
ةـــيسضق ‘ ةديدج ليسصافت
حئاسضف نعماثللأ طي“ «دأدح يلع»

يأومأÎلأ عورسشم ‘ ةلم÷اب

مامأأ «ةفيلخلأ فلم» ةدوع
يف ةديلبلأ ءاسضق سسلجم

50صصلبقملأ ربمفون8ـلأ
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يف ةكرصشلا تاراطإا ددع نأا دكأا
اراطإا22 زواجتي ’ جراخلا

ÚلماعتŸاو ÚنطاوŸا لمصشي رارقلا
Úيداصصتق’ا

نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا صسيئر
:دكؤوي روك قراط هتحفاكمو داصسفلا

ثدحأأ روتسسدلأ ليدعت عورسشم
داسسفلأ ةحفاكم ‘ ةيعون ةلقن

30صص

ثد◊ا عنصصي لÓصسو تاماهت’ا ىلع دري ىيحيوأا
ةقوبصسم Òغ تاحيرصصتب

امدنع بلقلا ىوتصسم ىلع رجنخ تانعط هل اهجو
لومحملا هفتاه ةقرصس ’واح

نع ةديدج ارارـصسأا «يوـب ندـلوغلا«فـصشكي لـــه
؟ةباصصعلا زومر طوقصس دعب هتيروطاربمإا

50صص

ع˘˘˘فر ن˘˘˘˘ع ،ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
تÓ˘ج˘صسلا جار˘˘خ˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ط˘˘صشنأ’ا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘ك˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘˘ب ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
تاي’ولاب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ر˘ي˘غ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ي˘˘˘هو ،ىلوأا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘ك ة˘˘˘يدود˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
بجومب ةدم˘ج˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

.6102 يف ةرداصص ةميلعت

يئأدتبلأ ‘ ةسسأردلأ فانئتسسل ةيئانثتسسلأ تاططıأ يه هذه
40 صصىرخأا ¤إا ةيوبرت ةصسصسؤوم نم ذيمÓتلا ليو– تايفيكو طورصش نع فصشكت ةيبÎلا ةرازو

تÓجسسلأ جأرختسسأ نع ديمجتلأ عفر
Òغ تاجتنملل ةلم÷اب عيبلل ةيراجتلأ

ةيدود◊أ تايلولاب ةيئأذغلأ

تايجاح نم ةئاملاب07 :راكح
تامدخلأ لاجم يف كأرطانوسس

ةيلحم تاكرسش هزجنت

40صص

40 صص

تاءادتع’او تافاطتخ’ا فيزن فقول «صصاصصقلا» ـب نوبلاطي نويقوقح

أذفان انجسس ةنسس02
يكملب ميرك باسشلأ يلتاقل

نأرهو يف

لصصفلاب لقنلا ةرازو اوبلاط
لÓغتصس’ا ةصصخر ةلكصشم يف

نوددهي ةرجألأ وقئاسس
أءدب تابأرسضإأ نسشب

يراجلأ ربوتكأأ91ـلأ نم
40 صص

30 صص

50صص

ءأرو ءأدوسسلأ ةيرسشعلأ تاباسصع
رئأزجلأ يف «لتقلأ» مئأرج يسشفت

ىعسست ةيجراخ فأرطأأ:يسساف ةرهز^
  مأرجإأ ةرؤوب ىلإأ رئأزجلأ ليوحتل

اهقح نم رئأزجلأ:راعرع نامحرلأ دبع ^
  رابتعأ يأأ قوف اهتحلسصم نأل مأدعإلأ قيبطت



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
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:راهصشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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 ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةحÓفلأ ريزول لجاع بلط

ن˘˘م نو˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف نور˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسم بلا˘˘˘ط
يحÓفلا راقع˘لا ف˘ل˘م ح˘ت˘ف˘ب ،طاو˘غأ’ا
رامثتسس’ا فلم صصاخ لكسشبو ةي’ولاب
ا˘ه˘نأا˘ب ف˘سصو˘ت تا˘ي˘ل˘م˘عو ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

حلاسصل يعرسش ريغ لÓغتسسا تايلمع
يحÓف˘لا را˘ق˘ع˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ف˘ظو˘م
ةمه˘م ع˘يرا˘سشم تا˘سصسصخ˘م ه˘ي˘جو˘تو
،يحÓفلا راقعلا حلاسصل ةهجوم تناك
تازوا˘ج˘ت عو˘قو ى˘لإا ر˘يرا˘ق˘ت ر˘˘ي˘˘سشتو
. ذوفن لÓغتسسا تايلمع اهزربأا

ىلوألأ ةطلغلأ عم
نمثلأ عفديسس

نيلوؤوسسملا صضعب نع ردسص ام برغأا نم
،ةيبونج ةي’و يلاو هب ماق ام ،نييلحملا

ريسشت امك لجرلا ،بسصنملا يف هنييعت ذنم
ادج ادج صصيرح ةي’ولا لخاد نم رداسصم
ةررق˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا تا˘عا˘سسب ماز˘ت˘ل’ا ى˘ل˘ع
رداغي انبحاسص ،ءاطسسبلا نيفظوملل انوناق
ةعاسسلا ىلع ابيرقت يموي لكسشب هبتكم
ت’اح يف ’إا ريخأات يأا نود ،ءاسسم ةعبارلا
ءادأا ىلع يلاولا رسصي امنيبو ،ادج ةردان
،مويلا يف تاعاسس8 انوناق يمسسرلا هماود
تازايتم’ا لك نم عبطلاب ديفتسسي هنإاف
ي˘ف ي˘ما˘سس را˘طإا˘ك ه˘ح˘˘لا˘˘سصل ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا
ىلع ظافحلا يلاولا لواحي امبر ،ةلودلا

عم هنإاف لعف امهم هنأا كردي  وأا ،هتحسص
.«نمثلا عفديسس» ىلوأ’ا ةطلغلا

..تسسوكل زبخ

دوف تسسافلا عيرسسلا ماعطإ’ا تÓحم ربتعت
،ةيئاذغلا تاممسستلاب ةباسصإÓل ةبسصخ ةيسضرأا
ذإا ،ةبا˘قر˘لا با˘ي˘غو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘ف
نوكرتي تÓحملا باحسصأا فداسصن ام اريثك
،ثولتلاو صسمسشلا ةعسشأ’ ةسضرع مهتاجتنم
نورّسضحي يتلا موحللا وأا امراوسشلا رارغ ىلع
كلذ دعب اذه لك مدقيل  ،تاسشتيودناسسلا اهب
رسصتخت انيديأا نيب يتلا ةروسصلاو ،نئابزلل

تÓحم با˘ح˘سصأا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ف ،مÓ˘كلا ل˘ك
ىقبيل نوبزلا ةحسص مهمهت ’ عيرسسلا ماعطإ’ا

انعسسي امو ،طقف عيرسسلا حبرلا ديحولا مهمه
بي˘غ˘ت ل˘ظ ي˘ف ز˘˘ئا˘˘ج ءي˘˘سش ل˘˘ك لو˘˘ق˘˘لا ’إا
 .ةينيدلا قÓخأ’ا ءاسصقإاو يناسسنإ’ا ريمسضلا

نيهجولأ وذ

،راردأا ةي’و نم فورعم لامعأا لجر نكمت
ع˘˘قاو˘˘م ي˘˘ف صضارأا3 ى˘ل˘˘ع و˘˘ط˘˘سسلا ن˘˘م
نيقباسس تاراطإا عم ؤوطاوتلاب ةيجيتارتسسا

ي˘ت˘لا ي˘˘سضارأ’ا ،راردأا ة˘˘ي’و ي˘˘ف او˘˘ل˘˘م˘˘ع
يف اهتيكلم دوقع ىلع لامعأ’ا لجر لسصح
قو˘ف˘˘ت ،8102 ما˘ع تق˘ب˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

قوف˘تو  ،را˘ت˘كه7.4 ،ةيلامجإ’ا اه˘ت˘حا˘سسم
،ميتنسس راي˘ل˘م02 نآ’ا ةيلام˘جإ’ا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
،يسسايق ن˘مز ي˘ف ا˘ه˘ل˘ج˘سسو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح
يف هلاومأا رمثتسسي يكل ،اهنم اءزج  عابو
.نارهو ةي’وب يناث عورسشم

qarsana@essalamonline.com
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رئأزجلأ لثم برعلأ لك تير اي
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا داور ل˘˘˘قا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
نييندرأ’ ،ويديف يعا˘م˘ت˘ج’ا
اهفقاومل ،رئاز˘ج˘لا نود˘ج˘م˘ي
صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘فر˘˘˘سشم˘˘˘لا
داز ا˘مو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘يا˘˘سضق˘˘لا
نويلملا ةلودب ء’ؤوه باجعإا

وه ،ديهسش نوي˘ل˘م˘لا ف˘سصنو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘نو˘˘˘ك
فر˘ت˘ع˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا
’و ،ي˘نو˘ي˘ه˘˘سصلا نا˘˘ي˘˘كلا˘˘ب
لÓتح’ا ةرافسس ا˘ه˘ي˘ف د˘جو˘ت
ا˘ه˘˘نأا و˘˘ه كلذ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ’او
ام ،يوق رارق ةبحاسص ةلود
قلعت تايندر’ا ىدحا لعج
برعلا ل˘ك تيرا˘ي ‐:لو˘ق˘لا˘ب
  .رئازجلا لثم

ةيمهولأ ةينقتلأ تاسسأردلأ
ةي’وب ةيذيفنت تايريدم3 ذوحتسست
تفرسص ةينقت تاسسارد ىلع ،راردأا

تارايلملاب ردقت ةيلام غلابم اهيلع
انه ىلإا ،جاردأ’ا ةسسيبح تيقب اهنكل
ريغ نكلو ،يعي˘ب˘طو يدا˘ع ر˘ب˘خ˘لا
تا˘سسارد˘لا بت˘˘كم نأا و˘˘ه يدا˘˘ع˘˘لا
ةيذيفنتلا تايريدم˘لا ح˘لا˘سصل ز˘ج˘نأا
تاسسارد5 نع لقي ’ ام ثÓثلا
رطخأ’ا نإا لب ،دسسجي مل اهلك ةينقت
رز˘˘ي م˘˘ل بت˘˘كم˘˘لا بحا˘˘سص  نأا و˘˘ه
تاسساردلا ءارجإا ءانثأا راردأا ةي’و
. ةيطمن تناك اهنأا دقتعي يتلا

نويقيقح لاطبأأ
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘˘م تلواد˘˘˘˘ت
با˘˘سشل ،و˘˘يد˘˘ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
مدقأا ،نارهو ةي’و نم ينيثÓث

ىلعأا نم راح˘ت˘نا ة˘لوا˘ح˘م ى˘ل˘ع
لخدت˘ي˘ل ،ي˘نار˘هو˘لا صشي˘نرو˘كلا

ةريخأ’ا تاظحللا يف نونطاوم
،يمتح توم نم هذاقنإاب اوماقو
،اريبك اجاور ويديفلا ىق’ دقو
ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا داور ن˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
يلوطبلا فقو˘م˘لا ة˘ي˘تو˘ب˘كن˘ع˘لا

هب ماق يذ˘لا عا˘ج˘سشلا ل˘خد˘ت˘لاو
  .نينطاوم ةقفر نمأ’ا نم دارفأا

!قيقحتلأ نع ديعب تافلملأ رطخأأ
رامثتسس’ا ةنجل فلم دعي
ن˘ع ة˘لوؤو˘سسم˘لا ة˘ي˘ئ’و˘˘لا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضارأ’ا ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘˘لا
تاونسسلا يف ةيرامثتسس’ا
ي˘ما˘ع ن˘ي˘ب ا˘˘م ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا

رطخأا دحأا ،6102و0102
تلازا˘م ي˘ت˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘ع ةد˘ي˘˘ع˘˘ب
تلاقو ،داسسفلاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
ددع اهمدق ةقباسس ىوكسش
تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ن˘˘˘م
يسضارأ’ا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
رام˘ث˘ت˘سسÓ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو ي˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا
6102و0102 يماع يف يئ’ولا ىوتسسملا ىلع نيلوؤوسسملا نم اددع نأاب ةلقرو ةي’وب
ةقلعتملا ،3102 ماع يف ةرداسصلا لÓسس كلاملا دبع قبسسأ’ا لوأ’ا ريزولا ةميلعت اولغتسسا
.نييمهو نيرمثتسسمل ةعسساسشلا يسضارأ’ا تارسشع حنمل صصاخلا رامثتسس’ا عيجسشتب



watan@essalamonline.com
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ى˘ل˘ع نو˘ي˘قو˘˘ق˘˘ح ق˘˘ف˘˘تا
˘ماد˘عإ’ا ة˘بو˘ق˘ع ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت

