت˘˘مأا ئ˘˘طا˘˘شش ،خ˘˘ي˘˘ششلا
يبحمل ’اب˘قإا د˘ه˘ششي رو˘خ˘شصلا
ةيقنلا هايملا يف ةحابشسلاو زفقلا
.تارا˘˘غ˘˘م˘˘لاو فو˘˘ه˘˘كلا ن˘˘ي˘˘˘ب

لا˘مر˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘˘م ي˘˘قا˘˘ب˘˘لاو
ه˘نأا ’إا هر˘غ˘شص م˘غر˘ف .ة˘ي˘فا˘شصلا
زايتمإاب يلئاع ئطاشش ىلإا لوحت
ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب تÓ˘ئا˘ع˘˘لا هد˘˘شصق˘˘ت
مارتح’اف ،ةن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو ءود˘ه˘لا

ئ˘˘طا˘˘ششلا اذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘ب˘˘لا ة˘˘حارو
دعب زيجو تقو يف ةرهشش هبشسكأا
ثيح .هحتف ىلع تاونشس رمت مل
قباشستت رشسأ’ا نم ريثكلا ىرت
تاعاشس ءاشضقل نا˘كم˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل
تح˘˘ت ة˘˘شصا˘˘خ ،ه˘˘ئا˘˘˘جرأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
،كانهو انه ةرششتنملا تاراغملا
.مييختلا ةعتم نم ديزت
لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ا ق˘فار˘م ة˘ل˘˘ق م˘˘غرو
لظ يف ئطاوششلا هذهب ءاويإ’او
يقيقح يحايشس رامثتشسا بايغ
ي˘حا˘ي˘شس ة˘ق˘ط˘ن˘˘م دو˘˘جو م˘˘غر
ذنم ةلغتشسم ريغ ىقبت ةعشساو
عنمي مل كلذ نأا ’إا تاينينامثلا
ا˘ه˘ل˘ط˘ع ءا˘شضق ن˘م تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
،ةيلحاشسلا ةيدلبلا هذهب ةيفيشصلا

نيفاطشصملاو راوزلا موقي ثيح
حوارتت دق سشاوحأاو ققشش ءاركب
ايموي جد0004و0002 نيب
ئ˘طاو˘ششلا ن˘م بر˘ق˘˘لا˘˘ب ءاو˘˘شس
،ةيدلبلا زكرمب وأا ةراحب ةقطنمب
ءار˘كلا ةر˘˘ها˘˘ظ ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
فايطشصا مشسوم لك يف سشعتنت
.ةيراجتلا ةكرحلا ىلإا ةفاشضإ’اب

نيدلارون.ب
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مهلاومأا ىلع لوصصحلل ثحب ةلحر يف نونطاومو ةليوط ريباوط
نينطاوملا قرؤوي ةلصشنخ ديرب زكارمب ةلويصسلا ةمزأا لصصاوت
ةلصشنخ ةي’وب ن˘طاو˘م˘لا د˘ق˘ف
بارتلا ربع نينطاوملا يقابك
ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘˘ث ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
د˘ير˘ب˘لا عا˘ط˘ق˘ب ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا

ح˘˘ب˘˘صصأا ثي˘˘ح ،ت’ا˘˘˘صصت’او
زكارمل اركاب لقنتي نطاوملا
ةي’ولا بارت لماك ربع ديربلا
يلام غلبم ىلع لصصحتي هلعل
هد˘عا˘ق˘ت ة˘ح˘ن˘م وأا ه˘تر˘جأا ن˘م
ةيمويلا فيراصصملا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل

نكل ،هترصسا دارفا تاجايتح’
ئطأاطم دوعي ماي’ا بلغا يف
مدعل هي˘مد˘ق ي˘ف ر˘ج˘ي ضسأار˘لا

ي˘ت˘لا ه˘تر˘جا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لو˘˘صصح
،لماك ر˘ه˘صش ة˘ل˘ي˘ط ا˘هر˘ظ˘ت˘نا

ة˘لو˘ي˘صسلا ر˘فو˘˘ت مد˘˘ع˘˘ل كلذو
زكارم ىوتصسم ىلع ةيدقنلا
˘ماد˘ع˘ناو كو˘ن˘ب˘˘لا وا د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ريفوت يف بذبذتلا وا ةلويصسلا

هب حرصص ام بصسح ،لاوم’ا
ضصقن ناف نويلحم نولوؤوصسم
ضضعب بحصسل دوعي ةلويصسلا
فوزعو ةمخصض غلابم نئابزلا
ن˘م ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لاو را˘ج˘˘ت˘˘لا
زكارمو كونبلاب مهلاوما عاديا
هتاه يف ةقثلا نادقفل ديربلا
تح˘ب˘صصا ي˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا
ردصصم اهاحصضو ة˘ي˘صشع ن˘ي˘ب
ةصصاخو نينطاوملا لكل قلق
،نيدعاقتملاو نيفظوملا مهنم
فلتخم ربع هانلجصس ام اذهو
كو˘˘ن˘˘ب˘˘لاو د˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م
رب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لاو ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ن˘˘م ل˘˘فاو˘˘ق ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا بار˘˘˘ت
لخادلاب ةكباصشتم نينطاوملا

رفظت اهلعل جراخلاب رظتنتو
.يلام غلبمب

يداعصس .يون

 روعل رئب ةيرق ناكصس
يقاوبلا مأا يف ةيومنت عيراصشمب نوبلاطي

ن˘م Úن˘طاوŸا تار˘صشع د˘صشا˘ن
˘مأا˘ب رو˘ع˘ل ر˘ئ˘ب ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كصس
ة˘ي˘لÙا تا˘ط˘ل˘صسلا ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا

م˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘˘لاو
زا˘˘˘ه÷ا ن˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘صسŸا
لخدت˘لا˘ب ة˘ي’و˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ناكصس ذاقنإا  لجا نم لجاعلا

يتلا لكاصشŸا نم  ةيرقلا هذه
اهيف نوطبختيو  اهنم نوناعي
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘˘ي˘˘صس ،ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
،برصشلل ة◊اصصلا هايŸا ضصقنب

لا˘صصيإا نا˘كصسلا بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
رارغ ىلع ةنيدŸا زاغب ةيرقلا

ءا˘ه˘نإ’ Òح˘ب˘لا ل˘فا˘صس ة˘ت˘صشم

زا˘غ ةرورا˘ق ع˘م م˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
م˘˘ه˘˘ت˘˘كه˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا نا˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘لا

ةÒب˘˘ك ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص نود˘˘˘ج˘˘˘يو
لÓخ ةصصاخ اهيلع لوصصحلل
ءو˘صض ى˘ل˘عو ،ءا˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف
تار˘صشع بلا˘˘ط ةا˘˘نا˘˘عŸا هذ˘˘ه
ع˘يرا˘˘صشÃ عار˘˘صسإ’ا Úن˘˘طاوŸا
ع˘يرا˘صشم را˘˘طإا ‘ ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت
نم اذهو لظلا قطانŸ ةهجوŸا

›ام فÓغ ضصيصصخت لÓخ
ميعدتو  بلاطŸا هذه ديصسجتل
ن˘م ىر˘خأا ع˘يرا˘صشÃ ة˘ق˘˘ط˘˘نŸا
.ناكصسلا نع Íغلا عفر اهناصش

ع.رامع

رهصشأا ةصسمخ نم رثكأا ماد فقوت دعب

سسابعلب ةعماجب دعب نع ةصساردلا نوفنأاتصسي يعماج بلاط فلأا82
مت ةيمقر ةيصضرأا لÓخ نم ،دعب نع ةصساردلا صسابعلب يديصسب صسبايلا يلÓيجلا ةعماجب بلاط فلأا82 ،فنأاتصسا

ةيصضرأ’ا هذه نمصضتت ثيح ،ةذتاصسأ’ا لبق نم تاصصصصختلا فلتخم يف صسوردلا مهيلع ءاقلإ’ اصصيصصخ اهعصضو
ءارجإ’ اريصضحت ةبلطلا فرصصت تحت نوكتصسوFDPـلا ةغيصصب اهعيمجت متيصس يتلا تاصصخلملا ةفاك ىلع
 .لخادلا ربمتبصس رهصش حتافلا نم لوأ’ا عوبصسأ’ا يف ىرخأ’ا يه قلطنتصس يتلا يناثلا لصصفلا تاناحتما

ةع˘صست˘لا تا˘ي˘ل˘كلا تع˘ب˘تا د˘قو
4 م˘قر ي˘ح˘˘صصلا لو˘˘كتور˘˘ب˘˘لا
،انوروك ضسوريف راصشتن’ ايدافت

ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج تط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صض ثي˘˘˘˘˘ح
ن˘م ة˘يرور˘صضلا تار˘ي˘صضح˘ت˘˘لا
يف ة˘يدا˘مو ة˘ير˘صشب تا˘ي˘نا˘كمإا
ىلإا ةبلطلا ةدوع نامصض ليبصس
ناك ناو ىتح ةصساردلا دعاقم
،قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘ف˘ف .د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
يلÓي˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج ةرادإا تد˘كأا
داد˘عإا˘ب تما˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ضسبا˘˘ي˘˘لا
اهلÓخ نم متيصس ةيمقر ةيصضرأا
ذا ضسورد˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘حو ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لإا
ماصسقأ’ا ءاصسؤور اهيلع فرصشيصس
لك ىوتصسم ىلع نيدجاوتملا

اهيلإا جولولا نوكيصس امك ةيلك
تصصحأاو ،ةبلطلا عيمجل رفوتم
حاجنإ’ ار˘ي˘صضح˘ت ة˘ع˘ما˘ج ةرادإا

يذ˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘˘لا اذ˘˘ه
ةيئانثتصسا فورظ يف قلطنيصس
فلأا12 مهنم بلاط فلأا82
0134 ،ضسناصسيل ةداهصشل بلاط
ةدايز ر˘ت˘صسا˘م ضصصصخ˘ت بلا˘ط
نيعزو˘م بلا˘ط0042 ى˘ل˘ع
يف ريتصسجام˘لا ي˘تدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع
.هاروتكدو يكيصسÓكلا ماظنلا

حتف متيصس هنأاب ةرادإ’ا تفاصضأاو
ةرصشابم تاركذملا ةصشقانم باب

تا˘نا˘ح˘ت˘ما ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا بق˘ع
اهقÓطنا عمزملا يناثلا لصصفلا
يتلا مداقلا ربمتبصس حتافلا يف
ة˘ق˘ير˘ط ةرادإ’ا د˘ع˘ب دد˘ح˘˘ت م˘˘ل
حرط رخآا بناج نمو ،اهءارجإا
ةيلاكصشإا ةذ˘تا˘صسأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ةع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لا ماز˘ت˘لا ىد˘م
ناو اميصس مهلزانم يف ضسوردلا
لامعتصسا دعب طبصضت مل ةرادإ’ا
ةصصا˘خ ضسورد˘لا ءا˘ق˘لإ’ ن˘مز˘لا

ي˘ف ي˘م˘ل˘ع˘لا ل˘ي˘˘صصح˘˘ت˘˘لا ناو
ادودحم ناك ضسيردتلا تاعاق
ةبلطلا نم ديدعلا ةيدج مدعل
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لا لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ف
،دعب نع نوكتصس يتلا ةصساردلل
بصسح مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
هابتنا تفلل قرط داجيإا ةذتاصسأ’ا
مه˘جارد˘ت˘صسا ل˘جا ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ربكا باعيتصس’ مههابتنا دصشو
،ضسورد˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘م رد˘˘˘ق
ةذ˘˘˘تا˘˘˘˘صسأ’ا ا˘˘˘˘صضيأا قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو
ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘كصشإ’
ة˘كب˘صش ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا بذ˘بذ˘ت˘ب
ة˘ي˘صضا˘م˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف تنر˘ت˘نأ’ا

.ةبلطلا ىلع هريثأات ىدمو

قفارت ةي’ولا ةطرصش
يجيردتلا حتفلا

ةيراجتلا تاءاصضفلل
يديصسب ةطرصشلا حلاصصم قفارت
ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ح˘ت˘ف˘˘لا ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ر˘ب˘ع ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘صضف˘˘ل˘˘ل
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘مو
فيثكت مت ثيح ،ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا
فوقولل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘˘ل˘˘ع
راصشتنا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا

ضسفن ي˘فو91‐ديفوك ةحئا˘ج
تا˘جر˘˘خ ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت م˘˘ت را˘˘طإ’ا
تÓحملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ب˘قار˘م˘لا
˘ماز˘ت˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
معاطم˘لاو ي˘ها˘ق˘م˘لا با˘ح˘صصأا

طورصشو ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب
مهتوعد عم ،ةفاظنلاو ةحصصلا
ي˘ف رار˘م˘ت˘˘صس’ا ةرور˘˘صض ى˘˘لإا
ةصصاخ ةيئاقولا ريبادتلاب ديقتلا
ة˘ع˘ن˘قأ’ا ءاد˘ترا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
،يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا

يف يلو˘ح˘كلا ر˘ه˘ط˘م˘لا ع˘صضو
د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م
ةينوناقلا ريبادت˘لاو تاءار˘جإ’ا˘ب
ة˘صسرا˘م˘م طور˘صشب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘صشنأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
وعدت ضساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ة˘طر˘صش
ديقتلا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةحفا˘كم˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
،كات˘ف˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه را˘صشت˘نا

م˘ه˘˘فر˘˘صصت تح˘˘ت ع˘˘صضت ا˘˘م˘˘ك
يف ةدجاوتملا ءارصضخلا اهماقرأا
ة˘عا˘صسلا راد˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
.ينمأا لاغصشنا يأاب ء’دإÓل

ودبع.صص

نم رثكأا ةاناعم تعدو
تاهيلاصشلا لخاد ةنصس61

ةلئاع441 ليحرت
تاريغصصلا ةقطنمب
سسادرموب يف ةينثلاب

ةديدج نكاصسم ىلإا
ينطاق نم ةلئاع441  تعدو
ةيدلبب تاريغصصلاب تاهيلاصشلا
مت ،ةنصس61 تماد ةاناعم ةينثلا

طصسو ةديدج نكاصسم ىلإا اهليحرت
امدعب نيريبك حايتراو ةحرف
يف مهناكصسإا ةداعإاو ملح ققحت
نكصسم007 يحب ةقئ’ لزانم
،ةيدلبلا تاذب يصشيصشرم ةوخإ’ا