ن˘م ّد˘ح˘ل˘ل ،ي˘عدر ءار˘جإا˘ك
باسصتغاو فاطتخا ةرهاظ
لي˘كن˘ت˘لاو لا˘ف˘طأ’ا ل˘ت˘قو
ةوعدل ةباجتسسا ،مهداسسجأاب
دار˘˘فأا ن˘˘م صضير˘˘ع عا˘˘ط˘˘ق
ه˘ن˘ّم˘سضت ا˘م˘لو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ديكأا˘ت ن˘م ة˘ن˘سسلاو نآار˘ق˘لا

ىلع ،هيف صسبل ’ ،حيرسص
ىلع ظافحلل ،لتاقلا لتق
،هدارفأا نامأاو عمتجملا نمأا

هذه لثمل عدرأا صسيل هنأ’
ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ن˘˘سشلا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا
.لداعلا صصاسصقلا

فارطأا :يصساف ةرهز
ليوحتل ىعصست ةيجراخ

  مارجإا ةرؤوب ىلإا رئازجلا
ة˘˘˘ل˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تف˘˘˘˘سشك

نأا ،يسساف ةرهز ةيعامتج’ا
اهدو˘ق˘ت ة˘م˘ظ˘ن˘م تا˘كب˘سش
ءارو تنا˘ك ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ دا˘˘يأا

ل˘ي˘كن˘ت˘لاو ل˘ت˘ق˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج
ي˘ه ،ءادو˘سسلا ة˘ير˘˘سشع˘˘لا˘˘ب
رسشنو عرز ىلع لمعت نآ’ا

فا˘˘ط˘˘ت˘˘خاو ل˘˘ت˘˘ق ةر˘˘ها˘˘ظ
،مهثثجب ليكنت˘لاو ر˘سصق˘لا
هيوسشتو رئازجلا نم لينلل

  .اهتروسص
لÓ˘خ ي˘سسا˘ف تر˘ب˘ت˘عاو

،«مÓ˘˘˘سسلا» ـل ا˘˘˘ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘˘ح
م˘˘سسا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ظفاح لدعلا ريزو يتامغز
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘ت˘˘˘خأ’ا
ى˘˘سصقأا ط˘˘ي˘˘ل˘˘˘سست صصخ˘˘˘ي
دح ىلإا لسصت يتلا ةبوقعلا
ي˘˘ب˘˘كتر˘˘˘م د˘˘˘سض ماد˘˘˘عإ’ا

،م˘ه˘ل˘ت˘قو ر˘˘سصق˘˘لا ف˘˘ط˘˘خ
ةحسضوم ،«ل˘ق˘ع˘لا ن˘ي˘ع»ـب
يف ءاج ،يتامغز رارق نأا

د˘˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘ل ،ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قو
ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا تا˘نورا˘ب˘˘ل˘˘ل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ما˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘˘ل
مكح نأا ةدكؤو˘م ،ا˘ه˘ب˘ع˘سشو
ةبوقع نسسحأا وه ،مادعإ’ا
لتقلا ةر˘ها˘ظ˘ل د˘ح ع˘سضو˘ل
يت˘لا ،ثث˘ج˘لا˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘لاو
ق˘حÓ˘ي ا˘سسو˘˘با˘˘ك تح˘˘سضأا
  .ةيرئازجلا تÓئاعلا

ةل˘ل˘ح˘م˘لا تر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ك
تاحيرسصت لك ةيعامتج’ا

ة˘بو˘˘ق˘˘ع نأا˘˘سشب ي˘˘تا˘˘م˘˘غز
،م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف ماد˘˘˘عإ’ا

مئارجلا وحمل فدهت اهنوك
نمأ’ا ز˘ه˘ت تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا
نأا ىلإا تراسشأاو ،يموقلا

يذفنم ءارو تانوراب كانه
،ة˘ع˘˘ي˘˘ن˘˘سشلا لا˘˘ع˘˘فأ’ا هذ˘˘ه
اهتاح˘ير˘سصت ي˘ف ة˘لد˘ت˘سسم
د˘˘˘حأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع صضب˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘ف تا˘˘˘نورا˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘˘لاو صسادر˘˘مو˘˘ب
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ر˘بد˘م˘لا ل˘ق˘ع˘لا

تفاسضأاو .تاي˘ت˘ف˘لا ف˘ط˘خ
ي˘ت˘لا تا˘˘نورا˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه نأا
،ة˘ي˘جرا˘˘خ ر˘˘ماوأا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت
تاردخملا ين˘مد˘م را˘ت˘خ˘ت
لجأا نم ءايحأ’ا تاباسصعو
،ةمهملاب مايقلل مه˘ف˘ي˘ظو˘ت
ل˘خد˘ت ’و˘ل ه˘نأا ة˘ح˘سضو˘˘م
ةد˘ح تع˘سسو˘ت˘ل ،ي˘تا˘م˘˘غز
   .مئارجلا هذه

مئارجلا هذه راسشتنا نعو
تدكأا ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف
هذ˘˘˘˘ه نأا ،ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘˘هز
ءارو نم فدهت تاباسصعلا
ى˘لإا ة˘ع˘ي˘˘ن˘˘سشلا ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا
ةلود ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘يو˘ح˘ت
ىلإا ةدايسس تاذو ةرقتسسم
فد˘ه˘لا و˘˘هو ،مار˘˘جإا ة˘˘لود
هقيقح˘ت ى˘لإا ى˘ع˘سست يذ˘لا
’» ة˘ل˘˘ئا˘˘ق .ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ لود
نودب اذكه بكتري ءيسش
  .«ببسس

ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ف تد˘˘˘˘كأاو
ةيرسشعلا نأا ،هتاذ قايسسلا
ة˘م˘ير˘ج˘لا تج˘جأا ءادو˘˘سسلا
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
اهب بكترت يت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
تناك يتلا اهسسفن يه نآ’ا
ة˘ل˘حر˘م˘لا كل˘ت ي˘ف ةد˘ئا˘سس
ا˘ه˘ب تر˘م ي˘ت˘لا ة˘˘جر˘˘ح˘˘لا
قر˘˘حو ل˘˘ت˘˘ق ن˘˘م ،دÓ˘˘ب˘˘˘لا

اماقت˘نا ،ثث˘ج˘لا˘ب ل˘ي˘كن˘تو
.ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘م
ي˘تا˘م˘˘غز نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم
ىلع هدي ام اموي عسضيسس
يتلا ةري˘ط˘خ˘لا تا˘نورا˘ب˘لا
ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا ء’ؤو˘ه كر˘ح˘˘ت
عسشبأا يف ةميرجلا ذيفنتل

  .اهروسص
:راعرع نامحرلا دبع

قيبطت اهقح نم رئازجلا
اهتحلصصم نأ’ مادعإ’ا

  رابتعا يأا قوف
د˘ب˘ع ح˘سضوأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

صسي˘ئر را˘˘عر˘˘ع نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
نع عافدل˘ل «ىد˘ن» ة˘كب˘سش
حيرسصت يف ،لفطلا قوقح
نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘سسلا» ه˘˘˘˘˘˘ب صصخ

نع لزانتت نل لدعلا ةرازو
لاق يتلاو ،مادعإ’ا ةبوقع
ةنمازتم تءاج اهنأا اهنأاسشب
ي˘˘ف بع˘˘سشلا بل˘˘ط˘˘˘م ع˘˘˘م
رسصقلا لتقو فطخ ةيسضق
ادكؤوم ،مهثثجب ل˘ي˘كن˘ت˘لاو
نأا بجي مادعإ’ا مكح نأا
فاطتخ’ا اياسضق يف قبطي
،رسصقلا قح يف لتقلا عم
لجعتسسم رمأ’ا نأا اربتعم
اذ˘ه ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
فاسضأاو .مئارجلا نم عونلا
ذ˘خأا˘ت نأا بج˘ي ة˘لاد˘ع˘˘لا نأا

  .اهارجم
ة˘كب˘سش صسي˘˘ئر ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو

مسساقلب تاحيرسصت «ىدن»
ظفاح لدعلا ريزو يتامغز
نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ،ما˘˘ت˘˘˘خأ’ا
ةلادعلل ةبسسنلاب مهم مدقت
  .اهارجم ذخأات نأا بجي يتلا

ةدا˘˘عإا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ن˘˘˘عو
ي˘ف ماد˘عإ’ا م˘كح ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت
هذ˘ه نأاو ا˘م˘ي˘سس ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيقافتا ىلع تعقو ةريخأ’ا
ي˘ف هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ف˘قو˘ل ة˘ي˘لود
ع˘˘قو˘˘ت م˘˘˘لو ،1991 ة˘ن˘˘سس
حسضوأا ،هب لمعلا مدع ىلع
دÓبلا ةحلسصم نأا ،راعرع
هنأا افيسضم ،رابتعا يأا قوف

ة˘ي˘لود ة˘ق˘ي˘ثو يأا د˘جو˘ت ’
قيبطت مدعب رئازجلا مزلت

  .مادعإ’ا مكح
رئازجلا تفقوأا ،ةراسشإÓل

،3991 ةنسس مادعإ’ا ذيفنت
ة˘˘ع˘˘˘برأا تمد˘˘˘عأا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ريجفتب نيمهّتم ن˘ي˘ي˘با˘هرإا

ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه را˘˘ط˘˘˘م
كلذو ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
.ةفلتخم تارّربم تحت

ن˘ع ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا تف˘˘ّقو˘˘تو
˘ماد˘عإ’ا ة˘مو˘كح ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
ةيلود˘لا تا˘قا˘ف˘ت’ا بب˘سسب
اًلسضف ،كاذنآا اهتعقو يتلا

صضع˘˘ب تا˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘سض ن˘˘˘ع
ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىتح دقت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا

˘˘ماد˘˘عإ’ا ة˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع دو˘˘˘جو
.يرئازجلا عيرسشتلا نمسض

تاءادتع’او تافاطتخ’ا فيزن فقول «صصاصصقلا» ـب نوبلاطي نويقوقح

رئأز÷أ ‘ «لتقلأ» مئأرج يسشفت ءأرو ءأدوسسلأ ةيرسشعلأ تاباسصع

م.يمولد

لتقلا مئارج عصشبأا يبكترم دصض ،صصاصصقلاب ةبلاطملا نييرئازجلا نييÓم تاوصصأاو تاحيصص ارخؤوم تلاعت
3991 ةنصس ذنم دمجملا مادعإ’ا مكح ليعفت ىلإا ةيعادلاو ،رئازجلا يف قرحلاو باصصتغ’او فاطتخ’او
يكلاو قرحلاو ءاصضيبلا ةحلصسأ’ا مادختصسا نع اوناوتي مل نيذلا ةانجلا ء’ؤوه ىلع ةبوقعلا ىصصقأا ديدصشتو

.رصصقلاو لافطأ’ا نم مهاياحصض ىلع مهتاءادتعا لÓخ قنخلاب بيهرتلاو

يئانثتصس’ا رمتؤوملا نأا دكأا
«صشيصشوأا» نييعت نع رفصسأا بزحلل

 لوأ’ا ريتركصسلا بصصنم يف

أأربتي سسافافألأ
يتلأ تاطاسشنلأ نم
هرقم يف دقعت
ةهبج بزح ةدايق تأاربت
نم ،ةيكارتصش’ا ىوقلا
فرصشي يتلا تاطاصشنلا

نب مصساقلب يدايقلا اهيلع
لÓغتصساب هايإا امهتم ،رمع

بزحلل يزكرملا رقملا
هيف فرصصتلاو ةمصصاعلاب
صصوصصن كهتني لكصشب
.نوناقلاو بزحلا

هنأاب صسافافأÓل نايب ركذو
ةيبيدأات تاءارجإاب ماق
لحتني يذلا رماع نب دصض
لوأ’ا ريتركصسلا ةفصص
تاءارجإا ىلإا ةفاصضإ’اب
.ةينوناق
رمتؤوملا نأا نايبلا دكأاو
نع رفصسأا يئانثتصس’ا

يف صشيصشوأا فصسوي نييعت
لوأ’ا ريتركصسلا بصصنم
يذلا نوناقلل اًقفو بزحلل
.ةيصسايصسلا بازحأ’ا مكحي
ىوقلا ةهبج ةدايق تددصشو
يف» هنأاب ةيكارتصشإ’ا
انرقم ةداعتصسا راظتنا
نم لصصنتت اهنإاف ينطولا
عيمج نع ةيلوؤوصسملا
يف ماقت يتلا ةطصشنأ’ا
اهتعيبط تناك امهم ،رقملا
.«اهفادهأا وأا

ذنم هنأا نايبلا رّكَذو
ةهبجل يئانثتصس’ا رمتؤوملا
يذلا ةيكارتصش’ا ىوقلا

،ةيليوج01و9 يف دقع
يف ةينوناقلا تائيهلا نإاف

ةيكارتصش’ا ىوقلا ةهبج
صصوصصنب قلعتي اميف
يه ،نوناقلاو بزحلا
ةيصسائرلا ةئيهلا
تائيهلا كلذكو ،ةبختنملا
دعب ةبختنملا وأا ةنيعملا
.يئانثتصس’ا رمتؤوملا

ر.نوراه

ذنم ةيرئاز÷ا Òتاصسدلا لصضفأا هÈتعا
:ءانبلا ةكرح صسيئر بئان ،لÓقتصس’ا

سسÁ نل ديد÷أ روتسسدلأ ‘ تاير◊أ ةرئأد عيسسوت
ةمألأ تبأوثو نيرخآلأ ةمأرك وأأ يموقلأ نمألأ

هتحفاكمو داصسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا صسيئر
:دكؤوي روك قراط

ةلقن ثدحأأ روتسسدلأ ليدعت عورسشم
داسسفلأ ةحفاكم ‘ ةيعون

،مÓسسلا دبع صسميرق دكأا
ءا˘ن˘ب˘لا ة˘˘كر˘˘ح صسي˘˘ئر بئا˘˘ن
ةيوهلاو تباوثلا نأا ،ينطولا
روتسسدلا يف ةززعم ةينطولا
،قوبسسم ريغ لكسشب ديدجلا

ةر˘ئاد ع˘ي˘˘سسو˘˘ت نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ن˘مأ’ا صسم˘ي ن˘˘ل تا˘˘ير˘˘ح˘˘لا
وأا نيرخآ’ا ةمارك وأا يموقلا
.ةمأ’ا تباوث

ةكرح نأا ،صسميرق حسضوأا
رو˘ت˘سسد˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
لسضفأا ءاتفتسسÓل صضورعملا
ذ˘ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘تا˘˘سسد˘˘لا
رسصانعل اسسيركت لÓقتسس’ا
،اهتيبثتو  اهتيامحو ةيوهلا

ن˘م م˘غر˘لا˘ب ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
نأا ر˘ي˘غ تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا صضع˘˘ب
م˘˘ي˘˘ق˘˘لاو تباو˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘نا˘˘˘كم
41 يف اهزيزعت مت ةينطولا

رو˘ت˘سسد˘لا داو˘م ن˘م ا˘ع˘قو˘˘م
صسيئر بئا˘ن زر˘بأاو ،د˘يد˘ج˘لا

تاحيرسصت يف ،ءانبلا ةكرح
نإا ،صسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
ةلوادتملا تاروسشنملا رثكأا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘م ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
روت˘سسد˘ل˘ل ى˘لوأ’ا ةدو˘سسم˘لا

ريثكلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع تنا˘ك ي˘ت˘لاو
نأا اد˘كؤو˘م ،تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا ن˘م
يف تجردأا يتلا تÓيدعتلا
تغ˘لأا ة˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ةدو˘˘سسم˘˘لا
مت ثيح ،ماغلأ’ا نم ريثكلا
نيعب ‐هلوق دح ىلع ‐ ذخأ’ا
03 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ’ را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا

ءانبلا ةكرح هتمدق ابيوسصت
صضعب ىلإا ةفا˘سضإا ،ي˘ن˘طو˘لا
نم ةكرتسشم˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م
.حÓسصإÓل

هتليكسشت تاظفحت نعو
اهنأا ،صسميرق زربأا ،ةيسسايسسلا
لاقو ،ةيوهلا رسصنعب قلعتت
قلعتي اميف» ددسصلا اذه يف
ةقلعتملا4 ةداملا ة˘غا˘ي˘سصب
نأا نم دب’ تغيزامت ةغللاب
ةيغيزامأ’ا ةغل˘لا ن˘ي˘ب قر˘ف˘ن
نأا يغبني ناك..  تغيزامتو
ةبارق كانه نأا روتسسدلا رقي
اعبات اناسسل71 وأا ةجهل71
دجوت ’ هنأا امك ،ةيغيزامأÓل
ن˘سسلأ’ا هذ˘ه˘ل ة˘ع˘ما˘˘ج ة˘˘غ˘˘ل

ثدح˘ت˘م˘لا فا˘سضأاو ،«ا˘ي˘لا˘ح
15 ةداملا نم ةرابع كانه»
عو˘سضو˘م ي˘ف56 ةدا˘م˘˘لاو
عو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘مو د˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
ةميلسس ريغ اهار˘ن ة˘سسرد˘م˘لا

ي˘سسا˘ي˘سسلا ر˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘هو
ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ن˘˘ع ا˘˘هد˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘تو
،«ي˘جو˘لو˘يد˘يإ’او ي˘˘بز˘˘ح˘˘لا

،مÓسسلا دبع صسميرق فدرأاو
ةسسردملاف» قايسسلا اذه يف
دجسسملاو ةسسايسسلا صسرامت
صسرغ نأ’ ةسسايسسلا صسرامي
ميق صسرغو ة˘ي˘ن˘طو˘لا حور˘لا
دا˘˘ع˘˘بأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ة˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
.«ةيسسايسس

ح.نيدلا رمق

صسي˘˘˘ئر رو˘˘˘ك قرا˘˘˘ط دا˘˘˘فأا
نم ةياقولل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
نأا ،ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو دا˘˘˘سسف˘˘˘˘لا

رو˘ت˘سسد˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘سشم
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ة˘˘ل˘˘ق˘˘˘ن ثد˘˘˘حأا

ةدارإ’ا مجرتو داسسفلا ةحفاكم
ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
يف دÓبلل اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل
ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا
.ةريطخلا

ي˘˘˘˘˘˘ف صسمأا رو˘˘˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘˘˘قو
عورسشم نإا ،يفحسص حيرسصت
هدي ع˘سضو رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت

ي˘˘ف ل˘˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
اهححسصو ةئيهلا تايحÓسص
ا˘هز˘˘كر˘˘م ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ةطلسسك اهب ىقتراو ينوناقلا
تناك اميف ةباقر˘لا˘ب ع˘ل˘ط˘سضت
مجرت ام طقف ةيراسشتسسا ةئيه
ءادأ’ا ي˘ف ف˘ع˘سضلا تاو˘ن˘سسل
.ماهملا يف لسشفلاو

ةرم لوأ’و هنأا روك فاسضأاو
ىلإا ديدجلا روتسسدلا قرطتي
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا ةدارإا
تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ن˘م˘˘سض دا˘˘سسف˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع قدا˘سصم˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ةيقرتو
ى˘لإا ه˘ت˘ح˘فا˘كمو دا˘سسف˘لا ن˘م
ةياقولاو ةيفافسشلل ايلع ةطلسس
ا˘م ،ه˘ت˘ح˘فا˘كمو دا˘سسف˘˘لا ن˘˘م

ةوقلا عباط ه˘ب˘سسح ي˘ف˘سضي˘سس
ا˘ه˘ي˘ط˘ع˘يو ا˘ه˘ما˘ه˘˘م ءادآا ي˘˘ف
،ةيباقرلا ةسسرامملا يف ةعاجن
صصوسصخلا اذه يف احسضوم
يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘˘لا صسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا نأا

ةيسسيئر راودأا ةثÓث اهل صسرك
ىلع ةباقرلا ماهم يف لثمتت
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا  ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ط˘ب˘˘سضلا ما˘˘ه˘˘مو ةز˘˘ه˘˘جأ’او
˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘لاو
ةمه˘مو ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا تاءار˘جإا˘ب
يأار˘˘˘لا ءاد˘˘˘بإ’ ةرا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سس’ا

صصوسصن˘لا ل˘ك ي˘ف ح˘سصن˘لاو
ةحفاكمب ةقلعتملا ةيعيرسشتلا
. داسسفلا

ةينطولا ةئيهلا صسيئر زربأاو
هتحفاكمو داسسفلا نم ةياقولل
ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘سشم نأا
ةلودلا ةقÓع ددح يروتسسدلا
م˘سسرو ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لا صسل˘ج˘م˘ب
ايلعلا ة˘ط˘ل˘سسلا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا
داسسفلا نم ةياقولاو ةيفافسشلل
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لاو ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو
ا˘م˘ك ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

يف راطخ’ا تاءارجإا حسضو
ح˘˘م˘˘سسي˘˘˘سس ا˘˘˘م ،نأا˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه
فلتخم نيب ر˘ث˘كأا ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘لود˘لا ةز˘ه˘˘جأا
  .داسسفلا

خ.ةميصسن



ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم تد˘˘˘كأا
روسشنم يف ،طوعجاو دمحم
تاططخملا هذه نأا ،يرازو
ئدا˘ب˘م˘لا صسا˘سسأا ى˘ل˘ع ي˘تأا˘˘ت
صشياعتلا ةيمتح يهو ةماعلا

فانئتسساو «انوروك» ءابو عم
رد˘˘˘ق ا˘˘˘يرو˘˘˘سضح ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا
ةرور˘˘سض ع˘˘م عا˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ة˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لاو ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

بوؤودلا لمعلاو مه˘ت˘مÓ˘سسو
ةيعوت ىلع يوبرتلا مقاطلل
صسيسسحتو ذيمÓتلا ةقفارمو
يف مهنواعت ةيم˘هأا˘ب ءا˘ي˘لوأ’ا
.كلذ

،ه˘˘˘تاذ رو˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘عدو
نيسشتفملاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘مو
هذ˘ه ءÓ˘يإا ى˘لإا ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ة˘مزÓ˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا لواد˘˘˘ج زا˘˘˘ج˘˘˘ناو
نو˘كت ة˘ق˘ير˘ط˘ب ي˘عو˘ب˘˘سسأ’ا
لك ةيعسضو عم فيكتلل ةلباق
داد˘˘عأا ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ةيوبرت˘لا جاو˘فأ’او ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

ن˘مو ة˘ي˘سسارد˘لا تار˘ج˘ح˘لاو
يفو ،يفارغجلا اهعقوم ثيح
ططخملا يسضقي ددسصلا اذه
ي˘ف ة˘سسارد˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا صسراد˘˘م˘˘لا
دحاو˘لا ماود˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘ت
،ن˘ي˘تر˘ت˘˘ف ن˘˘م˘˘سض ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب

نود˘ب ة˘ي˘ئا˘˘سسمو ة˘˘ي˘˘حا˘˘ب˘˘سص
ج˘يو˘ف˘ت˘لا دا˘˘م˘˘ت˘˘عاو بوا˘˘ن˘˘ت
يوبرت جوف لك مسسقي ثيحب
ع˘م ن˘ي˘ي˘˘عر˘˘ف ن˘˘ي˘˘جو˘˘ف ى˘˘لإا
تي˘˘قو˘˘ت صسف˘˘ن˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
ةيسسنرفلاو ةيبر˘ع˘لا) ذا˘ت˘سسأ’ا

اذه موقي امك ،(ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’او
لمعلا ىلع ا˘سضيأا ط˘ط˘خ˘م˘لا

لك نيجوف˘لا ن˘ي˘ب بوا˘ن˘ت˘لا˘ب
5 يذ عوبسسأ’ا لÓخ نيموي
نيعوبسسأا لك بوانتلاو ،مايأا

مجحلا يف يبسسانت صصيلقتو
ة˘فا˘سضإا ،ةدا˘م ل˘كل ي˘عا˘˘سسلا
تاميلعتلا ىلع زيكرتلا ىلإا
.ةدام لكل ةيسساسسأ’ا

،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا را˘سشأا ا˘م˘˘ك
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تي˘˘˘قو˘˘˘˘ت نأا ى˘˘˘˘لإا
41 وه جوف لكل يعوبسسأ’ا
لÓغتسسا ةرورسض عم ،ةعاسس
لامعأ’ا يف ةسسارد نود مويلا
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’او ة˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا
.دعب نع ملعتلا

صسراد˘م˘لا صصو˘سصخ˘˘ب ا˘˘مأا
ماظنب لمعت يت˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
ط˘ط˘خ˘م˘˘لا نإا˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ماود˘˘لا
موقي ةلسصلا يذ يئانثتسس’ا

ن˘ي˘تر˘ت˘ف ي˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
بوانت˘ب ة˘ي˘ئا˘سسمو ة˘ي˘حا˘ب˘سص
،ني˘تر˘ت˘ف˘لا ن˘ي˘ب ن˘ي˘جو˘ف ل˘ك
دامتعاب ططخملا اذه زيمتيو
ل˘ك م˘سسق˘ي ثي˘ح˘ب ج˘يو˘ف˘ت˘˘لا
ن˘˘ي˘˘جو˘˘ف ى˘˘لإا يو˘˘بر˘˘ت جو˘˘ف
صسفنب ظافتح’ا عم نييعرف
.ذاتسسأ’ا تيقوت

تاز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘مو
بوانتلا˘ب ل˘م˘ع˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا
ن˘ي˘مو˘ي ل˘ك ن˘ي˘جو˘ف˘لا ن˘˘ي˘˘ب

مايأا6 يذ عو˘˘ب˘˘سسأ’ا لÓ˘˘˘خ
عم نيعوب˘سسأا ل˘ك بوا˘ن˘ت˘لاو
مجحلا يف يبسسا˘ن˘ت صصي˘ل˘ق˘ت
زيكرتلاو ةدام لكل يعاسسلا

ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا تا˘م˘ل˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع
.ةدام لكل

21 تي˘قو˘ت دد˘ح ةرا˘سشإÓ˘˘ل
ة˘سسارد˘ل˘ل ا˘ي˘عو˘ب˘˘سسأا ة˘˘عا˘˘سس

.ططخملا اذه نمسض
خ˘يرا˘ت نأا ،ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج

روطلا يف يسسردملا لوخدلا
12 مو˘ي دد˘ح د˘ق ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
قحتليسس اميف يراجلا ربوتكأا
طسسوتملا نيرو˘ط˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت
يف ةسساردلا دعاقمب يوناثلاو
ر˘ب˘م˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ع˘˘بار˘˘لا
.مداقلا

،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
،ةيبرتلا ةرازو صسمأا تفسشك
ليوحت تايفيكو طورسش نع
ةيوبرت ةسسسسؤوم نم ذيمÓتلا
رارق يف تزربأاو ،ىرخأا ىلإا

خرؤوم350 مقر لمح يرازو

زوحت ،يراجلا ربوتكأا11 يف
نأا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
يف نوكي ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘يو˘ح˘ت

يلولل ةماقإ’ا رقم رييغت ةلاح
رييغت وأا ،يعرسشلا يسصولاو
ةيلمعلا نأا ام˘ك ،ل˘م˘ع˘لا ر˘ق˘م
اوبيسصأا نيذلا ذيمÓتلا صسمت
،ة˘قا˘عإ’ا وأا ن˘˘مز˘˘م صضر˘˘م˘˘ب
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب نو˘م˘ي˘ق˘ي ن˘يذ˘لاو
˘‐ ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
˘˘‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سضي
هسضرعت دنع ذيملتلا ليوحت
ةجردلا نم ةي˘ب˘يدأا˘ت ة˘بو˘ق˘ع˘ل
.ةثلاثلا

ىلإا ،ةرازولا تراسشأاو اذه
يعرسشلا يسصولا وأا يلولا نأا
ليوحتلا بلطب موقي نأا بجي
ن˘م˘سض د˘ع˘ب ن˘ع ا˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإا
عاطقل يتا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
.ةيبرتلا
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ىرخأا ¤إا ةيوبرت ةصسصسؤوم نم ذيمÓتلا ليو– تايفيكو طورصش نع فصشكت ةيبÎلا ةرازو

يئأدتبلأ ‘ ةسسأردلأ فانئتسسل ةيئانثتسسلأ تاططıأ يه هذه

ـه.داوج

نم ةيئادتب’ا صسرادملا يف ةصساردلا فانئتصس’ ةيئانثتصس’ا تاططخملا نع ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تجرفأا
.1202‐0202 ةيصساردلا ةنصسلا لÓخ ذيمÓتلا صسردمت ميظنت لÓخ

Úيداصصتق’ا ÚلماعتŸاو ÚنطاوŸا لمصشي رارقلا

عيبلل ةيراجتلأ تÓجسسلأ جأرختسسأ نع ديمجتلأ عفر
ةيدود◊أ تايلولاب ةيئأذغلأ Òغ تاجتنملل ةلم÷اب
ابيرق ةلم÷اب ةيئأذغلأ دأوŸأ عيب طاسشن ميظنتل ةديدج تايلآأ^

ينعŸا نامرح ¤إا يدؤوي دق ليو– يأا نأا تدكأا
جامدإ’ا نم ةدافتصس’ا نم

عأونأأ لك دمŒ ليغسشتلل ةينطولأ ةلاكولأ
ينهŸأ جامدإلأ ىلع ةدعاسسŸأ لامع تÓيو–

اراطإا22 زواجتي ’ جراخلا يف ةكرصشلا تاراطإا ددع نأا دكأا

كأرطانوسس تايجاح نم ةئاملاب07 :راكح
ةيلحم تاكرسش هزجنت تامدخلأ لاجم يف

اهب لفكتلا ىلع رهصسلاو ةحورطŸا ت’اغصشن’ا ¤إا ءاغصصإÓل

زيي“ وأأ ءاسصقإأ نود نم ءاكرسشلأ لك عم رأو◊أ ليعفت ىلع دكؤوي طوعجأو
ريزو طوعجاو دمحم دكأا

ةرازولا ةين ةينطولا ةيبرتلا
لك ع˘م راو˘ح˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ي˘ف
وأا ءاسصقإا نود نم ،ءاكرسشلا
ى˘˘لإا ءا˘˘غ˘˘سصإÓ˘˘ل ،ز˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت
،ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا

،اهب ل˘ف˘كت˘لا ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلاو
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ءا˘˘سسرإا ى˘˘لإا ا˘˘˘ي˘˘˘عاد
.صسرادملا يف راوحلا

ةرازو˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘تر˘˘سشن
ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ع˘ب˘ت ه˘نأا ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ريزو ع˘م˘ج يذ˘لا ي˘فرا˘ع˘ت˘لا
يلوؤوسسم عم ةينطولا ةيبرتلا
ةدمتعملا ةيباقنلا تاميظنتلا

˘˘مو˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لاو ،ا˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح
،0202 ناو˘˘˘ج72 تب˘˘˘سسلا

هعطق يذلا مازتلإ’اب ءافوو
م˘ه˘ب˘ل˘ط˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسا ر˘يزو˘˘لا
حرطل ةيئانث تا˘سسل˘ج د˘ق˘ع˘ب
لكب ة˘سصا˘خ˘لا ت’ا˘غ˘سشن’ا
ةيبرتلا ريزو ىق˘ت˘لإا ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت
،طوعجاو د˘م˘ح˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةيرازولا هترئاد رقمب ،صسمأا
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا˘ب ،ة˘يدار˘م˘˘لا˘˘ب
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

يد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ناك يذلاو ةيبرتلا يفرسشمو
بت˘كم˘لا ءا˘سضعأا˘ب ا˘˘قو˘˘فر˘˘م
.ينطولا

هت˘م˘ل˘ك ي˘ف ر˘يزو˘لا زر˘بأاو
صسي˘سسأا˘ت˘ل˘ل ة˘قدا˘سصلا ةدارإ’ا
ب˘ّل˘غ˘ت ةد˘يد˘ج ة˘برا˘ق˘م ى˘˘لإا
روا˘سشت˘لاو راو˘ح˘لا ة˘سسا˘ي˘˘سس
ت’ا˘غ˘سشن’ا ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف
لعافتلا حيتي امم ،ةحورطملا
يكراسشتلا لمعلاو يباجيإ’ا
ىؤورلا لدابتو ةسشقانم فدهب

ا˘يا˘سضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا لو˘˘ح
يتلاو ،ةحورطملا لئاسسملاو
يف ،يو˘بر˘ت˘لا نأا˘سشلا صصخ˘ت

مارتحاو ةلدابتملا ةقثلا فنك
يراسسلا ميظنت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا
قدسص نع ر˘ب˘عو ،لو˘ع˘ف˘م˘لا
ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ي˘˘ف ةرازو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن
نم ،ءاكرسشلا لك عم راوحلا
ءاوسس ،زييمت وأا ءاسصقإا نود
وأا يزكرملا ىوتسسملا ىلع
ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘˘لإا ءا˘˘غ˘˘سصإÓ˘˘ل ،يراو˘˘ج˘˘لا
،ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا

ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلاو

دودح يفو ،عاطتسسملا ردق
.صصاسصتخ’ا

ءاقللا اذه لÓخ مت دقو اذه
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع لوا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘تو حر˘˘˘˘˘ط
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘سضاو˘˘م˘˘˘لا
تاذ ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب
يجوغاديبلا ،يوبرتلا عباطلا

يتلاو ينهملا ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ي˘عو ل˘كب ا˘ه˘ت˘˘سشقا˘˘ن˘˘م م˘˘ت
.ةيلوؤوسسمو

ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
ر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
ها˘ج˘تا ي˘قÓ˘˘خأ’ا ماز˘˘ت˘˘ل’او
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىلع لمعلا ةيغب ،انتذمÓتو
ديحوتو ،راوحلا ةفاقث ءاسسرإا

نم اذه لك ،رظنلا تاهجو
عورسشلا فورظ ةئ˘ي˘ه˘ت ل˘جأا
ةسضهن عورسشم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف
ن˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا

ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو د˘˘يو˘˘ج˘˘ت لÓ˘˘خ
ا˘˘م˘˘ب ،ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا
ةيمنتلا تابلطتمو ىسشامتي
.اننطول ةمادتسسملا

خ.ةميصسن

نع ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو تن˘ل˘عأا
جارخت˘سسا ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘فر
ةقلعتملا ةيراج˘ت˘لا تÓ˘ج˘سسلا
عيزوتلل ةيرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا˘ب
ريغ تاجتنملا لكل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
ةيدودحلا تاي’ولاب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ةيلمعلا ي˘هو ،ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك
بجو˘م˘ب ةد˘م˘ج˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا
.6102 يف ةرداسص ةميلعت

ريزو˘لا ح˘لا˘سصم تح˘سضوأاو
صسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘ف ،ق˘˘˘يزر
نأا ،«مÓ˘سسلا» ه˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا صسم˘˘ي رار˘˘ق˘˘لا
تا˘ن˘طاو˘م˘لاو ن˘ي˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لاو
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘˘سشنأ’ا ة˘˘لواز˘˘م
ل˘˘كل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.ةيئاذغلا ريغ تاجوتنملا

داوملا ع˘ي˘ب˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا
ةرازو تزربأا ،ةلمجلاب ةيئاذغلا

اهرير˘ح˘ت م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ،ةرا˘ج˘ت˘لا
ةي˘ج˘ه˘ن˘مو تا˘ي˘لآا ق˘فو ا˘ب˘ير˘ق
˘‐ رار˘ق˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘يو ،ةد˘˘يد˘˘ج
دع˘ب  ‐ه˘تاذ رد˘سصم˘لا ف˘ي˘سضي
ا˘˘ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا تارا˘˘˘يز˘˘˘لا
،عاطقلا ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا
هئاقلو ة˘يدود˘ح تا˘ي’و ةد˘ع˘ل
ني˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا˘ب
راطإا يف نيينهملا ءاكرسشلاو
عامتسس’او رسشابملا لسصاوتلا

يفو ،مهلكاسشمو مهت’اغسشن’
،ةرازولا تحسضوأا ددسصلا اذه
ت’ا˘غ˘سشن’ا م˘هأا ن˘ي˘ب ن˘م ه˘نأا
ةرورسض نوينعملا اهحرط يتلا
م˘قر ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘˘ع لود˘˘ع˘˘لا

ربمتبسس4 يف ةخرؤوملا2381
ديمجتب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو6102
ةلمجلاب ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ج˘سسلا
ربع كلذو ةيدودحلا تاي’ولاب

 .ينطولا رطقلا لماك
ك.اصضر

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تر˘˘مأا
ديمجتب اه˘ح˘لا˘سصم ،ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل

لام˘ع˘ل تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا عاو˘نأا ل˘ك
جامدإ’ا ىل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا زا˘ه˘ج
تاعاطق˘لا ل˘ك ثي˘ح ،ي˘ن˘ه˘م˘لا
م˘ئاو˘ق˘لا تط˘ب˘سض د˘ق ة˘يرازو˘˘لا
نيديفتسسملل ةيئاه˘ن˘لا ة˘ي˘م˘سس’ا

يأا نإا˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘عو ،زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
نا˘مر˘ح ى˘لإا يدؤو˘ي د˘ق ل˘يو˘ح˘˘ت
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
.جامدإ’ا

ةينطو˘لا ة˘لا˘كو˘لا تح˘سضوأاو
اهتقربأا ةلسسارم رب˘ع ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا عور˘˘˘ف˘˘˘لا ءا˘˘˘سسؤور˘˘˘ل
تاقلحملا ءاسسؤور عم لسصاوتلاب
صصوسصخب ،ليغسشتلل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

نم نيديفتسسم˘لا جا˘مدإا ة˘ي˘ل˘م˘ع
جامدإ’ا ىل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا زا˘ه˘ج
ةع˘با˘ت˘م را˘طإا ي˘ف ه˘نأا ،ي˘ن˘ه˘م˘لا

˘˘مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا ما˘˘كحأا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت
خرؤوملا633‐91 مقر يذيفنتلا
،9102 ر˘˘ب˘˘م˘˘˘سسيد8 ي˘˘˘˘˘˘˘ف
نيديفتسسم˘لا جا˘مدإا ن˘م˘سضت˘م˘لا

ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مدإ’ا يزا˘ه˘˘ج ن˘˘م
،تاداهسشلا يلماحل يعامتج’او
عاو˘نأا ل˘ك د˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
م˘ي˘ل˘قإا ي˘ف ءاو˘سس تÓ˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نم وأا تاي’ولا نيب ام وأا ةي’ولا
عاطقلا اميسس’ رخآا ىلإا عاطق
لك نأا ةلاكولا تزربأاو.يرادإ’ا
تطبسض دق ةيرازولا تاعاطقلا
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘سس’ا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا
زا˘ه˘ج˘لا ن˘م ن˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ىلع طاسشن ةلاح يف دجاوتملا

ليوحت يأا نإاف هيلعو ،اهاوتسسم
نم ينعملا نامرح ىلإا يدؤوي دق
.جامدإ’ا نم ةدافتسس’ا

ح.نيدلا رمق

صسيئرلا راكح قيفوت فسشك
،كارطانوسس ةكرسشل ماعلا ريدملا
نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب07 نأا ،صس˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا

لاجم يف كارطانوسس تايجاح
تا˘كر˘سش هز˘˘ج˘˘ن˘˘ت تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

نوكتسس هنأا ىلإا اريسشم ،ةيلحم
لسصاوتلاب لفكتت ةيريدم كانه
ىنبتنسسو ةئسشانلا تاكرسشلا عم
حسضوأاو .تحجن نإا اهعيراسشم
ىلع هفارسشإا لÓخ راكح قيفوت
ريوطت ةيجيتارتسسإا لوح ىقتلم
را˘طإا ي˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘ح˘م˘لا

ن˘م ه˘نأا كار˘طا˘نو˘˘سس ع˘˘يرا˘˘سشم
ةئاملاب25 نإاف تاسساردلا ةيحان
اهب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘سسارد˘لا ن˘م
فرط نم اهزاجنا متي ةكرسشلا
دكأاو.«ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘كر˘سشلا
،كارطانوسس ةكرسشل ماعلا ريدملا
يف كارطانوسس تاراطإا ددع نأا
،اراطإا22 زوا˘ج˘ت˘ي ’ جرا˘خ˘لا

مت يتلا تامولعملا كلذب ايفان
دد˘ع صصو˘سصخ˘ب ا˘ه˘ل ج˘يور˘ت˘لا
كار˘طا˘نو˘˘سس ع˘˘م˘˘ج˘˘م تارا˘˘طإا
د˘كأاو .جرا˘خ˘لا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

تارا˘˘˘˘˘˘طإا دد˘˘˘˘˘˘ع» نأا را˘˘˘˘˘˘˘كح
ي˘ف ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس
اراطإا22 زوا˘ج˘ت˘ي ’ جرا˘خ˘˘لا

دكأا.هل جيورتلا متي امك صسيلو
ةكر˘سشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا صسي˘ئر˘لا
كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس نأا ،كار˘˘طا˘˘نو˘˘˘سس
نيمتهملا عيمج ةقفارمل ةزهاج
Óئاق ،يلحملا ىوتحملا ريوطتب
ريوطت ل˘جأا ن˘م ى˘ع˘سسن ن˘ح˘ن»
نأاو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘كار˘˘˘سشلا
ةيلحملا عيراسشملا يف ةيولوأ’ا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘كر˘سشل˘ل ىد˘ع˘˘ت˘˘ي
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
رتفد قفو ةيلحملا ةطسسوتملاو
.«طورسش

ر.نوراه

لصصفلاب لقنلا ةرازو اوبلاط
لÓغتصس’ا ةصصخر ةلكصشم يف

نوددهي ةرجألأ وقئاسس
نم أءدب تابأرسضإأ نسشب
يراجلأ ربوتكأأ91ـلأ

ميظنتب ةرجأ’ا وقئاصس دده
ةموعدم ةيجاجتحا ةفقو
ةطحم ىوتصسم ىلع بارصضإاب

نم91 يف ةيربلا ةبورخ
نيبلاطم ،يراجلا ربوتكأا

يف لصصفلاب لقنلا ةرازو
.لÓغتصس’ا ةصصخر ةلكصشم
قيصسنتلا بتكم نايب حصضوأاو
ةرجأ’ا تارايصس يقئاصسل
نأا صسمأا ،رئازجلا ةي’ول
صصوصصخب حورطملا لاكصشإ’ا

لاحأا لÓغتصس’ا ةصصخر
.ةلاطبلا ىلع مهتيبلغأا

اولصسار مهنإا نوينعملا لاقو
03 يف لقنلا ةيريدم
نودكؤوي ،يصضاملا ربمتبصس
تاءارجإÓل مهصضفر
متي مل هنأا ’إا ةثدحتصسملا
.مهيلع درلا

ىفانتي ءارجإ’ا نأا اوربتعاو
‐02 يذيفينتلا موصسرملاو
ةيليوج03 يف خرؤوملا112
هنم4 ةداملا ةصصاخو ،0202
تادعاصسملا نأا صصنت يتلا
ةبيرصضل عصضخت ’ ةيلاملا

نامصضلا تاكارتصش’ ’و
.يعامتج’ا

خ.ةميصسن



ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق ح˘˘ت˘˘ف
عور˘سشم ف˘ل˘م˘ب فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’ا
ةسسسسؤومل ملُسس يذلا ياومارت
نأا ىلإا راسشأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ور˘ت˘ي˘م
تا˘قور˘خ ا˘ه˘ت˘ل˘ل˘خ˘ت ة˘ق˘ف˘˘سصلا
6 م˘ي˘ل˘سست م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘م تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘م
ة˘ط˘ح˘م˘لا ى˘لإا ن˘˘ي˘˘مود˘˘ع˘˘م˘˘لا
ف˘˘˘سشك ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘لا
صسيئر ىيحيوأا دمحأا باوجتسسا
ل˘˘جرو ق˘˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
حئاسضف نع دادح يلع لامعأ’ا
زا˘ج˘نإا عور˘سشم ي˘ف ة˘ل˘م˘ج˘لا˘˘ب
تدعت نيأا ،ةمسصاعلا ياومارت
قحÓمك تفيسضأا يتلا غلابملا
.اهسسفن ةقفسصلا ةميق ةقفسصلل
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صسل˘˘ج˘˘م˘˘ب صسمأا تل˘˘سصاو˘˘˘ت
ةسسلج ةمسصاعلا رئازجلا ءاسضق
ل˘جر ة˘ي˘سضق ي˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سس’ا
نم ددعو دادح يلع لامعأ’ا
حنمب نيم˘ه˘ت˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ءو˘سسو ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما
صضراعتو ةف˘ي˘ظو˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا
يسضاقلا عرسش ثيح ،حلاسصملا
لوأ’ا ر˘يزو˘لا باو˘ج˘ت˘˘سسا ي˘˘ف
ىفن نيأا ،ىيحيوأا دمحأا قبسسأ’ا

ة˘مو˘كح˘لا عÓ˘طا ر˘ي˘خأ’ا اذ˘˘ه
ياومارت ةقفسص تايئزج ىلع
ة˘ه˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ق˘حÓ˘م غ˘لا˘ب˘م˘ب ه˘ل ي˘سضا˘˘ق˘˘لا
،ةيلسصأ’ا ةقفسصلا ةميق تدعت

تمت هنأاب ىيحيوأا حسضوأا ثيح
تاسسسسؤوم4 ةرا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسا
نأا ’إا ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع ياو˘˘˘مار˘˘˘˘ت
ةديحولا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «نو˘ت˘سسلا»
در˘ي˘ل ،ا˘ن˘طور˘˘سش تل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
فوسشن يك حرفن انأا» يسضاقلا
تا˘قور˘خ˘لا م˘غر ،ياو˘˘مار˘˘ت˘˘لا

.«مهارد انجرخ صشاوو
ةكبسش نأاب يسضاقلا دكأا امك

،دادح عمجم عم تمت ،بيبانأ’ا
يف Óياحت كانه نأا ىلإا اريسشم
نو˘نا˘ق ي˘ف ،ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘م
عورسشملا ،ةيمومعلا تاقفسصلا
هحنمل تاقفسص ةدع ىلإا أازجت
:ىيحيوأا در˘ي˘ل ،د˘حاو صصخ˘سشل
ي˘˘˘ف ءارزو˘˘˘لا صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ’وأا»

با˘˘هذ˘˘˘لا ع˘˘˘ج˘˘˘سش1102
نوناقو ،يسضارتلاب تاق˘ف˘سصل˘ل
زيمي ’ ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا
وأا ةيمومعلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ب
ةموكحلا صسلجم يف‐ةسصاخلا
ريزولا حيرسصت عمسست نأا دعب
وأا قفاوت نأا امإا ،فلملا صسردتو
لياحت كا˘ن˘ه نا˘ك اذإا .ظ˘ف˘ح˘ت˘ت
صسيل اذهف ةقفسصلا ميسسقت يف
لمع و˘ه ،ة˘مو˘كح˘لا نأا˘سش ن˘م
ق˘ير˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
.«رايسسلا

ي˘˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘˘˘˘طو
ناك عئاقو لوح تا˘ح˘ي˘سضو˘ت˘ب
،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ي˘ف ى˘ي˘ح˘يوأا ا˘ه˘ي˘ف
ملسس ،ياومارتلا عورسشم» :Óئاق
،رئازج˘لا ور˘ت˘ي˘م ة˘سسسسؤو˘م ى˘لإا
تاقورخ ةدع عورسشملا للخت
،تاقحلم تسس حنم مت ،ةينوناق
اهتميق تزواجت ةقحلم لكو
دريل ،«ررق˘م˘لا ة˘ق˘ف˘سصلا غ˘ل˘ب˘م
ميلسست مت» قبسسأ’ا لوأ’ا ريزولا
ورتيم˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل ياو˘مار˘ت˘لا

مل ليوحتلا ،ةربخلا باسستك’
ريغ اذه ةقفسصلا ةبقارم عنمي

صسل˘ج˘م رر˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ح˘ي˘ح˘سص
عور˘˘سشم˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ءارزو˘˘لا
م˘˘ت ،ياو˘˘مار˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل
ن˘م ي˘ه ع˘ي˘ب ة˘ن˘˘ج˘˘ل صسي˘˘سسأا˘˘ت
.«رارقلا تذختا

،انوروكب تبصصأا :لÓصس
ديرأاو حاترم يريمصض

تاباختن’ا يف تيوصصتلا
ر˘يزو˘لا دد˘˘ج ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

كلا˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ق˘˘ب˘˘سسأ’ا لوأ’ا
ةهجوملا مهتلا لك هيفن ،لÓسس

مامأا ،دادح يلع ةيسضق يف ،هيلإا
،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘سضق صسل˘˘ج˘˘˘م
تازا˘ي˘ت˘م’ا ف˘ل˘م صصو˘سصخ˘ب
هنأاب افسشاك ،ريخأÓل ةحونمملا
لÓخ انوروك صضرمل صضرعت
ا˘يد˘ب˘م ،ن˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘ت
.باختن’ا يف هتبغر

،يسضاقلا مامأا هلوثم لÓخو
ربغ تازايتما حنمب همهتا يذلا

كلاملا دبع ددسش ،ريغلل ةرربم
،حاترم هريمسض نأا ىلع لÓسس
ذ˘ن˘م نو˘˘ج˘˘سسم ا˘˘نأا» ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ع˘م لءا˘سستأا تن˘كو ،ار˘˘ه˘˘سش61
لهو هتلعف يذلا ام يريمسض
لاعفأاب مقأا مل‐نو˘نا˘ق˘لا تف˘لا˘خ
ه˘ب ي˘نا˘سصوأا ا˘م اذ˘هو ،ة˘ن˘ي˘سشم
تسسلو ا˘˘ف˘˘ئا˘˘خ تسسل ،ياد˘˘˘لاو
. «ادسساف Óجر

ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نأا˘˘˘ب لÓ˘˘˘سس دا˘˘˘فأاو
دلقت امدعب ،ةنسس37 فراسشم
افدرم ،ةلودلا يف بسصانم ةدع
يبلق يف يل ينفرعت صسانلا» :
ا˘˘ما˘˘بوأا ى˘˘ت˘˘˘ح ،ي˘˘˘نا˘˘˘سسل ي˘˘˘ف
صسيئرلا جمانرب تقبط‐ينفرعي
قثأا ذيفنتلا يف يننكل ،قباسسلا
،يتايح رخآا يف مويلا انأا ،مكيف
.«يتيب يف توملا ديرأا

هتباسصإا نع لÓسس فسشكو
ثكم ثيح ،انوروك صسوريفب
،اموي51 ةدم ىفسشتسسملا يف
بسصن˘م د˘ل˘ق˘ت ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم
يف تاونسس5 ةدمل لوأا ريزو
اسصوسصخ ،ةب˘ع˘سص د˘ج فور˘ظ
ناك ثيح ،ةقيلفتوب صضرم دنع
،ريثكلا لمحت هنأا حرسصو ،ابئاغ
هتوسص ء’دإا يف هتبغر ايدبم
عنم˘ي» Ó˘ئا˘ق ،تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف

و˘ل م˘ه˘ن˘كل ،با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ي˘˘ل˘˘ع
 .«لوأ’ا نوكأاسس يننوكرتي

watan@essalamonline.com
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ماثللأ طي“ «دأدح يلع» ةيسضق ‘ ةديدج ليسصافت
يأومأÎلأ عورسشم ‘ ةلم÷اب حئاسضف نع

ج.ليبن

لامعأ’ا لجرل ةحونمملا تازايتم’ا فلم حتف ةداعإا نع سسمأا ،رئازجلا ءاصضق سسلجمب ةصسلجلا سسيئر نلعأا
،نÓعز ينغلا دبع ،سسنوي نب ةرامع ،لÓصس كلاملا دبع ،ىيحيوأا دمحأا نم لك هيف عباتي يذلا ،دادح يلع

.نوقباصس ة’وو لوغ رامع ،ةعمجوب يعلط ،بوجحم ةدب ،يفصسوي فصسوي

ة˘م˘كح˘م˘˘ب ،صسمأا حا˘˘ب˘˘سص م˘˘ت
مهتملا عاد˘يإا ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘ن˘تا˘ب
،ةنسس81 ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف تقؤو˘˘م˘˘لا صسب˘˘ح˘˘لا

رانلا مارسضإا ةيسضق يف هتمكاحم
نم ،«صص.ب» ةيحسضلا لزنم يف
ةليل ،ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ
ببسستي نأا داك ثيح ،صسمأا لوأا
’ول ةريب˘ك ة˘ثرا˘ك ي˘ف ق˘ير˘ح˘لا
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم لخدت
.بسسانملا تقولا يف نمأ’او

يتلا ةيسضقلا تايثيح ،عجرت
بق˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ا˘ه˘ل تز˘ت˘ها
قر˘ح ة˘لوا˘ح˘م˘ب ي˘نا˘ج˘لا ،ما˘˘ي˘˘ق
اهتنبا فاطتخ’ ةيحسضلا لزنم
تسضفر نأا د˘ع˘ب ،ا˘˘ه˘˘با˘˘سصت˘˘غاو
غلبت مل رسصاق اهنوك ،هنم جاوزلا
ثي˘ح ،ا˘هر˘م˘ع ن˘˘م61ـلا د˘ع˘˘ب

ةثدا˘ح ة˘ن˘تا˘ب˘ب رر˘كت˘ت نأا تدا˘ك
مه˘ت˘م˘لا ،ءا˘م˘ي˘سش ا˘ه˘ب رود˘غ˘م˘لا
نطقت يتلا ةرامعلا صسفنب نطقي
3 ةلمحب اهت˘ن˘باو ة˘ي˘ح˘سضلا ا˘ه˘ب

اهنأا ملعلا عم ،نكسسم002 يح
ا˘ه˘نأ’ ي˘سضرأ’ا ق˘با˘ط˘لا˘˘ب ع˘˘ق˘˘ت
يناجلا لغتسساو ،اي˘كر˘ح ة˘قا˘ع˘م
لك يف اهزفتسسيل ةيحسضلا ةقاعإا

ل˘كا˘سشم˘ب ا˘ه˘˘ل بب˘˘سست˘˘يو ،ةر˘˘م
يف ا˘ه˘ت˘ن˘با دوار نأا د˘ع˘ب ةد˘يد˘ع
اهتبطخل مدقتيل تابسسانم ةدع
ه˘نأا ة˘ج˘ح˘ب ا˘ه˘تد˘˘لاو ه˘˘سضفر˘˘تو
ا˘ه˘ت˘ن˘با نأاو ،ا˘ي˘ئا˘˘سضق قو˘˘ب˘˘سسم
مهتملا بجعي مل درلا اذه ،رسصاق
صصبر˘˘ت˘˘ل˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘ي أاد˘˘ب يذ˘˘لا
لك يف ةقاعملا اهتدلاوو تنبلاب
ع˘م˘سسمو ىأار˘م ى˘ل˘ع ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م
او˘كر˘ح˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا ،نار˘˘ي˘˘ج˘˘لا
مارسضإاب مهتملا ماق ثيح ،انكاسس
ةيحسضلا ةذفان نم برقلاب رانلا
به˘ل˘لا ة˘ن˘سسلأا ى˘لا˘ع˘ت˘ت نأا ل˘ب˘˘ق
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم عرا˘˘˘سستو
قيرحلا ءافطإاو لخدتلل ةيندملا

يرسضحلا نمأا حلاسصم حتف عم
مت و ،ةثداحلا يف اقيقحت21ـلا
ريسشت يذلا مهتملا ىلع صضبقلا

ل˘ب˘ق ه˘طرو˘ت ى˘لإا ن˘ئار˘ق˘˘لا ل˘˘ك
،قيقحت˘لا ي˘سضا˘ق ى˘ل˘ع ه˘سضر˘ع
قو˘ب˘سسم م˘ه˘ت˘م˘لا نأا د˘˘كأا يذ˘˘لا
ررقيل ا˘يا˘سضق ةد˘ع ي˘ف ا˘ي˘ئا˘سضق
ةيا˘غ˘ل تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا ه˘عاد˘يإا

.هتمكاحم
دمحم. نامثع راعرع

ينامحد

ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا تن˘كم˘ت
يف بور˘خ˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ةيعمج كي˘كف˘ت ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
صصاخسشأا8 ن˘م نو˘كت˘ت رار˘˘سشأا
62و81 نيب مهرامعأا حوارتت
ءادتع’او بيهرتلا نهتمت ةنسس
ديسسجت متو اذه.نينطاوملا ىلع
ربع ةدجن بلط يقلت رثإا ةيلمعلا
فرط نم5501 رسضخأ’ا مقرلا

ةباسصع نم نوثيغتسسي نينطاوم
ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا˘ب ة˘˘ج˘˘جد˘˘م
بي˘هر˘ت˘لا ن˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ت ،ي˘˘سصع˘˘لاو
ى˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا عرزو ءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’او
كلذو ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حأ’ا ط˘سسو
حلاسص يحب في˘ن˘ع را˘ج˘سش د˘ع˘ب

،نطاوم ةباسصإا نع رفسسأا يجارد
يف لخدتلا ةيلمع تنكم ثيح
5 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘˘ل˘˘هو˘˘لا
او˘نا˘ك م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم صصا˘خ˘سشأا
تلثمت ءاسضيب ةحل˘سسأا نو˘ل˘م˘ح˘ي
ةي˘ئا˘م تح˘ت د˘ي˘سص ة˘ي˘قد˘ن˘ب ي˘ف
اميف ،نيكسسو ةيبسشخ يسصعو
نيرخآا صصاخسشأا3 ةدراطم تمت
ةباسصعلا صسيئرب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ماحتقاب اوماق،نيرخآا نيسصخسشو
م˘˘ت زا˘˘ج˘˘نإ’ا رو˘˘ط ي˘˘ف لز˘˘˘ن˘˘˘م
ةمواقم اودبأا نأا د˘ع˘ب م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

.ينطولا كردلا رسصانعل ةفينع
بوبق داعصس

فلم حتف ةداعإا ةلادعلا تررق
فر˘ع˘يا˘˘م وأا «ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا كن˘˘ب»
،«يوب ندلو˘غ˘لا» ة˘يرو˘طار˘ب˘مإا˘ب

ءاسضق صسلجم صسمأا جمرب ثيح
ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘م˘كا˘ح˘م ،ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا
ربمفون8 ـلا خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ي˘˘سضق˘˘لا
ريجفت ذنم ةثلاثلا يهو ،لبقملا
.3002 ةنسس فلملا

يف ايلعلا ةمكحملا تدنتسسا
ل˘˘ك عا˘˘م˘˘سس مد˘˘ع ى˘˘لإا ا˘˘هرار˘˘ق
تلاسسأا يتلا ةيسضقلا يف فارطأ’ا
اهريجفت ذنم ر˘ب˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
.3002 ةنسس يف

ةقباسسلا ةمكاحملا نم مغرلاب
قيفر يسسيئرلا مهتملا روسضحو
راو˘طأا ة˘ف˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
تي˘ق˘ب ة˘ي˘سضق˘لا نأا ’إا ،ة˘سسل˘ج˘˘لا
ا˘مد˘ع˘ب ةر˘ي˘ث˘ك رار˘سسأا ا˘˘ه˘˘بو˘˘سشت
ةيسسا˘ي˘سسو ة˘ي˘لود ادا˘ع˘بأا تل˘غ˘سش
تعلتبا اه˘نو˘ك ،ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘لا˘مو
نيب ةي˘سصخ˘سش083 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا

مهنم ،اياحسضو دوهسشو نيمهتم
تا˘ي˘˘سصخ˘˘سشو نو˘˘ق˘˘با˘˘سس ءارزو
ام وهو ،مÓعإا لاجرو ةيسضاير
ةم˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه صسي˘ئر ف˘ل˘كي˘سس
دعب ةداعلا ري˘غ ى˘ل˘ع تا˘يا˘ن˘ج˘لا

ي˘ت˘لا ة˘با˘سصع˘لا زو˘مر طو˘˘ق˘˘سس
د˘ي˘ب رو˘مأ’ا ما˘مز كسسم˘ت تنا˘˘ك
ف˘˘سشكت˘˘سس ل˘˘ه˘˘ف ،د˘˘˘يد˘˘˘ح ن˘˘˘م
ىرخأا ارارسسأا ةديدجلا ةمكاحملا

تنا˘ك ىر˘˘خأا صسوؤور˘˘ب ح˘˘ي˘˘ط˘˘تو
؟ق˘با˘سسلا ف˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسن˘˘م
نيمهتملا نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو
مهتب نوعباتم ةفيلخلا ةيسضق يف
رارسشأا ة˘عا˘م˘ج ن˘يو˘كت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
بسصنلاو ةفو˘سصو˘م˘لا ة˘قر˘سسلاو
ة˘˘نا˘˘مأ’ا ة˘˘نا˘˘ي˘˘خو لا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’او
،ةيمسسر تارّرحم يف ريوزتلاو
ي˘˘ف عر˘˘سش د˘˘ق ءا˘˘سضق˘˘˘لا نا˘˘˘كو
ة˘ن˘سس ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

كن˘˘˘ب فا˘˘˘سشت˘˘˘كا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،1002
رايلم3.2ـب ايلام ازجع رئازجلا
004 يلاوح براقي ام يأا ،رانيد
قود˘˘ن˘˘سصلا ي˘˘ف ر’ود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
يذلا ة˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا كن˘ب˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا
،ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘مؤو˘م˘لا د˘ب˘ع ه˘˘كل˘˘م˘˘ي
مهلاومأا اودقف اياحسض طوقسسو
مغر اهعاجرتسسا نم اونكمتي ملو
نييعتو ةنسس51 نم ديزأا رورم
صضيو˘ع˘ت˘ب ما˘ق يذ˘لا ي˘ف˘˘سصم˘˘لا
.طقف ةيزمر غلابمب اياحسضلا

بوبق داعصس

نع ةديدج ارارـصسأا «يوـب ندـلوغلا«فـصشكي لـــه
؟ةباصصعلا زومر طوقصس دعب هتيروطاربمإا

ءاسضق سسلجم مامأأ «ةفيلخلأ فلم» ةدوع
لبقملأ ربمفون8ـلأ يف ةديلبلأ

ةنتابب نمأ’ا حلاصصم لخدت ’ول رركتي نأا داك ءاميصش ويرانيصس

تقؤوŸأ سسب◊أ ايكرح ةقاعم لزنم قرح ةلواحÃ مهتŸأ عأديإأ

دحأاو نينطاوملا فرط نم ىوكصش لحم ناك اهصسيئر
ةيئاصضق رماوأاب هنع ثوحبم هيدعاصسم

بيهرتلأ نهتمت رأرسشأأ ةيعمج كيكفت
ةنيطنسسق يف نينطأوملأ ىلع ءأدتعلأو

وروأا002و قحاوللا عيمجب زهجم يطاطم قروز زجح

فلسشلأ يف «ةقرحلأ» تÓحر ميظنت يف ةسصتخم ةيمأرجإأ ةكبسش كيكفت

ىلع رجنخ تانعط هل اهجو
’واح امدنع بلقلا ىوتصسم
لومحملا هفتاه ةقرصس

أذفان انجسس ةنسس02
ميرك باسشلأ يلتاقل
نأرهو يف يكملب
سسمأا لوأا ءاصسم تصضق
رصصقلل ةيئانجلا ةمكحملا
ةعقاولا «نصسوÓف» نارهول
02 ـب «نيدلا لامج» يحب
قح يف اذفان انجصس ةنصس
يكملب ميرك باصشلا يلتاق
.ةنصس71 ـلا بحاصص
ماعلا بئانلا سسمتلاو اذه

ترج يتلا ةمكاحملا لÓخ
سسفن ةقلغم ةصسلج يف
انجصس ةنصس02) ةبوقعلا
نيمهتملا قح يف (اذفان
نم غلبي امهدحأا نينث’ا
رخآ’او ةنصس71 رمعلا