يتلا ةيلحملا تاطلصسلا تدكأا دقو
نأا تÓئاعلا ليحرت ىلع تفرصشأا
عم انمازت ةلصصاوتم ةيلمعلا

اهغيصص فلتخمب تانكصسلا ةيزهاج
ىلع اهرفوتو ةي’ولا ميلقإاب

ةيرورصضلا قفارملا عيمج
،اهيقحتصسم ةدئافل اهعيزوتل
تاهيلاصشلا مده تايلمعب عوبتم

ايئاهن ءاصضقلاو ،راقعلا عاجرتصس’
ناكصسإا ةداعإاو تاهيلاصشلا ىلع
ءاصضقلل ريبك يدحت وهو ،اهينطاق
يف تاهيلاصش نم ىقبت ام ىلع
راقعلا عاجرتصس’ تايدلبلا صضعب

عيراصشم نيطوت يف هلÓغتصس’
ةدئافل ةيرامثتصسا ىرخأاو ةينكصس
ةجمرب رظتنيو ،ةي’ولا ينطاوم

بيرقلا يف ةلثامم تايلمع
ىرخأا تايدلب يف لجاعلا
.تاهيلاصشلا ء’زن ليحرتل

نيمأا.ةريصصن

ةقطنملاب اردان حبصصأا يذلا ءاملا بلطم اهصسأار ىلع
ةنتاب يف سشيربب يحÓفلا رامثتصسلا نايك ددهت ةعورصشم ةيحÓف بلاطم
نا˘˘كصس ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘لا ،بلا˘˘ط
د’وأا ةيدلبب ضشيرب ةيرق ينطاقو
يلاو ،ةتوتلا نيع ةرئادب فوع
ةيئ’ولا تاط˘ل˘صسلا ل˘كو ة˘ن˘تا˘ب
عفرل لجاع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘صضب
ة˘ل˘ج˘ع˘ب ع˘فد˘لاو م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘˘لا
يناعت يتلا ةقطن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
نم زيمتلاو ضشيمهتلا نم ريثكلا

ةديد˘ج ع˘يرا˘صشم ة˘ج˘مر˘ب لÓ˘خ
اهينطاوم تاعلطتم يف اهلعجت
اهورداغي م˘ل ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ة˘ير˘صشع˘لا تاو˘˘ن˘˘صس ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘ح
د˘˘حا ى˘˘لا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘صساو .ءادو˘˘˘صسلا
ديصسلا اهب نين˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

داز ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘كصشم نا ،م.ضص
قدت ةقطنملا لعجو ةلب نيطلا
بلا˘ط ثي˘ح ،ر˘ط˘˘خ˘˘لا ضسو˘˘قا˘˘ن
ثع˘ب ةدا˘عإا˘ب  ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ء’ؤو˘˘ه
يناثلا يزاوترإ’ا رئبلا عورصشم
دن˘ع لا˘غ˘صشأ’ا ه˘ب تف˘قو˘ت يذ˘لا
ه˘ب اودا˘فا ا˘م بصسح‐ ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب
ر˘˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘لا ز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو  ‐ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
ة˘كب˘˘صشب ز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا يزاو˘˘ترأ’ا
مامتإا ةرورصض عم يقصسلل عيزوت
قيرط نم يقابلا رطصشلا  ديبعت
ةبيقروب نيب طبارلاصشيرب ةيرق
نم ي˘قا˘ب˘لا ر˘ط˘صشلاو ة˘ع˘ل˘قو˘بو
ي˘ن˘ب ى˘لإا ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘صسرد˘م˘لا
رابتعإ’ا نيعب ذخ’ا عم نوركف

،يعيبطلا زا˘غ˘لا˘ب ة˘ير˘ق˘لا  ط˘بر
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإ’ا م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘تو
مامتإا اذكو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلاو
ي˘˘قاو˘˘˘صسلا م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت عور˘˘˘صشم
،ةبرت˘لا فار˘ج˘نإا ع˘ن˘م˘ل ة˘يدوأ’او
ط˘˘بر ت’ا˘˘غ˘˘صشنا ي˘˘تأا˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘˘صصح ضصي˘˘صصخ˘˘تو بر˘˘صشل˘˘˘ل
،ةيفيرلا تان˘كصسلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
قفار˘م˘لا م˘ي˘مر˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ةيرقلا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ديدج ن˘م ا˘ه˘طا˘صشن ثع˘ب د˘صصق
ف˘˘صصو˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تا˘˘˘يو˘˘˘لوأا ن˘˘˘م ة˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ه˘˘تا˘˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو.ت’ا˘˘غ˘˘صشنإ’ا
ةرئادل ايرادا ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

اهب قطانملا مها نم ةتوتلا نيع
اهب ةيحÓفلا بعصشلا عونتل ارظن

نجاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘صش ة˘صصا˘خ
ل˘ت˘ح˘ت ة˘˘ي’و˘˘لا تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
و˘هو ا˘ي˘ن˘˘طو ى˘˘لوأ’ا بتار˘˘م˘˘لا
ن˘˘م بجو˘˘ت˘˘صسي يذ˘˘˘لا ءي˘˘˘صشلا
ةيلح˘م˘لاو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو م˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو
.لجاعلا بيرقلا يف اهب مامته’ا

ءادوصس ةطقن تاقرطلا ةكبصشو..
 صسواقن ةنيدم ءايحأا نم ديدعلل
ءايحأا نم ديدعلا ناكصس ،هجاوي

ها˘ج˘ت Ó˘كصشم ضسوا˘ق˘ن ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
تحصضا يتلا تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘صش
ةيمويلا مهتايح يف اريبك اصسجاه
ل˘جا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ءار˘˘ج
ح˘ب˘صصأا ن˘يأا ،م˘ه˘ج˘˘ئاو˘˘ح ءا˘˘صضق
راملاو ةنيدملا طصسوب قيرطلا

Ó˘˘كصشم لÓ˘˘ب د˘˘ج˘˘˘صسم ر˘˘˘ب˘˘˘ع
نأا دعب اذهو لحلا رظتني اصصيوع
ه˘لا˘غ˘صشا ن˘م لوا˘ق˘م˘˘لا ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا

ةيبارت رفح لكصش ىلع هكرتو
رظتني امك ،اهيف ريصسلا بعصصي
مهقرط ديبعت ابللا ةقطنم وحÓف
ل˘ه˘صست˘ل م˘ه˘ي˘ح ى˘˘لا ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا

يف مهاصستو مهلق˘ن˘تو م˘ه˘ت˘كر˘ح
هتاه ىلاو نم ةكرحلا ليهصست
نأاو ةصصاخ ةيحÓ˘ف˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ضشاعتن’ ايصساصسأا Óماع قيرطلا
كلذك ءيصشلا وهو ،اهب ةحÓفلا
ينطاوم ضسوفن يف زحي يذلا

م˘هرود˘ب ن˘يذ˘ل˘لا ةزا˘ج˘ح˘ل ي˘˘ح
يذلا لاكصش’ا اذه انيلع اوحرط
لوحتت اهلع˘جو م˘ه˘تا˘ي˘ح ضصغ˘ن
ةيئاملا كربلا ببصسب ضسوباك ىلا

ءاتصشلا يف ةرصشت˘ن˘م˘لا لا˘حوأ’او
.فيصصلا يف رثانتملا رابغلا اذكو
نيعلا ضسأار يح ناكصس ،لمأايو
نيب طبارلا ديدجلا قيرطلا ديبعت

.ةنيدملا طصسوو مهيح
 ينامحد دمحم

يدانت نمل ةايح ’ نكل ء’ؤوه اهوقلت يتلا دوعولا نم مغرلاب
نولءاصستي قرولا ىلع ةيصضرأا ةعطق05 نم نوديفتصسم

تليصسمصسيت يف ةيرهزألا ةيدلبب اهريصصم نع
نيديفتصسملا نم تارصشعلا مصسر
ةيدلبب ةيصضرأا ة˘ع˘ط˘ق05 ن˘م
ةي’ولا ةمصصاع لامصش ةيرهزأ’ا
ةمÓع نم ر˘ث˘كأا ،تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت
ريصصم لوح ةم˘ه˘ب˘م ما˘ه˘ف˘ت˘صسا
دح ىلإاو يتلا ةيصضرأ’ا عطقلا

ضصصصخي مل رطصسأ’ا هذه ةباتك
ضضرأا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ع˘ف نا˘كم ا˘˘ه˘˘ل
ةدافتصس’ا قيلع˘ت اد˘عا˘م ع˘قاو˘لا

دح ىلع ة˘يد˘ل˘ب˘لا نارد˘ج ى˘ل˘ع
ى˘ق˘ب˘ت˘ل ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
لوصصحلا نود ةيمهو ةدافتصس’ا

عقاولا يف ةيصضرأ’ا عطقلا ىلع
يتلا ةيمهولا دوعولا نم مغرلاب
نيديفتصسملا ء’ؤوه اهاقلتي امود
ة˘ي˘صضرأ’ا را˘ي˘ت˘خا ضصو˘˘صصخ˘˘ب
ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا
م˘ل يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ة˘ي˘صضرأ’ا
’ نيذلا نوديفتصسملا همصضهي
يرحتو ثحب ةلحر يف نولازي

عطقلا هذه ريصصمو عقوم نع
را˘ه˘صشإا خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا
.3102 ةنصس نيديفتصسملا ةمئاق
ي˘˘لاو ء’ؤو˘˘ه بلا˘˘ط د˘˘قو اذ˘˘˘ه
ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صضب ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ىد˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا
رابغلا ضضفن لجأا نم نيينعملا

ةيصضرأ’ا عطقلا هذه ريصصم نع
ىلع طقف اهنم اودافتصسا يتلا
نوجتحملا انل دكأا نيأا قرولا
تبثت ةقيثو يأا اوملصستي مل مهنأا

ةيصضرأ’ا عطقلا هذهل مهتيكلم

نع نولءاصست˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م و˘هو
يف ةيصضرأ’ا عطقلا هذه ريصصم
هذه فنتكي يذلا ضضومغلا لظ
ةلماك تاونصس70 ذنم ةيصضقلا
ةرركتملا تاءادنلا نم مغرلاب
ى˘˘لإا ا˘˘هاد˘˘˘صص تل˘˘˘صصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا

،نييلحملا نيلوؤو˘صسم˘لا بتا˘كم
لبق نم ةيدج ةتافتلا يأا نود
دازامو طبرلاو لحلا باحصصأا
بصسح اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت رو˘˘˘˘˘مأ’ا
ضصيصصخت مدع وه مهتاحيرصصت
لجأا نم عطقلا هذهل ةيصضرأا يأا
،ةمئاقلا راهصشإا خيرات ذنم اهئانب
ةمÓع نم رثكأا حرطي ام وهو
ىودجلا نع ةصضماغ ماهفتصسا

ةيمهو ةيصضرأا عطق حنم نم
نم نينطاوم˘لا ن˘م تار˘صشع˘ل˘ل
نيذلاو عمتجملا تائف فلتخم
ثح˘˘ب ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف او˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘صصأا

م˘ه˘ع˘ط˘ق ر˘ي˘صصم ن˘ع ير˘ح˘تو
ي˘ه˘ن˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا

يتلا ءاركلا ةلحر عم مهبعاتم
لخدت راظتنا يف مهلهاك تلقثأا

نو˘ق˘ل˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
ةريبكلا مهلامأا نوجتحملا هيلع
هذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
مهتايح تصصغن يتلا ةلكصشملا
نع نوثحبي مهتلعجو ةيمويلا
ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘صضرأ’ا م˘ه˘ع˘ط˘ق
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ئا˘غ˘˘لاو قرو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.عقاولا ضضرأا

ز.دمحأا
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ةصص◊اعورصشŸا
ىلع لصصحتŸا دهعتŸا

اتقؤوم ةيقافت’ا

ةطقنلا
ةيلامجإ’ا

 لصصحتŸا
اهيلع

›اŸا صضرعلا غلبم
(موصسرلا لكب)
حيحصصتلا لبق

ةدم
ةصساردلا
ةحونمŸا

(رهصشأا)

›اŸا صضرعلا غلبم
(موصسرلا لكب)
حيحصصتلا دعب

Òياعم
مييقتلا



ططخي نامÒج ناصس
لانصسرآا نم هعافد ميمÎل
نامريج ناصس ضسيراب ولوؤوصسم ططخي
نيبعÓلا دحأا عم دقاعتلل ،يصسنرفلا
لا˘ن˘˘صسرآا فو˘˘ف˘˘صص ي˘˘ف ن˘˘يز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا
يفيصصلا وتاكريملا لÓخ ،يزيلجنإ’ا
.يراجلا

«ن˘˘˘˘صص اذ» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصل ا˘˘˘˘ًق˘˘˘˘فوو
دراطي نامريج ناصس نإاف ،ةيناطيربلا
عفادم ،نيريل˘ي˘ب رو˘ت˘كي˘ه ي˘نا˘ب˘صسإ’ا
نميأ’ا ريهظلا زكرم معدل ،لانصسرآا

.ديدجلا مصسوملا لÓخ
بقع يصسيرابلا قيرفلا تاكرحت يتأاتو
نع هيينوم ضساموت ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ل˘ي˘حر
ىلإا ،اناجم فيصصلا اذه نامريج ناصس

.يناملأ’ا دنومترود ايصسوروب فوفصص
نأا ىلإا ةيناطيربلا ةفيحصصلا تراصشأاو
ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م ة˘ق˘فاو˘م بع˘˘صصلا ن˘˘م
،نيريليب ل˘ي˘حر ى˘ل˘ع ،لا˘ن˘صسرآا برد˘م
ىو˘˘صس ه˘˘ل ء’د˘˘ب دو˘˘˘جو مد˘˘˘ع بب˘˘˘صسب
.ضسيراوصس كيرديصس
52ـلا بحا˘صص ن˘ير˘ي˘ل˘ي˘ب نأا تح˘صضوأاو
تا˘قوأا ن˘م لا˘ن˘صسرآا ي˘ف ى˘نا˘˘ع ،ا˘˘ما˘˘ع
ببصسب ،ةريخأ’ا مصساوملا لÓخ ةبيصصع
ليكصشتلا نع هتدعبأا ةيلاتتم تاباصصإا
.ةليوط تارتفل يصساصسأ’ا

يبابم ىوتصسم عجارت رصس
لاطبألا يرود يئاهنب

،ضسمأا ،ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك
نايليك يصسنر˘ف˘لا ىو˘ت˘صسم ع˘جار˘ت ر˘صس
يف ،نامريج ناصس ضسيراب مجن ،يبابم
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
نرياب مامأا يئاهنلا رصسخ ضسيراب ناكو
ي˘با˘ب˘م ر˘ه˘ظو ،در نود فد˘ه˘ب خ˘نو˘ي˘م
ةققحم ةصصرف ردهأاو عجارتم ىوتصسمب
.«يرافابلا» كابصش ةرايزل
،ينابصسإ’ا «وتيغنريصشلا» جمانربل اًقفوو
%001 ةبصسنب اًزهاج نكي مل يبابم نإاف
.لاطبأ’ا يرود يئاهن ضضوخل
اد را˘م˘ي˘ن ل˘ع˘ج ر˘مأ’ا اذ˘ه ى˘˘لإا را˘˘صشأاو
قيرف هجاوي ،نامريج ناصس مجن ،افليصس
.هدرفمب ةارابملا يف خنويم نرياب
هفقوم ريغي مل ديردم لاير نأا حصضوأاو
م˘صض د˘ير˘ي نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ي˘˘با˘˘ب˘˘م ها˘˘ج˘˘ت
،لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ل˘˘ب˘˘ق بعÓ˘˘لا

م˘غر ،نآ’ا ه˘ف˘قو˘م ضسف˘ن˘ب ظ˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘يو
.نامريج ناصس ةراصسخ
ءاوتلاب ةباصصإا نم دئاع يبابم نأا ركذي
نم ه˘ت˘مر˘ح ى˘ن˘م˘ي˘لا مد˘ق˘لا ل˘حا˘ك ي˘ف
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ي˘ف ا˘ًي˘صسا˘صسأا ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
.اتن’اتأا مامأا لاطبأ’ا يرود

ءاقل نع فصشكي لاغ ناف
لوبرفيل ةرادا Úبو هنيب
دتيانويلا عم دقاعتلا لبق

ضسيول يدنلوهلا ينفلا ريدملا حصضوأا
يدان يف نيلوؤوصسملا دحا نا لاغ ناف
لجا نم هيلإا ثدحت يزيلكن’ا لوبرفيل
قيرف˘لا ى˘ل˘ع فار˘صشإ’ا ة˘م˘ه˘م مÓ˘ت˘صسا
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ع˘م ل˘صصاو˘ت˘لا م˘ت˘ي نا ل˘ب˘˘ق
.دتيانوي رتصسصشنام
روف روف» هترصشن يفحصص ثيدح يفو
يرادإ’ا ر˘يد˘˘م˘˘لا» :لا˘˘غ نا˘˘ف لا˘˘ق «و˘˘ت
ى˘لإا ه˘جو˘ت ر˘يأا نا˘يأا لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن˘˘ل
انثدحتو كانه لزنم يدل ثيح لاغتربلا
.«ايوصس ءاصشعلا انلوانتو ةليوط ةرتفل
يأا عمصسأا مل ،هترداغم دعب» :فاصضأاو
نا˘ك ه˘˘نأا ل˘˘ي˘˘خ˘˘تأا ’ ،كلذ د˘˘ع˘˘ب ءي˘˘صش
او˘نو˘كي م˘ل و˘ل لا˘غ˘تر˘ب˘لا ى˘لإا ي˘تأا˘ي˘˘صس
.«رمأ’ا اذهب نيداج
تنك يننأا اقح’ تعمصس» :Óئاق متخو
،ليبقلا اذه نم ءيصش وأا ةياغلل ايصساق
.«فرعا ’ انأا
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نجسسلا نم يليزاربلا مجنلا جورخ دعب

ياوغاراب يف هترزاؤومل نودصشتحي وينيدلانور قاصشع

يلودلا بعÓلا نوعجصشم لبقتصسا
و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور ق˘با˘صسلا ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا

رخاف قدنف ي˘ف و˘تر˘بور ه˘ق˘ي˘ق˘صشو
ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع نو˘˘ي˘˘صسنو˘˘صسأا ط˘˘صسو˘˘ب
قÓ˘˘˘طإا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو ،ياو˘˘˘غارا˘˘˘˘ب
يف رهصشأا ةتصس ءاصضق بقع هحارصس
˘ماد˘خ˘ت˘صسا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ن˘˘ج˘˘صسلا

.ةروزم رفصس تازاوج
ءاصسم وينيدلانور راصصنأا دصشتحاو
ة˘فر˘ع˘م بق˘ع ،ي˘صضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘˘ثإ’ا
لجأا نم قدنفلا ايريتفاك يف مكحلا
يف قبا˘صسلا م˘ج˘ن˘لا ة˘يؤور وأا ة˘ي˘ح˘ت

.ةنولصشرب فوفصص
اناصصمق نيعجصشملا ضضعب رصضحأاو
،بعÓلا ةطصساوب اهعيقوت لجأا نم
ةصسارحلا رصصا˘ن˘ع ضضع˘ب ا˘ه˘ل˘م˘حو
.اهعيقوتل هتفرغ ىلإا

ىلع و˘تر˘بورو و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور ع˘فدو
عقاوب ايلامجإا اغلبم ةلافكلا ليبصس
.ر’ود نويلم6.1
ءا˘ثÓ˘ث˘لا Ó˘حر˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
امبصسح ،«رتراصش» ةلحر نتم ىلع
ة˘ي˘لود˘لا نوؤو˘صشلا را˘˘صشت˘˘صسم ر˘˘كذ
و˘كيرد˘ي˘ف ة˘ي˘ناور˘ي˘ب˘لا ة˘صسا˘ئر˘˘لا˘˘ب

ةماقإ’ا نهر نانث’ا ناكو.زيلازنوغ
نم عباصسلا ذنم قدنف˘لا˘ب ة˘ير˘ب˘ج˘لا
نجصسلا ارداغ نيح يصضاملا ليرفأا
.يصضاملا ضسرام يف هب اعدوأا يذلا

ة˘ي˘ئاو˘غارا˘ب˘لا ة˘طر˘صشلا تل˘ق˘ت˘عاو
لزتعملا يليزاربلا مدقلا ةرك بع’
ضسرام يف هلامعأا ليكوو هقيقصشو

امهلوخد نم نيموي دعب ،يصضاملا
.ةروزم رفصس تازاوجب دÓبلا

بقاعي ةمير˘ج˘ب نا˘ق˘ي˘ق˘صشلا م˘ه˘ُتاو
ةد˘حو ل˘ب˘ق ن˘م نو˘نا˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةصصصصختملا ةيداصصت˘ق’ا م˘ئار˘ج˘لا

قئا˘ثو˘ل ا˘م˘ه˘ماد˘خ˘ت˘صسا د˘ع˘ب كلذو

ا˘م˘ه˘عاد˘يإا˘ب ى˘صصوأا ا˘˘م˘˘ك ،ةروز˘˘م
.يطايتح’ا نجصسلا

ياو˘غارا˘ب ي˘ف و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور نا˘كو
ةيبطلا ةدعاصسملل جمانربل جيورتلل
كلذكو ،ةيريخ ةصسصسؤومل ةيناجملا
.«ةايحلا يرقبع» هباتك ميدقتل

ر .ق ^

،ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘صشك
،نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘صس يإا يدا˘˘˘ن نأا ،ضسمأا
تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ى˘˘ع˘˘صسي

لا˘˘ير فو˘˘ف˘˘صص ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ج بع’
يفيصصلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ د˘يرد˘م
ويصشتلاك» عقوم˘ل ا˘ًق˘فوو.يراجلا

نÓ˘ي˘م نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا «و˘تا˘كر˘ي˘˘م
ي˘ف «ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا» ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضي
،زا˘يد م˘ي˘هار˘بإا م˘صضل تا˘صضوا˘ف˘م˘لا

.ديردم لاير طصسو بع’
ر˘ه˘ب˘م˘لا حا˘ج˘ن˘لا بق˘˘ع كلذ ءا˘˘جو
ضصيمقب زيدنانريه ويث هققح يذلا

وغايتناصس» ةعلق كرت بقع ،نÓيم
.يصضاملا فيصصلا لÓخ «ويبانرب
ضضفر ديردم لاير نأا ىلإا راصشأاو
مهكاردإا ببصسب ،زايدل يئاهنلا عيبلا
.مامتهÓل ةريثم ةبهوم هيدل نأا

طر˘ت˘صشي «ي˘غ˘نر˘ي˘م˘˘لا» نأا ح˘˘صضوأاو
ءار˘صش ةدا˘عإا˘ب ه˘ل ح˘م˘صسي د˘ن˘ب ع˘صضو
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ا˘˘ًل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم بعÓ˘˘˘لا

ع˘قو˘م˘لا لا˘˘قو.نÓ˘ي˘م ه˘صضفر˘˘ي
مصض اًيلاح لواحي نÓيم نإا يلاطيإ’ا
عم ،ةراعإ’ا ليبصس ىلع زايد ميهاربإا
.لبقملا في˘صصلا ي˘ف ءار˘صشلا ة˘ي˘ق˘حأا

تاناكمإاب نمؤوم نÓيم نأا فاصضأاو
ز˘كر˘م ل˘غ˘صش د˘ي˘ج˘ي يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا

هتردقل ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،با˘ع˘لأ’ا ع˘نا˘صص
.حانجك بعللا ىلع

ديردم لاير نم ةديدج ةقفصص فدهتصسي نÓيم

ميعدت دتيانوي رتصسصشنام فدهتصسي
يتاف وصسنأا عم د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب ه˘فو˘ف˘صص
،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘صشر˘˘˘ب بع’
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ه˘ل˘صشف ضضيو˘ع˘ت˘ل

ا˘ي˘صسورو˘˘ب بع’ و˘˘صشنا˘˘صس نودا˘˘ج
ر˘ت˘صسصشنا˘˘م بحر˘˘يو.دنومترود
هينج نوي˘ل˘م351 عفد˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي
يئازجلا طرصشلا ةم˘ي˘ق ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا
˘مد˘ق˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ي˘˘تا˘˘ف د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف
هب دجاوتيصس هل ديدج دقعب ةنولصشرب
063 ه˘ت˘م˘ي˘ق غ˘ل˘ب˘ت ي˘ئاز˘˘ج طر˘˘صش

.ينيلرتصسإا هينج نويلم
نييÓم801 عفد دتيانويلا ضضفرو
اهنيحو ،وصشناصس م˘صضل ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا
نويلم07 ى˘لإا06 ن˘˘م ع˘˘فد دارأا
غلبم˘لا ي˘قا˘ب ع˘فد ع˘م ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا

ةفيح˘صص بصسح˘بو.تاعفد ى˘ل˘ع
،ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
نويلم54 عفدب دت˘يا˘نو˘ي˘لا بحر˘ي
غلبملا نم رثكأا ةيفاصضإا ينيلرتصسإا
مصضل كلذو ،وصشناصس يف بولطملا
.اًماع71 رمعلا نم غلابلا يتاف

ف˘ي˘صص ى˘ت˘ح ي˘تا˘ف د˘ق˘ع د˘ت˘م˘يو
071 هب يئازجلا طرصشلاو2202
ى˘˘ع˘˘صسي كلذ˘˘لو ،ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ةمي˘ق ع˘فرو هد˘يد˘م˘ت˘ل ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
عر˘˘صسأا ي˘˘ف ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا طر˘˘˘صشلا

.نكمم تقو
ه˘م˘ج˘ن ر˘صسخ ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي
لبق نم افليصس اد رامين يليزاربلا
222 نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘صس ع˘˘فد ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
يئازجلا طرصشلا ةميق وروأا نويلم
.هدقع يف

يتاف عم رامين ويرانيصس راركتل ططخي دتيانويلا

،ويز’ يدان يف لاصصت’ا ريدم فصشك
بلط يدانلا ّنأا ،ونيترام يد ونافيتصس
كيرتابو ايروك نيكاوخ نيبعÓلا نم
قيرفلا ركصسعم يف ةكراصشملا مدع
دعب كلذو ،لبقملا مصسوملل يدادعإ’ا
ضسور˘˘ي˘˘ف تا˘˘صصو˘˘ح˘˘ف تر˘˘˘ه˘˘˘ظأا نأا

.ةقلقملا تامÓعلا دعب انوروك
تر˘ه˘ظأا تا˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا نأا ح˘˘صضوأاو
،هصسفن تقولا يف نكل ،ةيبلصس ةجيتن
ر˘ي˘غ˘لا تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظأا

،مّدلا ىوتصسم ىلع ملاعملا ةحصضاو
ءا˘ق˘بإا ى˘˘لإا يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘فد يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا

ءار˘جإا م˘ت˘ي ي˘ك ،ا˘مور ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.ةلبقملا مايأ’ا يف امهل رخآا ضصحف
ةقباصسم ىلإا لهأات دق ويز’ ناكو
لÓت˘حا د˘ع˘ب ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ع˘˘˘بار˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لا
.يلاطي’ا

نيرامتلا يف ةكراصشملا مدع كيرتابو ايروك نم بلطي ويزل

يلوؤوصسمل زيراوصس
لحرأا نل :ةنولصشرب

،ي˘نا˘ب˘صسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘صشك
د˘يد˘ج رو˘ط˘ت ن˘ع ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا
ي˘نا˘يو˘غوروأ’ا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسم نأا˘˘صشب
.ةنولصشرب مجاهم ،زيراوصس ضسيول
نأا تمعز ةيفحصص ريراقت تناكو
ريدملا ،ناموك دلا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا
غ˘ل˘بأا ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا
ءانغ˘ت˘صس’ا رار˘ق ضسمأ’ا˘ب ز˘يراو˘صس
.يفتاه لاصصتا ربع هتامدخ نع
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘صشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
غ˘˘ل˘˘بأا ز˘˘يراو˘˘صس نإا˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘صسإ’ا

لحري نل هنأا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ي˘لوؤو˘صسم
.فيصصلا اذه يدانلا نع
يدانلا عم زيراوصس دقع نأا ركذي
ف˘ي˘صص ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا

1202.
ةيفحصص ريراقت تلاق نأا قبصسو
ىلع لوصصحلا ديري زيراوصس نإا

ليحرلا لبق ،هدقع يف ىقبت ام
.اصسرابلا نع
ةمتهملا ةيدنأ’ا زربأا ضسكاجأا دعيو
ة˘لا˘ح ي˘ف ،ز˘يراو˘صس ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب
.ةنولصشرب نع هليحر
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ابوروأا لاطبأا يرود

«انوروك» دصض هتكرعم حبري
م˘˘˘شسو˘˘˘م ما˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ف
ا˘˘م˘˘بر ،ي˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسأ

ا˘بذ˘ج ر˘ث˘كألأ نو˘ك˘ي
ا˘˘ت˘˘ف˘˘˘لو ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هÓ˘˘˘ل
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘نأÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
نرياب زا˘ف ،خ˘يرا˘ت˘لأ

ي˘˘نا˘˘م˘˘لألأ خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م
يرود ةلو˘ط˘ب بق˘ل˘ب
ةر˘ك˘ل ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ
«ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج تر˘˘ب˘˘جأأو.مدقلأ
ىلع مدقلأ ةرك ةشصاخو ةشضايرلأ ملاع دجتشسملأ

نا˘ك ف˘قو˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘˘نأ ع˘˘مو.ليوط قي˘ل˘ع˘ت
لا˘˘ط˘˘بألأ يرود˘˘ل م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘شسأ

رأودألأ ما˘˘ظ˘˘نو ل˘˘ك˘˘شش ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت ىلإأ ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب
رود ن˘م ل˘˘ك تا˘˘ه˘˘جأو˘˘م تم˘˘ي˘˘قأأ ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ
سسيلو ةدحأو ةأرابم نم يئاهنلأ لبقو ةينامثلأ

تميقأأ امك.داتعم وه امك بايإلأو باهذلأ ماظنب
رود ن˘م ة˘يأد˘ب ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ رأودألأ هذ˘ه تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف
يف ةعمج˘م ةرود ما˘ظ˘ن˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ىلإأ ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لأ
تأءأرجإلأ نمشض ةنوبششل ةيلاغتر˘ب˘لأ ة˘م˘شصا˘ع˘لأ
ي˘˘ششف˘˘˘ت ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يزأر˘˘˘ت˘˘˘حلأو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ
ريون ل˘يو˘نا˘م ع˘فرو.سسوريفلأ أذ˘ه˘ب تا˘با˘شصإلأ

ةلوطبلأ سسأاك خنويم نرياب دئاقو ىمرم سسراح
أذه تايلاعف ماتخ عم ةنوبششل يف دحألأ سسمأأ
58 اهل ددحملأ دعوملأ نع ترخأات يتلأ مشسوملأ

يف سسمأأ ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ةأرا˘ب˘م˘لأ تم˘ي˘قأأ ا˘م˘ك.اموي
ةنيدم يف اهل أررقم ناك يذلأ نع فلتخم داتشسأ
.ةيكرتلأ لوبنطشسإأ

نقتم طيطخت
ةياهنلأ ةطقنل لوشصولأو مشسوملأ لامكتشسأ ناكو
ةزراب ةمÓع ةباثمب «انوروك» ةمزأأ رأرمتشسأ مغر
ع˘ي˘م˘ج ىد˘ل طا˘ب˘شضنلأو ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لأ ىل˘ع ل˘ي˘˘لدو
ريدملأ كيلف زناه داششأأو.ثدحلأ يف نيكراششملأ
ي˘ت˘لأ «ة˘ل˘هذ˘م˘لأ ءأو˘جألأ» هذ˘ه˘ب نر˘˘يا˘˘ب˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ

.مشسوملأ أذه ةلوطبلأ لامكتشسل ترفوت
ن˘ع ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ با˘ي˘غو با˘˘ع˘˘شصلأ هذ˘˘ه ل˘˘ك م˘˘غرو
ةرتف دع˘ب ة˘ق˘با˘شسم˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسأ ىد˘ل تا˘جرد˘م˘لأ

يف حشضأولأ نيابت˘لأو رو˘ه˘شش ة˘شسم˘خ و˘ح˘ن˘ل ف˘قو˘ت
تغلب يتلأ ةينامثلأ قرفلأ نيب ةقايللأ تايوتشسم
ناشس سسيرابو نرياب لوشصو نكي مل ،يئاهنلأ عبر

.لاح يأأ ىلع ةأاجافم ،ةيئاهنلأ ةأرابملل نامريج
«زول أد» داتشسأ ىلع سسمأأ ةيئاهنلأ ةأرابملأ تميقأأو
امدعب ةنوبششل ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لأ ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب «رو˘ن˘لأ» وأأ

ي˘شضا˘م˘لأ يا˘م03 ي˘˘˘ف ما˘˘˘ق˘˘˘ت نأأ ا˘˘˘ه˘˘˘ل أرر˘˘˘ق˘˘˘م نا˘˘˘˘ك
ةلوطبلأ نم ةيئاهنلأ رأودألأ تلقنو.لوبنطشساب
د˘ع˘ب ة˘نو˘ب˘ششل ي˘ف ة˘يا˘م˘ح «ة˘عا˘ق˘ف» ه˘ب˘˘ششي ا˘˘م ىلإأ
ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘بوروألأ دا˘˘ح˘˘تلأ هذ˘˘خ˘˘تأ يذ˘˘لأ رأر˘˘˘ق˘˘˘لأ

يبابم قفخأأو.فأرطألأ لك عم رواششتلاب (افيوي)
بق˘ل˘لأ زأر˘حإأ ي˘ف أدد˘ج˘م را˘م˘ي˘ن ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب هؤوÓ˘˘مزو
ة˘ق˘با˘شسم˘لأ هذ˘ه ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس سسيرا˘ب˘ل لوألأ

يشسنرفلأ هلجشس فيظن فدهب قيرفلأ رشسخ ثيح
هبقلب نرياب جوتيل سسأأر ةبرشضب ناموك يلشسغنيك
قيرف لوأأ نرياب حبشصأأو.ةلوطبلأ يف سسداشسلأ

مشسوم ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ب زو˘ف˘ي
يرود) ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لأ زا˘ج˘نإأ ق˘ير˘˘ف˘˘لأ رر˘˘ك ا˘˘م˘˘ك د˘˘حأو
هققح يذلأ (ابوروأأ لاطبأأ يرودو ايناملأأ سسأاكو
.3102 ماع ةقباشس ةدحأو ةرم

ردان ثدح
يتيشس رتشسششنام نم لك جورخ ةينامثلأ رود دهششو
ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘بو د˘˘˘يرد˘˘˘م و˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘تأأو يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلأ
ع˘بر˘م˘لأ و˘ل˘خ˘ي˘ل ي˘لا˘ط˘يإلأ ا˘ت˘نلا˘تأأو ن˘ي˘ي˘نا˘˘ب˘˘شسإلأ
ا˘ي˘نا˘ب˘شسإأو أر˘ت˘ل˘ج˘نإأ قر˘ف ن˘م ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لأ

ر˘ث˘كألأ ي˘ه لود˘لأ هذ˘ه قر˘ف نأا˘ب ا˘م˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ط˘يإأو
ةرمللو.اهخيرات رأدم ىلع ةلوطبلأ باقلأاب أزوف
قرف نم يبهذلأ عبرملأ Óخ ،1991 ذنم ىلوألأ

تناك أذإأ ام أدبأأ فرعي نلو.ةثÓثلأ لودلأ هذه
قر˘ف˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تل˘˘شصح ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لأ ة˘˘حأر˘˘لأ
نيقيرف لوشصو يف تمهاشس ةيناملألأو ةيشسنرفلأ

يبهذلأ عبرملأ ىلإأ ايناملأأ نم نيرخآأو اشسنرف نم
نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس سسيرا˘ب ن˘م ل˘ك سضا˘خو.ةلوطبلل
ة˘نو˘ب˘ششل ىلإأ ر˘ف˘شسلأ ل˘ب˘ق ط˘ق˘ف ن˘ي˘تأرا˘ب˘م نو˘ي˘لو
م˘شسو˘م˘˘لأ أذ˘˘ه تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘شسأ مد˘˘ع˘˘ل أر˘˘ظ˘˘ن
غيزبيلو نرياب فقوت امنيب ،يشسنرفلأ يرودلاب
يف يناملألأ مشسوملأ ءاهتنأ دعب عيباشسأأ ةدعل اشضيأأ
كلذ˘˘كو أذ˘˘ه ن˘˘˘ك˘˘˘لو.ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج ل˘˘ئأوأأ
ة˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ رأودألأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تم˘˘ي˘˘قأأ ي˘˘ت˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأ

م˘ل تا˘جرد˘م˘لأ ن˘ع ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ با˘ي˘غو ة˘نو˘ب˘ششل˘ب
تلا˘ن ثي˘ح ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ة˘ي˘بذا˘جو ةو˘ط˘شس ن˘م ل˘ل˘ق˘ي

ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ ثب˘لأ قو˘ق˘˘ح ن˘˘م ة˘˘م˘˘خ˘˘شض تأد˘˘ئا˘˘ع
.اهتايلاعف فانئتشسأ درجمب
ةرأدإأ سسلجم وشضع سشتيديمح حلاشص نشسح لاقو
لبق ىتح ،ةشضا˘ير˘لأ نوؤو˘ششل خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن
انوروك سسوريف» :لاطبألأ يرود بقلب نرياب زوف

تاقباشسملل ةيشضايرلأ ةيمهألأ سصيلقت هنكمي ل
.«ةيلودلأو ةيلحملأ

«ثوغربلأ» دقع يف يئأزجلأ طرششلأ ةميق وروأأ نويلم007

يصسيم مصض تاوطخ ىلوأا أادبي يتيصس رتصسصشنام

،ضشتافوك وكين يتاوركلا حدتما
،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا و˘˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م برد˘˘˘م
دعب كيلف زناه قباصسلا هدعاصسم
نر˘يا˘ب ةدا˘ي˘ق ي˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا حا˘˘ج˘˘ن
لاطبأا يرود بقلب زوفلل خنويم
.ابوروأا
ىل˘ع بل˘غ˘ت «يرا˘فا˘ب˘لا» ق˘ير˘ف˘لا
دحأ’ا ،(0‐1) نامريج ناصس ضسيراب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ،ي˘صضا˘م˘˘لا
ه˘م˘صسو˘م م˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا
ضسأاكلا ،يرودلا ةيثÓث ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
.لاطبأ’ا يرودو
ا˘˘ه˘˘تزر˘˘بأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘صصت لÓ˘˘˘خو
ضشتافو˘ك لا˘ق ،«د˘ل˘ي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
ىلإا ةئ˘ن˘ه˘ت ة˘لا˘صسر˘ب تث˘ع˘ب د˘ق˘ل»
م˘ه˘نأ’ ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘بو كي˘ل˘ف
.«بقللا اوقحتصسا

اًراو˘˘صشم مد˘˘ق نر˘˘يا˘˘ب» :فا˘˘˘صضأاو
يرود ي˘ف م˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ًع˘˘ئار
تايرابملا ىلع نميهو ،لاطبأ’ا

«لصضفأ’ا قيرفلا ناكو
هتدها˘صشم ن˘ع ضشتا˘فو˘ك ف˘صشكو

للعو ،ءودهلاب اًيلح˘ت˘م ةارا˘ب˘م˘ل˘ل
09ـلا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع» ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب كلذ
نرياب نأاب نيقي ىلع تنك ،ةقيقد
.«ةيئاهنلا ةارابملاب زئافلا نوكيصس
يف يناملأ’ا قيرفلا ضشتافوك داقو
اذه لاطبأ’ا يرودب تايرابم3
ة˘مÓ˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف ق˘ق˘˘ح ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
اهزربأا ،تارا˘صصت˘نا3ـب ةل˘ما˘كلا
‐7) ريبصستوه ماهنتوت ىلع هزوف
2).
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘قأا ضشتا˘˘فو˘˘ك نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
يف نريابلل ينفلا ريدملا بصصنم
ةرا˘صسخ د˘ع˘ب ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
تخار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘يآا ما˘˘˘˘مأا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف (5‐1) ترو˘˘˘˘ف˘˘˘˘كنار˘˘˘˘ف
هدعاصسم ىلوتي˘ل ،ا˘ج˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘لا
.هنم اًلدب ةمهملا كيلف

كيلف تلصسار اذهلو ..نرياب جيوتت يف كصشأا مل :سشتافوك

نإا ،ضسمأا لوأا يتيصس رتصسيل لاق
نوصسيدام ضسميج طصسولا بع’
هاصضتقمب ددميصس اديدج دقع عقو
ضسفا˘ن˘م˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘ت
زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يرود˘˘لا˘˘ب
ىلع4202 ى˘ت˘ح مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
.لقأ’ا

ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بع˘ل˘لا ع˘نا˘صص كر˘˘تو
ذنم ةريبك ةمصصب اماع32 رمعلا
نم يتيصس رتصسيل ىلإا همامصضنا
8102 ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ضشت˘˘يورو˘˘ن
ةارابم67 يف افده61 لجصسو
.تاقباصسملا لك يف اهصضاخ
نو˘˘صسيدا˘˘م تا˘˘ن˘˘ه˘˘كت تط˘˘˘برو
لامتحاب ار˘ت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م بع’
دتيانوي ر˘ت˘صسصشنا˘م ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا
ةليوط ةرتفل رارمتصس’ا ررق هنكل
نادنيرب بردملا ةدايقب رتصسيل عم
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ل˘˘ت˘˘حا يذ˘˘لا زر˘˘جدور
زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا ي˘ف ضسما˘˘خ˘˘لا
.يصضاملا مصسوملا

يدا˘ن˘لا ع˘قو˘م˘ل نو˘صسيدا˘م لا˘˘قو
ع˘˘ئار˘˘لا ن˘˘م» تنر˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل ع˘م رار˘م˘˘ت˘˘صس’ا

تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
جراخو لخاد ةيلا˘ح˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
ارود بعلأا نأا يندعصسيو بعلملا
.«رمأ’ا اذه يف
دعي مصسوملا اذه هانققح ام» :دازو
نأا ملعأاو مامأ’ا ىلإا ةلئاه ةوطخ
د˘يز˘م˘لا كل˘م˘ت ة˘ل˘ي˘˘كصشت˘˘لا هذ˘˘ه
.«يدانلل همدقتل

ينتد˘نا˘صس ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا» :ل˘صصاوو
نم ةعئار ةعومجم انيدلو ةوقب
يف نوبغري قيرفلا يف نيبعÓلا
ا˘˘بوروأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تارد˘˘˘ق را˘˘˘ه˘˘˘ظإا

م˘˘صسو˘˘م˘˘لا زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يرود˘˘˘لاو
يف ر˘ت˘صسي˘ل بع˘ل˘ي˘صسو.«لبقملا
م˘صسو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘بوروأ’ا يرود˘˘لا

0202‐1202.