.ةنصس81 يلاوح
ةميرجلا هذه عئاقو دوعتو
يصضاملا ةيليوج81 موي ىلإا

ىلإا ةيحصضلا سضرعت امدنع
يحب نيباصش لبق نم ءادتعا
هفتاه ةقرصسل هزنملا
موحرملا لواح دقو ،لاقنلا

نأا ريغ ،نيدتعملا ةمواقم
ةنعط هل هجو امهدحأا

ىوتصسم ىلع ةلتاق رجنخ
ةميرجلا تراثأا دقو ،بلقلا

راكنتصس’ا نم ةجوم
.نارهوب
فيقوت مت ،هتاذ قايصسلا يف
12 ـلا خيراتب نيمهتملا

يحب يصضقنملا ةيليوج
رصصانع لبق نم ةيقيدصصلا
،11 يرصضحلا نمأÓل ةطرصشلا

تامولعم لÓغتصسا بقع
رارف دنع نايع دوهصش اهمدق
ةجارد نتم ىلع نيدتعملا
يف اهامدختصسا ةيران
تÓيجصست اذكو ،ءادتع’ا

ةحاصس راوجب ةبقارم اريماك
هذه تحمصس دقو ،ةميرجلا
ةيوه ديدحتب تامولعملا
ىلع امهفيقوتو نيدتعملا
.ةيرانلا ةجاردلا سسفن

ب.دلاخ

،صسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘سسم حا˘˘˘˘˘طأا
ةرئاد نمأاب ةطرسشلا رسصانع
ةكبسشب ،فلسشلا يف تيرقوات
ميظنت يف ةسصتخم ةيمارجإا

ر˘˘˘ي˘˘˘غ ةر˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘حر
ة˘˘ثÓ˘˘ث تف˘˘قوأاو ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا
ام مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا
.ةنسس04و52 نيب

ىلع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘تو اذ˘ه

ا˘˘˘ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق تا˘˘˘˘يرود ر˘˘˘˘ثإا
تاذ˘˘ل ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
في˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا ،ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

لخدملا ىوتسسم ىلع ةبكرم
تير˘قوا˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘قر˘سشلا

اهلخادب رثع اهسشيتفت دنعو
زهجم يطا˘ط˘م قروز ى˘ل˘ع
يلام غلبمو هقحاول عيمجب
ـب رد˘ق˘ي ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب

.وروأا002
ف˘˘ل˘˘م ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘بو

تم˘ت ة˘ي˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
˘ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘حإا

ةيسضق نع ريداقوب ةمكحم
جورخلل مي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ر˘ي˘بد˘ت˘لا

بار˘ت˘لا ن˘م عور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ
.ينطولا

ل.حلاصص
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ًاجذومن نيينيطصسلفلا ىرصسأ’ا ةيصضق عورصشم قح ةينيطصسلفلا اياصضقلل يمÓعإ’ا لوانتلا

نيينيطضسلفلا ىرضسألا اياضضقل يمÓعإلا لوانتلا:ناونعب ةيثحب لمع ةقرو
:ةمدقم

ىر˘˘˘˘˘˘˘سسأ’ا ا˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘˘سضق تسضر˘˘˘˘˘˘˘˘ف
لÓتح’ا نوجسس يف نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مامته’ا ةرورسض ةفلتخملا ةيبنجأ’او
اهدوقي تايلاعف نم اهعبت امل ؛اهب
نو˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘سسف˘˘˘نأا ىر˘˘˘سسأ’ا
تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘فو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا

تاظفاح˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘ير˘ي˘ها˘م˘ج
مهدومسصل ًامعدو ًادييأات ةينيطسسلفلا

اياسضق لuكَسشُت ثيح ،ىرخأا ةهج نم
ةيرابخإا داوم نيينيطسسلفلا ىرسسأ’ا

˘˘مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ما˘˘ه
ةيبن˘جأ’او ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
اذل ،ةسشقانملاو ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لاو صضر˘ع˘ل˘ل
دسصر ىلإا ةيملعلا ةقرولا هذه تعسس
ةجلاعملا تامسسو صصئاسصخ ليلحتو
ي˘ف ىر˘˘سسأ’ا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ل ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
ي˘بر˘ع˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا

هيدؤوت يذلا رودلا ديدحتو ،يبنجأ’او
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لا داد˘مإا ي˘˘ف
.اياسضقلا هذه وحن ةفرعملاب

ميدقتو لوانتب مامته’ا مجح ‐ً’وأا
ىرسسأ’ا اياسضق

˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘سسو نأا ح˘˘˘˘˘˘سضتا
مل ةيبنجأ’او ةيبرعلاو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىرسسأ’ا رابخأ’ ًاريبك ًامامتها ِطعت
،ماع لكسشب مهاياسضقو نيينيطسسلفلا

،ا˘ه˘ن˘ي˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا بسسن توا˘ف˘˘ت ع˘˘م
متها يبرعلاو ينيطسسلفلا مÓعإ’اف
ىرسسأ’ا ا˘يا˘سضق م˘يد˘ق˘ت˘ب ا˘م د˘ح ى˘لإا
يتلا تارتفلا لÓخ ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ًاحوتفم ًابارسضإا ىرسسأ’ا اهيف صضاخ
ةسسايسس ىلع ًا˘سضار˘ت˘عا ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع
نيسسحتب ةبلاطملاو يرادإ’ا لاقتع’ا

يف .نوجسسلا لخاد ةيتايحلا مهفورظ
لكسشب ىرسسأ’ا رابخأا تسضفخنا نيح
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،بار˘سضإ’ا ءا˘ه˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لاو
يف ي˘ن˘ي˘تورو ي˘م˘سسو˘م ما˘م˘ت˘ه’ا˘ف
.ت’احلا مظعم
يبرعلاو ينيطسسلفلا مÓعإ’ا نأا امك
ةطسشنأا نع نÓعإ’ا ةلاح يف طسشني
ةمتهملا زكارملاو تاسسسسؤوملا دحأا
را˘ب˘خأا ح˘ب˘سصت˘ل ،ىر˘˘سسأ’ا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ب
تاقÓع رابخأا اهلمجم يف ىرسسأ’ا

ا˘يا˘سضق نأ’ ،ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب ة˘ما˘ع
تاطاسشن نم اهبحاسص امو ىرسسأ’ا
مÓعإ’ا ىلع اهسسفن تسضرف ةيبعسش
نود ط˘ق˘ف ي˘بر˘ع˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
.يبنجأ’ا مÓعإ’ا
مجح ن˘م ًا˘ع˘با˘ن ما˘م˘ت˘ه’ا اذ˘ه نا˘كف
مÓعإ’ا مامتها نم صسيلو ةلكسشملا
ق˘فو ىر˘˘سسأ’ا ا˘˘يا˘˘سضق ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ب
ة˘˘˘سسورد˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا ة˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
اهيلوت هيمهأاو ةددحم ةيجيتارتسساو
ىلإا ةفاسضإا ،اياسضق˘لا هذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ي˘ف ن˘يا˘˘ب˘˘ت دو˘˘جو
ة˘حا˘سسم˘لا وأا را˘ب˘خأ’ا دد˘ع ىو˘ت˘˘سسم
يف اهميدقت وأا اهل ةَدرفُملا ةينمزلا

زجوم يف اهركذ وأا ةرسشنلا ةمدقم
.لاثملا ليبسس ىلع ةرسشنلا

مÓعإا ينثتسسأا ينوعد قحلل ًافاسصنإاو
زيم˘ت يذ˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘سشلا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع هاو˘سس نود در˘ف˘˘ناو
اياسضق لوان˘ت ي˘ف ي˘لود˘لاو ي˘بر˘ع˘لا
ةيمÓعإا ةسسايسسو ةطخ قفو ىرسسأ’ا

ىو˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو م˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م
ف˘ح˘سصلا تذ˘خأا˘ف ،ة˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سس’او
د˘ِع˘ُت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسوو
مئارج حسضفت يتلا ةفلتخملا ريراقتلا

،نيينيطسسلفلا ىرسسأ’ا قحب لتحملا
نم رثكأا اياسضقلا هذه حنمت اهنا ثيح
فحسصلاو دئارج˘لا ي˘ف ة˘ح˘ف˘سص62
طق˘ف ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا) ة˘ي˘مو˘ي˘لا

032 ر˘˘سشن م˘˘ت ما˘˘يأا ة˘˘˘سسم˘˘˘خ لÓ˘˘˘خ
ىلإا ةفاسضإا (نيوانع ةدع يف ةحفسص
هذه نع ةرداسصلا ةسصاخلا قحÓملا
:ة˘ف˘ي˘ح˘سص ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ف˘ح˘سصلا
,دÓ˘ب˘لا ,ط˘سسو˘لا ,راو˘ح˘˘لا ,قور˘˘سشلا
,ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا ,ة˘˘يرا˘˘ب˘˘خإ’ا ,ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
,داحت’ا , طسسوأ’ا برغملا ,مÓسسلا
ديدجلا , مويلا رابخأا ,ةيارلا ,دئارلا
,مويلا رابخأا ,نطو˘لا را˘ب˘خأا ,ي˘مو˘ي˘لا

,ر˘˘˘خآ’ا تو˘˘˘سصلا ,رار˘˘˘ح’ا تو˘˘˘˘سص
راو˘سشم˘لا ,ءا˘ق˘ل˘لا ,د˘عو˘م˘لا ,را˘سسم˘لا
ى˘هو ،ىر˘خأا ف˘˘ح˘˘سصو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ةمهم تاحاسسم حسسفت ةيموي فحسص
ريراق˘ت˘لاو را˘ب˘خ’ا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ًا˘ي˘مو˘ي
قلعتت يتلا تاسسارد˘لاو ت’ا˘ق˘م˘لاو
خيراتبو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘سسأ’ا˘ب
راعسش رييغت مت يسضاملا ربمتبسس /52
ةيرئازجلا يبراغملا طيسسولا ةديرج
ةينطولا نوؤوسشلاب متهت ةفيحسص نم
متهت ةديرج راع˘سش ى˘لإا ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لاو
  .ةينيطسسلفلاو ةينطولا نوؤوسشلاب
ةي˘ئا˘سضف˘لا تاو˘ن˘ق˘لا بنا˘ج ى˘لإا اذ˘ه
ة˘سصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘كح˘لا ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

در˘ف˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عاذإ’او
بنا˘ج˘ب ة˘ع˘سساو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز تا˘˘حا˘˘سسم
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا

هذ˘ه صضر˘عو لوا˘ن˘ت˘ل ة˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لاو
هلك كلذ متيو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا
ح˘لا˘سص د˘لا˘خ خأ’ا ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةرا˘ف˘سس ي˘ف ىر˘سسأ’ا ف˘ل˘م لوؤو˘˘سسم
يدنجلا اذه ,رئازجلا ةلودب نيطسسلف
اذ˘ه ف˘ل˘خ ف˘ق˘˘ي يذ˘˘لا لو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
دعيو رمتسسملا ءاطعلا اذهو مامته’ا

باتكلا نيب قيسسنتلاو طبرلا ةقلح
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’او
ةقÓعلا تاذ تائيهلاو تاسسسسؤوملاو
لئاسسولا هذه نيبو ىرسسأ’ا اياسضقب
.ركذلا ةقباسس ةيرئازجلا ةيمÓعإ’ا

ةينيطسسلفلا ةداي˘ق˘لا او˘عدا ا˘ن˘ه ن˘مو
صسي˘˘ئر˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘˘سس ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو
و˘بأا» صسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

صضا˘˘ير ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزوو «نزا˘˘م
اذ˘ه م˘ي˘م˘ع˘ت ى˘لإا ي˘ع˘سسلا ي˘كلا˘˘م˘˘لا
يقاب ىلع ة˘بر˘ج˘ت˘لا كل˘تو جذو˘م˘ن˘لا
لودلا يف ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تارا˘ف˘سسلا
مÓعا نيب طبرلل ةيبنجأ’او ةيبرعلا

با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بو لود˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه
متيل ،ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ي˘مÓ˘عإ’او
قفو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ا˘يا˘سضق˘لا لوا˘ن˘ت
ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

ىلإا ي˘سسا˘سسأا ل˘كسشب فد˘ه˘ت ةد˘حو˘م
يليئارسسإ’ا لÓتح’ا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ف˘سشك
رود ي˘ف رو˘ه˘ظ˘لا ى˘لإا ى˘ع˘سسي يذ˘لا
نم ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا˘ب ى˘ن˘غ˘ت˘يو ة˘ي˘ح˘سضلا

ةيبرعلا ةغللاب يئاعدلا هباطخ لÓخ
ل˘سصاو˘ت˘م˘لا ل˘م˘ع˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’او
دسض ةيليئارسسإ’ا تاسسرامملا حسضفل
،ة˘ي˘لود˘˘لا ل˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ىر˘˘سسأ’ا