4202 ىتح دتيانويلا فدهب ظفتحي يتيصس رتصسيل

ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ى˘˘ع˘˘˘صسي
فقوملا لÓغتصس’ ،يزيلجنإ’ا
لينوي˘ل ه˘ب ر˘م˘ي يذ˘لا ي˘لا˘ح˘لا

،ةنولصشر˘ب د˘ئا˘قو م˘ج˘ن ي˘صسي˘م
،فيصصلا اذه هليحر ةيناكمإاو
(2‐8) ةيثراكلا ةراصسخلا بقع
يئاهن عبرب ،خنويم نرياب دصض
.لاطبأ’ا يرود
ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صشل ردا˘˘˘˘˘صصم تلا˘˘˘˘˘قو
نإا ،ة˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا «إا.ي˘˘ب.ضسأا.وأا»
ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م
،تا˘با˘صسح˘˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ه˘نا˘كمإا˘ب نا˘ك اذإا ا˘م ة˘فر˘ع˘˘م˘˘ل
نود ،ي˘˘صسي˘˘م ع˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
يلا˘م˘لا بع˘ل˘لا د˘عاو˘ق كا˘ه˘ت˘نا
.فيظنلا

نأا م˘ل˘ع˘ي ي˘ت˘ي˘صسلا» :تفا˘˘صضأاو
،ةدقعُم نوكتصس يصسيم ةقفصص
اًدعت˘صسم نو˘كي نأا د˘ير˘ي ه˘ن˘كل

،ه˘م˘صضل تارا˘ي˘خ تر˘ه˘ظ لا˘ح
،فيلاكتلا ةرادإ’ا ضشقانت كلذل
عيبلا ىلع ةنولصشرب قفاو اذإا
.«لوبقم رعصسب
يلاحلا يمصسرلا فقوملا دعُيو
ضسي˘ل ي˘صسي˘م نأا ،ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب˘˘ل
ي˘˘ف بغر˘˘ي دا˘˘ن يأاو ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل

نويلم007 عفد ه˘ي˘ل˘ع ه˘م˘صض
ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘صشلا ة˘م˘ي˘ق ،وروأا
.هدقع يف

،’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘ب نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ر˘ت˘صسصشنا˘م˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف حر˘صص ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس

ي˘ف ر˘كف˘ُي م˘ل ه˘نأا˘˘ب ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
عنتقم هنأ’ ؛يصسيم عم دقاعتلا
.ةنولصشرب يف ىقبيصس هنأاب

 سضوافتي40 كلاصش
لانصسرآا مجن ةداعتصسا ىلع

يناملأ’ا40 كلاصش يدان لمعي
نيقباصسلا هيبع’ دحأا ةداعإا ىلع
،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم
.هليحر ىلع تاونصس3 دعب
تروبصس ياكصس» ةكبصشل اًقفوو
ضضوافت˘ي كلا˘صش نإا˘ف ،«ا˘ي˘نا˘م˘لأا

ينصسوبلا عفادملا ةداعتصسا ىلع
يدا˘ن ن˘م كا˘ن˘ي˘صس’و˘˘ك دا˘˘ي˘˘صس
ي˘˘لود˘˘ل˘˘ل ق˘˘ب˘˘صسو.لانصسرآا
ضصي˘م˘ق˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا ي˘˘ن˘˘صسو˘˘ب˘˘لا
ي˘ما˘ع ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘كل˘˘م˘˘لا قرزأ’ا

ه˘ل˘ي˘حر ل˘˘ب˘˘ق ،7102و1102
لبق «ةيجعفدملا» بوصص اًناجم
نأا ةكبصشلا تدكأاو.تاونصس3
ةدصشب بحري اًماع72ـلا بحاصص
ا˘م و˘هو ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘˘ب
ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا لو˘˘ب˘˘ق˘˘ل ه˘˘˘ع˘˘˘فد
ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م ةدا˘˘ج تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘˘م
ةراعتصسا كلاصش ديريو.قباصسلا
هبتار نكل ،ين˘صسو˘ب˘لا ع˘فاد˘م˘لا
يدانلل ةبصسنلاب ةلصضع˘م ى˘ق˘ب˘ي
هي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ُي˘صس ا˘م˘م ،ي˘نا˘م˘لأ’ا
بعلم ىلإا ةدوعلل هرجأا ضضيفخت
.انيرأا ضسنيتليف
8 ىلع كا˘ن˘ي˘صس’و˘ك ل˘صصح˘يو
يدانلا يف اًيونصس وروأا نييÓم
عم ىصشامتي ’ ام وهو ،يندنللا
مدع˘ب ة˘ي˘لا˘ح˘لا كلا˘صش ة˘صسا˘ي˘صس
غ˘لا˘ب˘لا ،رو˘جأ’ا ف˘ق˘صس زوا˘ج˘˘ت
.وروأا نويلم5.2



 «يبوروأ’ا يرودلا» يف هل ىلوأ’ا ةكراصشملل اصسمحتم ادب

لإا رداغأا نلو سسين يف ديعصس انأا :لاطع
 ادج ريبك قيرف وحن

ضسين يدان بع’ ينطولا بختنملا نميأا ريهظ لاطع فصسوي ربع
هنا احصضوم يصسنرفلا بونجلا يدان عم ريبكلا هحايترا نع يصسنرفلا

رييغت مايأ’ا نم موي يف ركف لاح يفو ءاوجأ’ا رييغت يف ركفي ’
.هتاحومطب قيلي ريبك يدان وحن نوكيصسف ءاوجأ’ا

امدنع» :«بيكيل» ةفيحصص اهب ضصخ تاحيرصصت يف لاطع لاقو
كنإاف ،ةريبكلا قرفلا نم اميصس’ وتاكريملا لوح تاعاصشإ’ا عمصست
هب موقت يذلا ريبكلا لمعلا مجحو ةميق دكؤوت اهنأ’ ةداعصسلاب رعصشت
مدقأا مل يصضاملا مصسوملا يف »: عباتو ،«تايرابملاو تابيردتلا يف
يف انتكراصشم لظ يف اميصس’ قلأاتلا ديرأا نآ’ا ينكل ،اريبك امصسوم
ةقباصسم يف اهيف بعلأا يتلا ىلوأ’ا ةرملا يهو يبوروأ’ا يرودلا
تررق لاح يفو ،يصسنرفلا ضسين يدان يف ديعصس انأا »: متخو ،«ةيبوروأا
عفر لجأا نم ،ادج ةريبكلا ةيدنأ’ا نم دحاو وحن نوكيصسف ليحرلا
 .«ىوقأا ينلعجتو ،ينفيخت ’ ةصسفانملاو ،ىوتصسملا

ب.م.يرصسيإا
 Óبقتصسم رصضخلا ليثمتل هدادعتصسا نع ربع

 ةنصس12 نم لقأا اكيجلب بختنمل ىعدتصسي ةبوط
يدان بع’و يرئازجلا يكيجلبلا وكنارفلا ةبوط دمحا مصسا دجاوت

نيعدتصسملا نيبعÓلا ةم˘ئا˘ق ي˘ف يرا˘غ˘ل˘ب˘لا «ارو˘غازارا˘ت˘صس يور˘ي˘ب»
ةيداحت’ا ترصشنو.ةنصس12 نم لقأ’ يكيجلبلا بختنملا ضصبرتل
لبقملا ضصبرتلل نيعدتصسملا نيبعÓلا ةحئ’ مدقلا ةركل ةيكيجلبلا
،ةبوط دمحأا مصسإا ةمئاق˘لا هذ˘ه تل˘م˘ح ثي˘ح ،«ن˘ي˘طا˘ي˘صشلا» بخ˘ت˘ن˘م˘ل
ةيراغلبلا ةلوطبلا يف مرصصنملا مصسوملا يف اريثك قلأات يذلا بعÓلا
ةيلاثملا ةليكصشتلا يف دجاوتلا عاطتصساو يروحملا عفادملا بصصنمب
رهصشأ’ا يف رصسيأ’ا ريهظلا فصشكو.تارملا نم ديدعلا يف يرودلل
نل هنأاب دكأا يذلاو ةيرئازجلا ةيداحت’ا نم ت’اصصتا هيقلت ةيصضاملا
ىقلت ام لاح يف لوأ’ا ينطولا بختنملاب قاحللا ةصصرف عيصضي
ةبوط دمحا نإاف ةراصشإÓل.يصضاملب لامج ينطولا بخانلا نم ةوعدلا
 .ةنصس91و81 نم لقأا ةئفل اكيجلب بختنم لثم نأا هل قبصس

جاحلب اصضر
ناولأا لمحل ةحصشرم ةيرئازج وكنارفلا ةبهوملا

 ةنولصشرب

يرون تيأا ةرداغمل حملي نلوم نافيتصس
 يلاحلا وتاكريملا لÓخ يدانلا

يدان رصسيأا ريهظ يرئازج وكنرفلا بعÓلا يرون تيأا ناير هجتي
د˘ع˘ب كلذو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ه˘ق˘ير˘ف ةردا˘غ˘م˘ل ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘ج˘نا
ملكت يذلا يدانلا بردم نلوم نافيتصس اهقلطأا يتلا تاحيرصصتلا
.ةيرئازجلا لوصصأ’ا وذ ةبهوملا لبقتصسم ضصوصصخب

تيا نأا دقتعا »:يرون تيأا لبقتصسم لوح يصسنرفلا ينقتلا لاقو
بع’ وه ..هليحر ضضيوعتل ليدب داجيإاب انمقو قيرفلا رداغيصس يرون

يف ايصساصسأا مداقلا مصسوملا بعليصس هنأا لوقأا نل انأا ةبهوملا كلميو ديج
لثم قÓمع قيرف يف رثكأا هاوتصسم ريوطت لصصاويصس نكل ،ةنولصشرب
يف قيرفل مصضني نأا ديجلا نم» : عباتو ،«ةبهوملاب عتمتي هنأ’ اصصربلا
ليدب نوكيل ضسيلو رثكأا بعللا لجا نم ةطاصسبب طصسوتملا ىوتصسملا
قيرفل مامصضن’ا وه هل نآ’ا مهملا ءيصشلا»: متخيل ،«ابلا يدروج ـل
 .«ةربخلا نم ديزم باصستك’ ربكأا تقو بعل هل نمصضي

طيمز.ع
 دادزولب بابصش

 يصسنوتلا يقيرفإ’ا نم امداق

 «ةبيقعلا» يف تاونصس ثÓث عقوي رثيخلب
يقيرفإ’ا يدانلا عفادمو يرئازجلا يلودلا رثيخلب راتخم عقو

،دادزولب بابصش قيرف عم تاونصس ثÓث هتدم دقع ىلع يصسنوتلا
دعب «ةبيقعلا» بابصش ةرادإا تامادقتصسإا يناث رثيخلب بعÓلا ربتعيو
.فيطصس قافو ناديم طصسوتم يوارد ءايركز بعÓلا

ءاصضما نم ريبكلا مهئايتصسا نع دادزولب بابصش راصصنأا ربعو اذه
ريبكلا ءادأ’ا مدقي دعي ملو ريبك لكصشب هاوتصسم عجارت يذلا بعÓلا
 .ةملعلا ةيدولوم عم هب رهظ يذلا

جاحلب اصضر
 تصسيرب مامأا صضيرع زوف قيقحتل هقيرف داق نأا دعب

عوبصسأÓل ةيلاثملا ةليكصشتلا نمصض تاحرف
 «1 غيللا» يف

مين كيبملوا حانجو قباصسلا يلودلا تاحرف نيدلا نيز دجاوت
،يصسنرفلا يرودلا يف عوبصسأÓل ةيلاثملا ةليكصشتلا نمصض يصسنرفلا
نم ةلوج لوأا يف نيمث زوف قيقحتل هيدان ةدايق يف هحاجن دعب
ي˘ف ضصصصخ˘ت˘م˘لا دو˘كصسو˘˘ه ع˘˘قو˘˘م ما˘˘قو.«1 غ˘ي˘ل˘لا» تا˘صسفا˘ن˘م
بقع رئازجلا داحت’ قباصسلا م˘ج˘ن˘لا را˘ي˘ت˘خا˘ب ما˘قرأ’او تا˘ي˘ئا˘صصحإ’ا
هميدقت دعب تصسيرب مامأا هيدان ةهجاوم يف همدق يذلا ريبكلا ءادأ’ا
.ةفيظن ةيعابرب ققحملا راصصتن’ا يف كلذب امهاصسم ةمصساح ةريرمتل
ةفيحصص لبق نم7/01 طيقنت ىلع تاحرف لصصحت رخآا بناج نم
قلخ لÓخ نم همدق يذلا زيمملا ىوتصسملا دعب ةيصسنرفلا «بيكيل»
نمصض هلعج ام ايموجهو ايعافد هئÓمز ةدناصسمو ضصرفلا نم ديدعلا
.ةارابملا يف رصصانعلا لصضفأا

 ع.طيمز
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ي˘صسنر˘ف˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘صصاو˘˘ي
راو˘ع ما˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا
ةيرئازجلا لوصصأ’ا وذ بعÓلا

بختنملا ليثمت رايتخا لجأا نم
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ’د˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا
دعب اميصس’ يرئازجلا ينطولا
ه˘ب ر˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ءادأ’ا

باصشلا نويل يدان ناديم طصسو
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف
.ابوروأا لاطبأا يرود يف اهصضاخ

نÓعإا نم ةعاصس42 لبقو
برد˘˘˘م˘˘˘لا بما˘˘˘صشيد ه˘˘˘يد˘˘˘˘يد
ةمئاق نع «ةكيدلا»ـل يصسنرفلا
يف لوخدلل نيوعدملا نيبعÓلا
ةهجاومل ابصسحت قلغم ضصبرت

يف ايتاوركو ديوصسلا نم لك
،ة˘ي˘˘بوروأ’ا م˘˘مأ’ا يرود را˘˘طإا

ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفصشك
ا˘صسنر˘ف ل˘ي˘ث˘م˘ت را˘ت˘خا راو˘ع نا

نيدلا ريخ نم ’اصصتا ضضفرو
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا ضسي˘˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘˘صشطز
ريصسيل ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
ىطخ ىل˘ع ي˘صسنر˘ف˘لا مÓ˘عإ’ا

ضسي˘˘ئر ضس’وأا لا˘˘صشي˘˘˘م نو˘˘˘ج
ضسفنب ماق نأاو قبصس يذلا نويل
راتخا يذلا ريقف ليبن عم لعفلا

طغصضل ضضرعتي نأا لبق رئازجلا
ليثمت راتخيو هيأار ريغيل ريبك
 .اهدعب هاوتصسم عجارتيل اصسنرف

دكؤوت بعÓلا ةلئاع
 رئاز÷ا هرايتخا

ضضعب تفصشك ،رخآا بناج نم

˘ما˘صسح ة˘ل˘ئا˘ع نأا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ي˘ف د˘عا˘صصلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا راو˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا ةر˘˘˘كلا ءا˘˘˘م˘˘˘صس
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ةيندبلاو ةينف˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
دق اه˘كل˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
،ايقيرفإا لاطبأا لي˘ث˘م˘ت را˘ت˘خا

ن˘ل نو˘ي˘ل يدا˘˘ن د˘˘ئا˘˘ق نأا ’إا
د˘ع˘ب ’إا هرا˘ي˘ت˘خا ن˘ع ن˘ل˘ع˘˘ي
ةيصسنرف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ةردا˘غ˘م
طغصضلل هصضر˘ع˘ت ن˘م ا˘فو˘خ
امك ريقف ليبن عم ثدح امك
 .ركذلا قبصس

دقاعتلل ىعصست قرف ةدع
 برقأ’ا ‘ويلاو هعم
لبقت˘صسم ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو

همدق يذلا ءادأ’ا نإاف راوع
ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ي˘˘˘ف
يرود˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خ
هلعج ،ماع لكصشب يصسنرفلا

«لاو˘ل» ةردا˘غ˘˘م˘˘ل ا˘˘ح˘˘صشر˘˘م
يتلا يداونلا دحأاب قاحتل’او
رار˘غ ى˘ل˘ع ه˘م˘صضل ى˘˘ع˘˘صست
ر˘ت˘صسصشنا˘˘م ،لا˘˘ن˘˘صسرأا يدا˘˘ن
يلاطيإ’ا ضسوتنفوجو يتيصس
نأا ’إا ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير اذ˘˘˘كو
ى˘ق˘ب˘ت «زو˘ج˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ي˘˘صسلا»
تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘˘ظ˘˘ل˘˘ل بر˘˘قأ’ا

ى˘لإا بع˘ل˘ي د˘ق يذ˘لاو راو˘˘ع
د˘ئا˘ق زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير بنا˘˘ج
ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م م˘˘ج˘˘ن ر˘˘صضخ˘˘لا
رخأ’ا وه بول˘ط˘م˘لا ي˘ت˘ي˘صس
ضسوتنفوج بردم ولريب نم
.ديدجلا

بردملا لاغ ناف ضسيول داع
ةرتفلا نع ثيدح˘لا˘ب يد˘ن˘لو˘ه˘لا
بيرد˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف ى˘˘˘لو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

تاونصسلا يف دتيانوي رتصسصشنام
ةروطصسأ’ا دكأا ثي˘ح ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا
ي˘ف بغر˘ي نا˘ك ه˘نأا ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لا
ةدصشب زرحم ضضاير عم دقاعتلا

لبق «ءارمحلا ةعلقلا» ىلإا هبلجو
ر˘ت˘صسصشنا˘م ى˘لإا ر˘ي˘خأ’ا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

ي˘ف لا˘غ نا˘˘ف ف˘˘صشكو.يتيصس
بردملا نأا ةيفحصص تاحيرصصت
عم دقاعتلا ديري ناك يدنلوهلا

ضضا˘ير م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م مو˘ج˘˘ن ةد˘˘ع
ناملا» ةبيه ةداعإا لجأا نم زرحم
بردملا ةمئاق يف ناك امك «وي

،ي˘˘كصسفود˘˘˘نا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
ىلإا ةفاصضإ’اب ،رامينو ،نيياوغيه
،يتناك ولوغن ،رلوم ،ينام ويداصس

ربعو.ضسلموهو ضسومار ويجرصس
قباصسلا ادن˘لو˘ه بخ˘ت˘ن˘م برد˘م
لو˘خد مد˘ع ن˘م ه˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ع
ي˘ف ر˘ت˘صسصشنا˘م يدا˘ن ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م
نيذلا نيبعÓ˘لا ع˘م تا˘صضوا˘ف˘م
ضضاير مهصسأار ىلع مهديدحت مت
ايقيرفإا لطب نأاو اميصس’ ،زرحم
ى˘لإا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘˘ف ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا ،9102
 .يتيصس رتصسصشنام

ب.م.يرصسيإا

و˘˘˘˘يز’ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ىلإا لصصو˘ت˘لا ن˘م ي˘لا˘ط˘ي’ا
د˘م˘ح˘م ع˘م قا˘˘ف˘˘تا ة˘˘ي˘˘صضرأا
دو˘ن˘ب˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ضسرا˘˘ف
دقعلاب ةصصاخ˘لا ة˘ي˘صصخ˘صشلا
رو˘˘˘صسن˘˘˘ب ه˘˘˘˘ط˘˘˘˘بر˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
.ةيلاطي’ا ةمصصاعلا

ةيمÓعإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
قفتا ضسراف نأا ،ضسمأا ةيلاطيا

ملو ءيصش لك ىلع ويز’ عم
ةرادإا ضضوا˘˘ف˘˘ت ىو˘˘صس ق˘˘ب˘˘˘ي
ىلع لبقملا ةمصصاعلا يدان
ة˘˘˘ط˘˘˘بار ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ديدجلا مصسوملا يف لاطبأ’ا

لوح لابصس نم هتريظن عم
ن˘ي˘كم˘ت˘ل ة˘ق˘˘ف˘˘صصلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا

ناو˘˘˘˘˘˘˘˘لأا ل˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م

.«يتيصسليصسوكنايبلا»
نأا ه˘˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا فا˘˘˘صضأاو
ةلهصس نوكت نل ويز’ ةمهم
طرتصشي لابصس يدان نأا امب
نويلم01 ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا
اهبع’ حيرصست لجا نم وروأا
قر˘ف ةد˘˘ع ن˘˘م بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
 .انيتنرويفو ونيروت اهزربأا
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رصصان نب ليعامصسإا لازي ام
م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ثيد˘˘ح ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘ي’ا نÓ˘˘˘ي˘˘˘م
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا طا˘˘˘صسوأ’ا
راظنأا بذج نأا د˘ع˘ب ا˘ي˘لا˘ط˘يا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ع˘ئار˘لا تا˘يو˘ت˘˘صسم˘˘لا
يف «يرينوصسورلا» عم اهمدق
ضضعب لعج ام ،هل مصسوم لوأا
ع˘ي˘ي˘صضت د˘ع˘ب مد˘ن˘ت ة˘˘يد˘˘نأ’ا
ةرو˘صص ي˘˘ف ه˘˘م˘˘صض ة˘˘صصر˘˘ف
ابيرق ناك يذلا يلوبان يدان
.لانصسرأا جيرخ عم دقاعتلا نم

ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا ي˘˘فو

يصسروك ويزير˘با˘ف ا˘ه˘ب ى˘لدأا
ي˘ف ي˘لو˘˘ب˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ف ضسي˘˘ئر
«42 نا ي˘˘˘˘صس» ع˘˘˘˘م هراو˘˘˘˘ح
ضسي˘ئر نأا ا˘ه˘ي˘ف د˘˘كأا ي˘˘ت˘˘لاو
ديريو اصسمحتم ناك يلوبان

نأا د˘˘ع˘˘ب ر˘˘صصا˘˘ن ن˘˘ب ف˘˘ط˘˘خ
يف هتيلاتقو هتاراهمب بجعأا
ه˘˘ق˘˘ب˘˘صسي نأا ل˘˘ب˘˘ق ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
فيصصلا هعم دقاعتيو نÓيملا
ي˘صسرو˘ك فا˘صضأاو ،طرا˘˘ف˘˘لا
ل˘˘يو˘˘ما˘˘صس نأا ه˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح ي˘˘˘ف
دعاصصلا يلوبمأا مجن يصشتير
ى˘˘ط˘˘خ ضسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘˘صسي
اميصس’ ،ةيرئازج˘لا ةر˘هو˘ج˘لا

ةراهملاو ةبهوملا كلمي هنأاو
هاوتصسم ريوط˘ت˘ل ن˘ي˘ت˘مزÓ˘لا

تقو بع˘ل جا˘ت˘ح˘ي ه˘نا ر˘˘ي˘˘غ
لبق «و˘ي˘صشت˘لا˘كلا» ي˘ف ر˘ث˘كأا
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

ةراصشإ’اب ريد˘ج˘لا.Óبقتصسم
«ءار˘˘˘ح˘˘˘صصلا برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م» نأا
قÓطنا ربصصلا غرافب رظتني
يلاطي’ا يرودلا تا˘صسفا˘ن˘م
نÓعإا دعب كلذو »أا يريصسلا»
ي˘لا˘˘ط˘˘ي’ا يرود˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار
دعوملا ربمت˘ب˘صس91 خ˘يرا˘ت
 .ةلوطبلا قÓطن’ يمصسرلا

طيمز.ع
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هعانقإل راوع ىلع طغصضلا لصصاوي يصسنرفلا مÓعإلا
 رئاز÷ا نم لدب «ةكيدلا» ليثمتب

 «وي ناملا» ةبيه ةداعإاو مÓحأ’ا قيرف ءانبل

 دتيانويلا ريجانم كرحت مدع ببصس مهفأا ملو زرحم مصض ديرأا تنك :لاغ ناف

 ›وبان ـل لاقتن’ا نم ابيرق ناك يرئاز÷ا ›ودلا

«رصصان نب ةقفصص عايصض ىلع مدان سستنيرول يد» :يصسروك

 وروأا نويلم01 طرتصشي لابصس

 ةيصصخصشلا دونبلا ىلع سسراف عم قفتي ويزل

فاريب ةفيلخ رايتخ’
 ليقتصسملا ىفطصصم

خيرات ددحت «اوكلا»
دقعل ربمتبصس21ـلا

 ةيباختنلا ةيعمجلا
ةيبملوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تن˘ل˘عأا

نم21 ةيرئازجلا ةيصضايرلاو
ةيعمجلا دقعل ادعوم ربمتبصس
باخ˘ت˘نا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ضسي˘ئر˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ د˘˘يد˘˘ج ضسي˘˘ئر
يذلا فاريب ىفطصصم قباصسلا
هبصصنم نم «ايهف˘صش» لا˘ق˘ت˘صسا
بصسحبو.طرافلا يام21 يف
ةنجلل يذيفنتلا بتكملا دكأا ام
ن˘˘˘ع تل˘˘˘˘صصح˘˘˘˘ت «او˘˘˘˘كلا» نأا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘م ضصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا
د˘˘ق˘˘ع ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
كلذب ايهنم ةيباختن’ا ةيعمجلا

ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا بقر˘ت˘لا ة˘˘لا˘˘ح
،راظتن’ا نم عيباصسأا دعب ةئيهلا

ضسيئر بصصنم نأاو اصصوصصخ
ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا
،رهصشأا ةثÓث ةبارق ذنم روغصش
ة˘ج˘ير˘م د˘م˘ح˘˘م ف˘˘ّل˘˘ُك ثي˘˘ح
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ت˘قؤو˘م˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا˘˘ب
˘ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ًا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ب˘م˘˘لوأ’ا
ريصضحتلا عم ةئيهلل يصساصسأ’ا
ةيداعلا نيتماعلا ني˘ت˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
نأا مولعملا نمو.ةيباختن’او
ةيع˘م˘ج ضسأار˘ي لاز˘ي ا˘م فار˘ي˘ب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا نا˘ج˘˘ل˘˘لا
˘مد˘ق نا˘ك يذ˘لاو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ةئيه ىلعأا ةصسائر نم هتلاقتصسا

نود ،ايوفصش ةيرئازج ةيصضاير
ناكو ،ايباتك نيينعملا راطخإا
دق يذيفن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ءا˘صضعأا

اولواحو ةلاقتصس’ا هذه اوصضفر
مل هنا دكأا هنا ريغ ،هيأار رييغت
تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي د˘˘ع˘˘ي
ى˘ل˘ع ةرر˘كت˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘˘لاو
 .هتلئاعو هصصخصش

طيمز.ع
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د˘˘ئار ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا تدد˘˘ج
نابعصش ضسيئرلا ةدايقب ةبقلا

ينفلا مقاطلا يف ةقثلا قيفر
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل يدا˘ن˘لا دا˘ق يذ˘˘لا
لكب رمأ’ا قلعتيو دوعصصلا

رو˘ن˘لا د˘ب˘ع ي˘˘صسي˘˘م˘˘ح ن˘˘م
نأا ى˘ل˘ع ي˘صسي˘ئر برد˘م˘˘ك
ي˘بر˘ع˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ل˘˘صصاو˘˘ي

د˘عا˘صسم برد˘م˘˘ك ي˘˘ن˘˘صسح
ا˘˘برد˘˘˘م م˘˘˘نا˘˘˘غ د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘مو
ةرادإا تد˘˘ق˘˘˘عو.ضسارحلل
ةيصشع ةيفح˘صص ةود˘ن ة˘ب˘ق˘لا
اهلÓخ نم تمدق ،ضسمأا لوأا
ميدقلا ديدجلا ينفلا مقاطلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘˘صشي˘˘˘˘صس يذ˘˘˘˘لا
يف دئارلل ةين˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا
تلصضفو اذه.مداقلا مصسوملا
ي˘˘ف عور˘˘صشلا د˘˘˘ئار˘˘˘لا ةرادإا
نم ةدهعلا ةياهن مغر لمعلا
تقولا عي˘ي˘صضت يدا˘ف˘ت ل˘جا

ةيعمجلا د˘ق˘ع م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع
ىلع لوصصحلا د˘ع˘ب ة˘ما˘ع˘لا
ن˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘صضخأ’ا ءو˘˘˘˘˘˘صضلا
.ةينعملا تاطلصسلا

ةرادإا ركصشأا :يصسيمح
راصصنأ’ا ىلع..ةبقلا
يدانلا لوح فافتل’ا
¤وأ’ا بتارŸا بعلنصسو
يصسيمح رو˘ن˘لا د˘ب˘ع ر˘كصش

ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م
ديد˘ج˘ت ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا
ه˘م˘قا˘ط ي˘فو ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا
لمعيصس هنا احصضوم ،ينفلا

يف ةبقلا ةبيه ةداعإا ىلع
لا˘قو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

ةود˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘خ ي˘˘صسي˘˘˘م˘˘˘ح
ه˘ي˘ف مد˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا
ر˘كصشأا» :مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو˘˘ل
ةقثلا ىلع ةبقلا دئار ةرادإا
ا˘نأاو ّي˘ف ا˘ه˘ت˘˘ع˘˘صضو ي˘˘ت˘˘لا
انققح دقل ،انه ءاقبلاب ديعصس
يتلا فورظلا مغر دوعصصلا

تئج يننأا ثيح ،اهنم انيناع

م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف
،ةلهصس نكت مل ةيعصضولاو
اقيرف اندعأا اننأا مهملا نكل

يناثلا مصسقلل ةبقلاك اريبك
د˘ق˘˘ل» :ع˘˘با˘˘تو ،«فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
بعل ىلع ةرادإ’ا عم تقفتا
’ ا˘˘˘م˘˘˘لو ،ى˘˘˘˘لوأ’ا راودأ’ا
،ىلوأ’ا ةط˘بار˘ل˘ل دو˘ع˘صصلا
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا كل˘م˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن
اننكميو ةيداملاو ةيرصشبلا
دقل» :عباتو ،«كلذ قيقحت
نيذلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ا˘ن˘ل˘صصتا
رظتننو ةبقلا يف نونطقي
ءا˘ن˘ب˘ل ى˘ع˘صسنو ،م˘ه˘˘ت˘˘با˘˘جإا

ى˘ل˘ع ردا˘ق ي˘صسفا˘ن˘ت ق˘ير˘ف
م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘ل˘ك لو˘ق
:ه˘مÓ˘ك م˘ت˘˘خو ،«د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
7 ـب ظا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ا˘˘˘نرر˘˘˘ق»

م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
بصسح ابع’31 عم دقاعتلا
متيصس امك مادقتصس’ا ةنجل
فنصص نم نيبع’3 ةيقرت
اونوكيل ةنصس12 نم لقأا

ةاو˘ن نود˘ع˘ي م˘ه˘نأ’ ،ا˘ن˘ع˘˘م
ل˘م˘ع˘ن˘˘صسو لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

نيو˘كت˘لا ثع˘ب ةدا˘عإا ى˘ل˘ع
.«ةبقلا يف

ب.م.يرصسيإا

نب رامع يناثلا مصسقلا ةريظحل يمتنملا لÓج د’وأا قيرف ضسيئر طبر
ةمزأ’ا لحب يلاوتلا ىلع ثلاثلا مصسوملل قيرفلا ضسأار ىلع هءاقب بلاط
مقاطلا تاقحتصسم ديدصستب هل حمصست يتلا ةمزÓلا لاومأ’ا ريفوتو ةيلاملا
مقاطلا زجعو ةبعصصلا ةيعصضولا نأاب دكأا دقو نينئادلا نيبعÓلاو ينفلا
ةميخو بقاوع اهل نوكت دق ةيفاكلا ةيلاملا ةلويصسلا نامصض ىلع يرادإ’ا

يذلا رمأ’ا ةيناثلا ةطبارلا نمصض لبقملا مصسوملا قيرفلا راصسم ىلع
عصضولا مزأات يدافتل ةيلحملا تاطلصسلل اعيرصس Óخدت هرظن يف يعدتصسي
.تيبلا بيترت نم يرادإ’ا مقاطلا نيكمتو

قيرفلل ةيلام لولح داجيإا نع ازجاع ىحصضأا صسيئرلا
ةدايزو ةمداقلا مايأ’ا يف ةمزأ’ا مقافت نم اهفواخم ةرادإ’ا تددجو اذه
اريصشم يدانلاب قدحي يذلا رطخلا ضسوقان ارارم تقد نأا دعب قيرفلا بعاتم
لجأا نم بلاط نب ضسيئرلا ةدايقب يرادإ’ا مقاطلا اهلذب يتلا ةريبكلا دوهجلا نأا
يتلا ةمزأ’ا قمع ىلإا رظنلاب ةيفاك ريغ ىقبت ةديدج ليومت رداصصم داجيإا
نمصض هل ةبرجت لوأا يف قيرفلا لبقتصسم نهرتصس اهنأاو ةصصاخ هقيرف اههجاوي
.ةمزÓلا ةيلاملا تازيفحتلا بايغ لعفب ةيناثلا ةطبارلا

صشامر ماصشه

ةنتاب ةيدولوم
رظتني يناديز

طبصض دعوم
ةماعلا ةيعمجلا

ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘˘لو˘˘م صسي˘˘ئر د˘˘كأا
ةرادإا نأا ي˘˘˘˘˘ناد˘˘˘˘˘يز دو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘صسم
يمصسر بلطب تمدقت هقيرف
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل
صصي˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لا ىل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا
نأا افيصضم ةماع ةيعمج دقعل
ة˘˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ار˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘م م˘˘˘صسح˘˘˘لا بجو˘˘˘ت˘˘˘˘صست
ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لاو ا˘يا˘صضق˘لا ي˘˘ف

ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل كلذو ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع تل˘˘˘ظ
ر˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا
تار˘˘ي˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف عور˘˘˘صشل˘˘˘ل
تا˘˘˘مز˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صضو
نأا د˘˘˘˘كأا د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا
نو˘˘ك˘˘ت˘˘صس ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

نيريرقتلا صضرع˘ل ة˘صصصصخ˘م
عم ةقداصصملل يلاملاو يبدأ’ا

ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘صشت
ة˘ما˘قإ’ ا˘ب˘صسح˘ت تا˘ح˘ي˘صشر˘ت˘لا

عوب˘صسأ’ا ي˘ف ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا ةرود
.يلاوملا

 ءاقبلل حصشرم..
ةيبوبلا صسأار ىلع

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘˘لا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘صشتو اذ˘˘ه
ي˘˘ناد˘˘يز صسي˘˘ئر˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ب ىلإا
ي˘˘˘ف ه˘˘˘عور˘˘˘صش ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا
ل˘˘يو˘˘م˘˘ت ردا˘˘صصم ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘لا

م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ل ه˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسب ارور˘˘˘˘م
تاءا˘ف˘ك˘˘ب ر˘˘ي˘˘صسم˘˘لا بت˘˘ك˘˘م˘˘لا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م
ي˘˘˘˘ف قÓ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن’ا ىلإا ’و˘˘˘˘˘صصو

اذه يفو تاباد˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع
قو˘ثو˘م رد˘صصم ف˘صشك دد˘˘صصلا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ةرادإ’ا لو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خد ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘م تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م
راظنأ’ا نع اديع˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
م˘˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل

قرفلا نم ديدعلا نأاو ةصصاخ
.نيبعÓلا زربا فطخ ديرت

صشامر ماصشه

قافولا يف ةنوملقوب ةفÓخل حصشرم فيرصشلا رودق
فيطصس قافو

نادعاصسم مناغو ينصسحو يصسيئر بردمك يصسيمح يف ةقثلا ددجت ةرادإلا

ةبقلا دئار
تاطلصسلا نم رصضخأ’ا ءوصضلا ىلع لوصصحلا دعب ةماعلا ةيعمجلا دقع وحن

ىرخأا ةرم باحصسنلاب ددهي بلاط نب
ةقناخلا ةيلاملا ةمزأ’ا ببصسب

رانلا لئابقلا ةبيبصش قيرف ةرادإا تحتف
لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا فار˘طأ’ا ضضع˘ب ى˘ل˘˘ع
ةلبلبلا قلخو قيرفلا رارقتصسا ةعزعز
ضصخي ايتوصص Óيجصست اورصشن امدعب
و˘هو لÓ˘م ف˘˘ير˘˘صش يدا˘˘ن˘˘لا ضسي˘˘ئر
لواح هنأا دكؤويو فتاهلا ربع ثدحتي
تنانجات عا˘فد ق˘ير˘ف ي˘تارا˘ب˘م ءار˘صش
يو˘ن˘ي ه˘نا ا˘م˘ك ياد ن˘ي˘˘صسح ر˘˘صصنو
لبق ىرخأ’ا تايرابملا ديدع ءارصش
انايب يدانلا ةرادإا ترصشنو.نيمصسوم
ىلع يدانلل ةيمصسرلا ةحفصصلا ىلع

تلاق ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
جتحت لئابقلا ةبيبصش قيرف ةرادإا» :هيف
رارقتصسا برصض ةلواحم ىلع ةدصشب
ع˘قاو˘م داور ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لاو ،يدا˘ن˘لا
تاو˘ن˘ق˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
ماد˘خ˘ت˘صسا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

اذه.«ةروزم قئاثوو ةبذاك تامولعم
عفرل هجتت اهنأا قيرفلا ةرادإا تدكأاو
عرز لواحي نم دصض ةيئاصضق ىوعد
.يدانلا ريصسكتو ةلبلبلا

ب.م.يرصسيإا

ةنيطنصسق بابصش
هÒجانم ببصسب يدادع ةقفصص رصسخت دق «يصس.سسأا.يصسلا»

ثحبي ثيح لئابقلا ةبيبصش قيرف باعلأا عناصص بادتنا عارصص ةمصصاعلا ةيدولوم تلخد
ةرادإا نيب مت يذلا قباصسلا قافت’ا نم مغرلاب هتامدخ نامصض ةيفيك نع نولوؤوصسملا
ينعملاب لاصصت’ا دواع ينارمع ينقتلا نأا ركذي ،ديبع لصصيف هريجانمو يصس صسا يصسلا

ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا ه˘ي˘جو˘ت ل˘صضف بعÓ˘˘لا˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا بصسحو ن˘˘ك˘˘لو
نا˘صشب ة˘ق˘فاو˘م˘لا ه˘ح˘ن˘م ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ا˘صضفار ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا ىلإا ةر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق˘˘لا
.هحيرصست ةقيثو كلتمي نآ’ا هناو اميصس’ لاصصت’ا

صشامر ماصشه

يدانلا Òصسكتو ةلبلبلا عرزب فارطألا سضعبمهتت «يرانكلا» ةرادإا

لئابقلا ةبيبصش
ةلوطبلا تايرابم ءارصش لواحي لÓم ـل ايتوصص Óيجصست اورصشن امدعب

ىلإا ةمصصاعلا داحتا ةرادإا تلصصوت
،ةرمح ميحرلا دبع عفادملا عم قافتا

مصساوم ةثÓثل هدقع ديدجت لجا نم
طصسو ةزمح يردوك ددج امك ،ةمداق
.دحاو مصسومل يدانلا ناديم
ىلع ةمصصاعلا داحتا ةرادإا تفصشكو
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص

تنكمت اهنأا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
ديدمت ىلع ،يئانثلا عم قافت’ا نم
لÓخ نم رارقتصس’ا نامصضل ،دوقعلا
يف ةي˘صسا˘صسأ’ا ز˘ئا˘كر˘لا˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا
ابصسحت يصسفانت قيرف ءانبل دادعتلا
.ديدجلا مصسوملل

ب.م.يرصسيإا

ادحاو امصسوم يردوكو تاونصس3 هدقع ددجي ةرمح

ةمصصاعلا داحتا
زئاكرلاب ظافتح’ا ىلع رصصت ةرادإ’ا

هدقاعت ،نارهو ةيدولوم يدان نلعأا
نم امداق ،ناميل ماصسح ضسراحلا عم
يناث ح˘ب˘صصي˘ل ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش

«ةوارمحلا» فوفصصل مظني بع’
.يراجلا وتاكريملا لÓخ
نايب يف ،ينارهولا يدانلا فصشكو
عقوم ىلع ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع
،«كوبصسيف» يعام˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
عقو دق ،اًماع03 بحاصص ناميل نأا

ةبيتك ىلإا ايمصسر هلاقتنا دقع ىلع
.نيمصسومل ،«ةوارمحلا»
ةصسفانم ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإ’ تنا˘كو

با˘ب˘صش ن˘م ا˘ه˘تر˘ي˘˘ظ˘˘ن ع˘˘م ة˘˘يو˘˘ق
ار˘صصم هرود˘ب نا˘ك يذ˘لا دادزو˘˘ل˘˘ب

حجنتل ناميل ضسراحلا بادتنا ىلع
هتامدخ ىلع لوصصحلا يف ةريخأ’ا
نا˘ك كلذ ل˘ب˘˘قو ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كصشب
ةبرقم ىلع ينيط˘ن˘صسق˘لا ضسرا˘ح˘لا

با˘˘ب˘˘صش ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت ن˘˘˘م
تاصضوا˘ف˘م˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
ضضوخ يف هتبغر ببصسب ،تفقوت
ةكراصشملا هل نمصضي ٍدان عم ةبرجت
.ةمظتنم ةفصصب

جاحلب اصضر

«ةوارمحلا» يف نيمصسوم عقوي ناميل
نارهو ةيدولوم

sport@essalamonline.com

فلصشلا ةيعمج مجاهم تاب
ةم˘ئا˘ق ن˘م˘صض ف˘ير˘صش رود˘ق
عورصش بقترملا نيفدهتصسملا
ي˘˘ف ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس قا˘˘˘فو ةرادإا
ا˘ب˘صسح˘ت م˘ه˘ع˘˘م ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا

لبقملا مصسو˘م˘لا م˘ه˘قا˘ح˘ت˘ل’
قا˘˘فو˘˘لا ةرادإا يو˘˘ن˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ضسجو بعÓ˘لا ن˘م بر˘ق˘ت˘˘لا
ه˘ت˘ي˘ع˘صضو ة˘فر˘ع˘مو ه˘˘صضب˘˘ن
ةيداملا ه˘ب˘لا˘ط˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإا

قا˘˘فو˘˘˘لا ةرادإا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس’
هاكز امدعب هتاناكمإاب ةعنتقم
ضسولجلا بلطو ينفلا مقاطلا

تاصضوافملا ةلواط ىلإا هعم
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘صصف˘˘ي˘˘˘صسو اذ˘˘˘ه

تارايخلا ضضعب يف ريصسملا
نأا دع˘ب ا˘م˘ي˘صس’ ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا
ضصو˘صصخ˘ب ة˘يؤور˘˘لا ح˘˘صضت˘˘ت
بيبحلا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
هب ظافتح’ا ءاوصس ةنوملقوب

لبقملا مصسوملا دادعت نمصض
.هحيرصست قئاثو هحنم وأا

دوقعب نوطبترملا
 راصسفتصس’ا اولواح

مهتيعصضو نع
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو لاز˘˘˘ت ’و اذ˘˘˘˘ه
ن˘˘˘ير˘˘˘˘خآ’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
حوارت دو˘ق˘ع˘ب ن˘ي˘ط˘ب˘تر˘م˘لا

نم نوكتصشي ثيح اهناكم

ةرادإ’ا عم لصصاوتلا عاطقنا
ي˘ف ا˘ه˘ل˘طا˘م˘ت ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا
م˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘صسم د˘˘˘يد˘˘˘صست
عو˘ب˘˘صسأ’ا نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘صسو
ة˘˘ل˘˘ه˘˘˘م ر˘˘˘خآا˘˘˘ك ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
لبق نيريصسملل ا˘ه˘نو˘ح˘ن˘م˘ي
حيصضوتب ةبلاطملاو كرحتلا
م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو لو˘ح ةرو˘صصلا

ع˘م ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘˘لا قا˘˘فآ’او
ةيجيتار˘ت˘صسإ’ا ن˘ع ف˘صشكلا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘عو˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘لا
م˘صسو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘صضح˘ت ةرادإ’ا
نوكيصس هنأاو ةصصاخ لبقملا

.اقاصشو Óيوط
صشامر ماصشه

تنانجات عافد

ي˘˘ف تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد ةرادإا د˘˘ع˘˘ب عر˘˘صشت م˘˘ل
مغر لبقملا يصضايرلا مصسوملا تاريصضحت
دو˘جو ن˘ع ار˘خؤو˘م تثد˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ب˘˘خأ’ا
ضشي˘عر˘ق ضسي˘ئر˘لا ن˘ي˘ب ة˘مد˘ق˘ت˘˘م ت’ا˘˘صصتا
نكل نيفدهتصسملا نيبعÓلا نم ددعو رهاطلا

يدانلا يريصسم نإاف تايطعملا رخآا بصسحو
لبق نم ةيليصصفتلا حئاوللا راظتنا نولصضفي
ديد˘ح˘ت ضصخ˘ت ي˘ت˘لاو ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
تاكرصشلاو ةيواهلا ةيدنأ’ا نيب تايحÓصصلا
اصضيأا قرطتلا عم يناثلا مصسقلا يف ةيراجتلا
ةلجصسملا نويدلاب ةقلعتملا ىلثملا ةقيرطلل
نيقباصسلا نيبعÓلا هاجتا تاعزانملا ةنجل يف
ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر ةرو˘صصب ا˘هد˘ع˘ب عور˘صشلا ل˘ب˘ق
.ديدجلا مصسوملا تاريصضحت

قيرفلا فادهأا دعب ددحي مل
يواز بردملا ىلع هئاقبإا مغر
عا˘فد˘لا ةرادإا تف˘ت˘˘كا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

عانقإا يف اهحاجن ىلع طقف ديكأاتلاب ارخؤوم
ضسأار ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب˘لا˘ب يواز م˘ير˘˘ك برد˘˘م˘˘لا
يف هتمهم يف هحاجن دعب ةينفلا ةصضراعلا
نود ن˘م ن˘كل ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب
ءاو˘˘صس ةر˘˘ط˘˘صسم˘˘لا فاد˘˘هأ’ا ن˘˘ع ف˘˘صشكلا
طقف ءافتك’ا وأا دوعصصلا ةقرو فادهتصساب
يف ةصسفان˘م˘لا ما˘ظ˘ن نأا مادا˘م ءا˘ق˘ب˘لا بع˘ل˘ب
ة˘ل˘ما˘ك ة˘يد˘نأا ة˘ت˘صس دد˘ح˘ي مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘لا
ةلويصسلا بايغو ىندأ’ا مصسقلا ىلإا طوقصسلل
.قاروأ’ا طلخي دق ةيلاملا

صشامر ماصشه

يدجلا لمعلا يف عورصشلل تايحÓصصلا ديدحت رظتني سشيعرق
ايمصسر قاب يواز بردملا

لÓج د’وأا



ةــــنصصرق

مهنم دحاو ةصسامخ نب
ا˘˘غ’ا˘˘م يدا˘˘ن ل˘˘صشف د˘˘˘ع˘˘˘ب
روجأا ديدصست يف ينابصس’ا

ة˘˘˘مزأ’ا بب˘˘˘صسب ،ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’
اهن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ررق «انوروك» ضسوريف ءارج
طصشا˘ن˘لا ي˘نا˘ب˘صس’ا يدا˘ن˘لا
خ˘صسف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘˘لا ي˘˘ف
اهنيب نم هيبع’ لك دوقع
ة˘صسا˘م˘خ ن˘ب د˘م˘˘ح˘˘م د˘˘ق˘˘ع
،يرئازج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا

ا˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م نو˘˘كي˘˘صس يذ˘˘لاو
يف ،رخآا قيرف نع ثحبلاب
.يفيصصلا وتاكريملا

فادهألا سصانق ةكبد نب
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘˘ي
ي˘˘لود˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
نب نايفصس  يرئازجلا
ق˘لأا˘ت˘ب ئ˘ب˘˘ن˘˘ي ة˘˘كبد
ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ناد˘˘˘ي˘˘˘م
،ق˘˘با˘˘صسلا ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

عاطتصسأا نأا دعب اذهو
فادهأا5 ىلع مصصبلا

ة˘م˘˘صسا˘˘ح ةر˘˘ير˘˘م˘˘تو
ح˘ت˘ف˘لا يدا˘ن ناو˘لأا˘˘ب
01 رور˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب

ن˘˘م ط˘˘ق˘˘˘ف ت’و˘˘˘ج
يدو˘˘ع˘˘صسلا يرود˘˘لا

ل˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ي م˘˘˘˘قر و˘˘˘˘هو
يف عافترÓل احصشرم
ريبكلا ىوتصسملا لظ
ذ˘ن˘˘م ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
.ةلوطبلا قÓطنا

رمحأا طخ ةصشغ

لا˘صصت’ا ى˘ل˘ع قر˘ف˘لا ضضع˘ب رار˘صصإا ما˘مأا
ديكأات ىلإا ةرادإ’ا تعراصس ةصشغ مجاهملاب
ينعملا لواح اذإا ’ا قافولا يف ينعملا ءاقب
ولوؤوصسم لمأايو اذه جراخلا يف فارتح’ا
ةجاح ىلإا رظنلاب ةليصسملا نبا ءاقب قافولا
ضضعب ةرداغم دعب ةصصاخ هتامدخل ةبيتكلا
يواردو فو˘صصو˘˘ب ةرو˘˘صص ي˘˘ف ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا

ةرادإ’ا لعج يذلا رمأ’ا وهو يناوصضرو
اهنأاو ةصصاخ ةراطصسوصس نم اهتريظن رذنت
.» ةريقحلاب » ىيحي رتنع تاكرحت تفصصو
ئراوط ثدحأا ةرارغوب

نيمايل ةليلم نيع ةيعمج بردم لصضف
ةصضرا˘ع˘لا ن˘م ه˘با˘ح˘صسنا نÓ˘عإا ةرار˘غو˘ب
لكاصشملا ىلإا رظنلاب كلذو قيرفلل ةينفلا
يف قيرفلا اهصشياعي ىحصضأا يتلا ةديدعلا
ة˘˘مزأ’ا بب˘˘صسب ة˘˘صصا˘˘خ ى˘˘لوأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ردجت .يدانلا اهب رمي يتلا ةقناخلا ةيلاملا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج ضشتو˘˘˘كلا نأا ةرا˘˘˘صشإ’ا
دج جئاتن قيقحت ىلإا قيرفلا داقو ةريخأ’ا

همقاط ةقفرب ميتنصس يأا قلتي ملو ةبيط
روثي عراصشلا لعج يذلا رمأ’ا وهو ينفلا

. ةيئ’ولا تاطلصسلا ىلع

يبدب هتلطعب عتمتصسي زرحم

زرحم ضضاير بهذ ةصسفانملا ةرتف ءاهتنا دعب
ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
هت˘ق˘يد˘صص ة˘ق˘فر ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا ه˘تزا˘جإا ي˘صضق˘ي˘ل
رصشنو .ةيبرعلا يبد ةرامإاب دراو روليات ةديدجلا
ربع ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ق˘فر ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب

ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ه˘˘با˘˘صسح
يكرتلا فيصشلا دنع ويديف عطقم يعامتج’ا
ح˘ل˘م˘لا ة˘صشر بحا˘˘صص «ه˘˘ي˘˘صشكو˘˘غ تر˘˘صصن»
ه˘تر˘صشن يذ˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا ضسف˘ن و˘هو ،ةر˘ي˘ه˘صشلا
.دراو روليات ةيناطيربلا ءانصسحلا

عراصست «ةيبابلا» ةرادإا
ةيعمجلا دقعل

بلطب ةملعلا ةيدولوم يدان ةرادإا ضسلجم مدقت
قيفوت يدلبلا يبعصشلا ضسلجملا ضسيئر ىلإا

نكمم تقو برقأا يف هتاقÓم لجأ’ يناصشح
اهزربأا ت’اغ˘صشن’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا حر˘ط فد˘ه˘ب
لبق نم ةصصصصخملا ةيلاملا تاناعإ’ا ليوحت
يواهلا يدانلا باصسح نم ةيلحملا تاطلصسلا
كلذو ةيراجتلا ةيصضايرلا ةكرصشلا باصسح ىلإا
باقر ريمصس يواهلا ضسيئر ميدقت مدع ببصسب
9102 ةيصضاملا ةنصسلاب ضصاخلا يلاملا هريرقت
دقع دعوم ديدحت هصضفر كلذ نم رثكأ’او
. ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا لاغصشأا

qarsana@essalamonline.com
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يمتحلا رمألا مامأا يجصسايبلا موجن
لوأ’ يئاه˘ن˘لا غو˘ل˘ب د˘ع˘ب
قÓم˘ع˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ةر˘م
ملحلا نأا ودبي يصسيرابلا
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا بر˘˘˘ت˘˘˘قإا د˘˘˘ق
ضسكعنإا يذلاو قي˘ق˘ح˘ت˘لا
موجن لبقتصسم ىلع ابلصس
يف نيبغارلا «يجصسايبلا»
’ ا˘م و˘هو ،يدا˘˘ن˘˘لا كر˘˘ت
ةرادإا ه˘˘˘صضفر˘˘˘تو هد˘˘˘ير˘˘˘ت
نأا ىر˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ببصسب  ةيلاحلا ةليكصشتلا
ر˘ي˘ب˘كلا م˘ها˘ف˘ت˘لاو حور˘لا
اهلعجي ام نيبعÓلا نيب
بقللا فطخ ىلع ةرداق
.ةمداقلا تاونصسلا يف
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ةلوطبلا عرد ميلصست دعوم اذه
ةلوطبلا عرد مي˘ل˘صست مو˘ي˘لا م˘ت˘ي˘صس
ردصصت يذلا ،دادزولب بابصش قيرفل
ة˘ل˘ي˘ط ير˘ئاز˘ج˘لا يرود˘لا بي˘تر˘˘ت
ةحئاج ببصسب فقوتلا لبق مصسوملا
ضسي˘˘ئر راود˘˘م د˘˘كأاو ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
عرد ميلصست˘ب مو˘ق˘ي˘صس ه˘نا ة˘ط˘بار˘لا
مويلا ةبيقعلا ءانبأا قيرفل ةلوطبلا
دوعصصلا عرد مدقيصس اميف ،ءاعبرأ’ا

قير˘ف˘ل لوأ’ا فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لاو
:لاقو ،ضسيمخلا ادغ ةيدملا يبملوأا
ةليط ناقيرفلا همدق امل انم انافرع»
بيترتلا ةداير امهلÓتحاب مصسوملا

رم يتلا ةيئانثتصس’ا فورظلا مغر
بب˘˘صسب يور˘˘كلا م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
.«انوروك ضسوريف
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ةÓصصلا تيقاوم

ةيباختنلا ةيعمجلا دقعل ربمتبصس21ـلا خيرات ددحت «اوكلا»^
ةيصصخصشلا دونبلا ىلع سسراف عم قفتي ويزل ^

ديعصس انأا :لاطع
نلو سسين ‘

وحن لإا رداغأا
ادج Òبك قيرف

زئاكرلاب ظافتح’ا ىلع رصصت ةرادإ’ا

تاونصس3 ـل هدقع ددجي ةرمح
ادحاو امصسوم يردوكو

ةلوطبلا تايرابم ءارصش لواحي لÓم ـل ايتوصص Óيجصست اورصشن امدعب

مهتت «يرانكلا» ةرادإا
ةلبلبلا عرزب فارطألا سضعب

يدانلا Òصسكتو

ىلوأ’ا ةكراصشملل اصسمحتم ادب
«يبوروأ’ا يرودلا» يف هل
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ريقف ويرانيصس راركت لجأا نم

راوــع ىلع طــغصضلا لصصاوي يصسنرفلا مÓـعإلا
رــئاز÷ا نم لدب «ةكيدلا» لـــيثمتب هعانقإل

رئاز÷ا هرايتخا دكؤوت بعÓلا ةلئاع^
برقألا ‘ويلاو هعم دقاعتلل ىعصست قرف ةدع^

ةمصصاعلا دا–إا ةبقلا دئارلئابقلا ةبيبصش

لوصص◊ا دعب ةماعلا ةيعم÷ا دقع وحن
تاطلصسلا نم رصضخأ’ا ءوصضلا ىلع

‘ ةقثلا ددŒ ةرادإلا
يصسيئر بردمك يصسيمح

نادعاصسم Âاغو ينصسحو



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