راسشتن’او لوسصولا تا˘ي˘لآا ر˘يو˘ط˘تو
˘˘مÓ˘˘عإ’ا تاودأا ن˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’او
عار˘˘سصلا ا˘˘يا˘˘سضق زار˘˘بإ’ د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
.يليئارسسإ’ا ينيطسسلفلا
ي˘ت˘لا ىر˘سسأ’ا ا˘يا˘سضق عاو˘نأا ‐ًا˘ي˘نا˘˘ث
يبرعلاو ينيطسسلفلا مÓعإ’ا اهمدق
:يبنجأ’او
ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا لوا˘˘ن˘˘ت   ‐أا

،ىرسسأ’ا اياسضق عاونأا عيمج يبرعلاو

ا˘˘يا˘˘سضق˘˘˘لاو ثاد˘˘˘حأ’ا تءا˘˘˘ج د˘˘˘قو
كلت ةمدقم يف ةيسسفنلاو ةيعامتج’ا
مث ،ةينمأ’ا اياسضقلا اهيلي ،اياسضقلا
ا˘يا˘سضق˘لا م˘ث ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا
ا˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا ًار˘˘˘ي˘˘˘خأاو ،ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا
.ةيداسصتق’ا

م˘ل˘ف ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا مÓ˘˘عإ’ا ا˘˘مأا  ‐ب
ةينا˘سسنإ’ا ىر˘سسأ’ا ا˘يا˘سضق لوا˘ن˘ت˘ي
ةيداسصتق’او ةيسساي˘سسلاو ة˘ي˘ن˘مأ’او
اياسضق˘لا ى˘ل˘ع ز˘sكر ا˘م˘نإاو ،ًا˘ق˘ل˘ط˘م
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ا˘ه˘نأا˘˘كو ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
هذ˘˘ه ر˘˘هو˘˘ج ن˘˘ع ها˘˘ب˘˘ت˘˘ن’ا ءا˘˘سصقإا
ىرسسأ’ا ةاناعم مدقي ملف ،اياسضقلا

مهيوذ ةاناعم وأا نوجسسلا لخاد نم
دعبو ٍنا˘ع˘م ءا˘ف˘سضإا ه˘ن˘كم˘ي يذ˘لاو
.مهاياسضقل يناسسنإا

ىرسسأ’ا اياسضق نأا ظحÓملا نمو
ي˘ف زر˘ب˘ت تنا˘ك م˘˘ه˘˘تا˘˘عو˘˘سضو˘˘مو
ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو
،ثدحلا ءاهتناب يه˘ت˘ن˘تو ة˘ي˘بر˘ع˘لاو
ن˘˘ع ىر˘˘سسأ’ا بار˘˘˘سضإا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘ف
ةليوط ةد˘م˘ل ا˘هرار˘م˘ت˘سساو ما˘ع˘ط˘لا

نم اهب يمÓعإ’ا مامته’ا دايدزاو
متي مل هنأا ’إا يبرعلا مÓعإ’ا لبق
قيلعت دعب ىرخأا ةرم اهل قرطتلا
مÓعإا كلذكو ،مهبارسضإ’ ىرسسأ’ا

ي˘ف ةز˘غ ىر˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ي ةز˘˘غ
˘مÓ˘عإ’ ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب اذ˘˘كهو بلا˘˘غ˘˘لا
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘مأا ،ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘سضلا
ةينطولا ةينيط˘سسل˘ف˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

م˘ت˘ه˘ي م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘˘كف ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’او
،طقف هميظنت ىرسسأا اياسضق صضرعب
ىو˘ت˘سسم ى˘لإا ي˘ق˘تر˘ت ’ ي˘˘ه˘˘ف اذ˘˘ل
نأا امك ،مهسسفنأا ىرسسأ’ا تايحسضت
ةيمÓ˘عإ’ا تÓ˘م˘ح˘ل˘ل با˘ي˘غ كا˘ن˘ه
ةا˘نا˘ع˘م ل˘ق˘ن˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘˘لا
ةجردلاب ةيناسسنإا اياسضقك ىرسسأ’ا
.ىلوأ’ا
ةيمÓع’ا ةجلاع˘م˘لا تعو˘ن˘ت ‐ًا˘ث˘لا˘ث
نيب حسضاو لكسشب ىرسسأ’ا اياسضقل
ي˘بر˘ع˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا

:ثيح نم يبنجأ’او
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘˘عإ’ا مد˘˘˘ق   ‐أا

را˘˘ب˘˘خأا ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لاو
نم ةيسضقلا صضرعت يتلا ىرسسأ’ا

بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت د˘˘حاو بنا˘˘˘ج
مÓعإ’ا زكر نيح يف .ينيطسسلفلا
رابخأ’ا نم ددع ربكأا ىلع يبنجأ’ا
نيبناج ن˘م ة˘ي˘سضق˘لا صضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جو ي˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
ةهجوو «ة˘ي˘لود˘لا / ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا»
.«ةيليئارسسإ’ا / ةينيطسسلفلا» رظنلا
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ن˘˘ي˘˘ب برا˘˘˘ق˘˘˘ت د˘˘˘جو˘˘˘ي˘˘˘ف
يف يبرعلا مÓ˘عإ’او ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ة˘ه˘جو ن˘م ىر˘سسأ’ا ا˘يا˘سضق صضر˘ع
فÓتخ’ا مغر ةينيط˘سسل˘ف˘لا ر˘ظ˘ن˘لا
ةيسضقلا حرط يف امهنيب حسضاولا
ىل˘ع ز˘كر˘ت ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ل˘ي˘سسو ل˘كف
ر˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا صضر˘˘ع
يذلا بزحلا وأا ميظنتلا وأا ةطلسسلا
.هديؤوت وأا هيلإا يمتنت

يبنجأ’او يبرعلا مÓع’ا مدق ‐ب
ي˘ت˘لا ىر˘سسأ’ا را˘ب˘خأا ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا
يف ،طقف اهبابسسأاو ةلكسشملا صضرعت

ربكأا ينيطسسلفلا مÓعإ’ا مدق نيح
صضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ب˘˘˘خأ’ا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع
ا˘يا˘سضق˘ب ة˘قÓ˘ع تاذ تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’
،مهتاناعم مجح راهظإا فدهب ىرسسأ’ا

يف لثمتت تايبلسس اهنع جتني نكلو
تار˘ي˘ثأا˘ت ثاد˘حإاو ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع دو˘˘ع˘˘ت˘˘لا

روهمجلا ىدل ةبوغرم ريغ ةيسسكع
ة’ابم’ مهيدل حبسصيف ،ينيطسسلفلا

ة˘ي˘سضق ل˘ح ن˘م صسأا˘˘ي˘˘لا˘˘ب رو˘˘ع˘˘سشو
،مهتاناعم نم فيفختلا وأا ىرسسأ’ا

ماقرأا يف مهتيسضق دسسجت اهنأا امك
˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع ا˘ه˘لوا˘ن˘ت م˘ت˘˘ي
مه˘ت˘ي˘مدآا م˘هد˘ق˘ف˘ي ا˘م˘م ؛ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

فادهأا عم دسصق نود كلذ قواسستيو
ل˘يو˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس
.ماقرأا درجم ىلإا مهتيسضق
ىلعو ينيطسسلفلا مÓعإ’ا مدق ‐4
لئاسسوو ةينورتكلإ’ا عقاوملا هسسأار
نم ددع ربكأا يعامتجإ’ا لسصاوتلا
بولطملا رودلا ددحت يتلا رابخأ’ا

ةيسضق ةمدخل يلودلا عمتجملا نم
،اههاجتا مهتيبلسس زواجتو ىرسسأ’ا

جار˘فإÓ˘ل ل˘ي˘ئار˘سسإا ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘سضلاو
نم ةعومجم يف كلذ لثمتو ،مهنع
تائيهلاو تاسسسسؤومل˘ل تاد˘سشا˘ن˘م˘لا
ةمو˘كح˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا˘ب ة˘ي˘لود˘لا
ةاناعم نم ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
جارفإ’اب ةبلاطملاو مهيوذو ىرسسأ’ا

،مهنع
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا مد˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
يتلا رابخأ’ا نم ددع ربكأا يبنجأ’او
ة˘مد˘خ˘ل بو˘ل˘ط˘م˘لا رود˘لا دد˘ح˘ت م˘ل
.ىرسسأ’ا ةيسضق
يف ةيرابخإ’ا ةيطغتلا تلمتسشا ‐5
ىلع يبرعلاو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا مÓ˘عإ’ا
تنا˘˘كو ،ة˘˘يرو˘˘˘ح˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا

تا˘ي˘سصخ˘سشلا تل˘ت˘حاو ،ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
م˘˘ث ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأ’ا
ًار˘ي˘خأاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تا˘ي˘سصخ˘˘سشلا
ريغو ةيمسسرلا ةيبرعلا تايسصخسشلا
˘مÓ˘˘عإ’ا sنأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ىلع لماك ل˘كسشب د˘م˘ت˘عا ي˘ب˘ن˘جأ’ا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

.ةيروحم تايسصخسشك
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا د˘˘م˘˘ت˘˘عا ‐6
ىلع ريبك لكسشب يبنجأ’او يبرعلاو
يف ةيليئارسسإ’ا ةيمÓعإ’ا رداسصملا
تلقن ثيح ،ىرسسأ’ا اياسضقل اهلوانت

تو˘عد˘يو صسترآا˘ه ي˘ت˘ف˘ي˘ح˘˘سص ن˘˘ع
،ةيناثلاو ةعباسسلا نيتانقلاو ،تونرحأا

اهنع تلقنف ،ةيليئارسسإ’ا تاعاذإ’او
،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا تسسي˘˘ن˘˘كلا تارار˘˘ق
،ةيليئارسسإ’ا تاداي˘ق˘لا تا˘ح˘ير˘سصتو
،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ءا˘ب˘طأ’ا ة˘با˘ق˘ن نا˘ي˘بو
ن˘ع ن˘ي˘˘بر˘˘سضم˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا رو˘˘سصو
ي˘˘˘ف ن˘˘˘يد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
للديو ؛ةيلي˘ئار˘سسإ’ا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ءابنأ’ا ت’اكو ةيطغت مدع ىلع كلذ
ا˘يا˘سضق˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا
.اهب اهمامتها مدع نع جتانلا

تايسصوتلاو تاحرتقملا
ةعومسسملا مÓعإ’ا لئاسسو ثح :ً’وأا

ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لاو ة˘ي˘ئر˘م˘لاو
ةيرابخإا تارسشن صصيسصخت ةيبرعلاو
تاحفسص دارفإا كلذكو ةتباث ةيموي
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ف˘ح˘˘سصلا ي˘˘ف
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا ا˘˘يا˘˘سضق
مÓعإ’ا لئاسسو تلعف املثم مهيوذو
مهاياسضق لوانت˘ت ثي˘ح˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،ة˘غ˘لا˘ب˘م نود ي˘نا˘سسنإا رو˘ظ˘ن˘م ن˘˘م
نوكي ام جوحأا ينيطسسلفلا مÓعإ’اف

ة˘ي˘فا˘ف˘سشو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘ب هرود يدؤو˘ي نأ’
ًاقاقحتسساو ه˘ن˘م ًا˘كاردإا ،ة˘ي˘لوؤو˘سسمو
اهب رم˘ي ي˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘سسح˘ل
ها˘يا˘˘سضقو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
.ةلداعلا
ةينطولا ةطلسسلا ىلع بجي :ًايناث
ل˘ئا˘سصف˘لاو باز˘حأ’او تا˘كر˘ح˘لاو
نيسشدت ىلع لمع˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

صصتخت ةعو˘ن˘ت˘م ة˘ي˘مÓ˘عإا ل˘ئا˘سسو
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘سشب
لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ي˘ف م˘ها˘يا˘˘سضقو
تايوتسسملا ةفاك ىلع يليئارسسإ’ا
،ةسصا˘خ˘لاو ة˘ي˘بز˘ح˘لاو ة˘ي˘مو˘كح˘لا
ىقبتل اهيلع ءوسضلا طيلسست فدهب

رو˘ه˘م˘ج˘لا تا˘˘يو˘˘لوأا م˘˘ل˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
،يبنجأ’او ي˘بر˘ع˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
˘˘ما˘˘˘مأا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘سضت ثي˘˘˘ح˘˘˘ب
امب اههاجت ه˘تا˘ب˘جاوو ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
مئارجلاو تاكاه˘ت˘ن’ا م˘ج˘ح يزاو˘ي
ي˘ف ىر˘سسأ’ا ا˘ه˘ل صضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
.لÓتح’ا نوجسس
ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا ردا˘˘˘˘كلا ثح :ًا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا˘˘˘˘ث
ىلع يبنجأ’او يبرعلاو ينيطسسلفلا
لمع˘لاو ىر˘سسأ’ا ا˘يا˘سضق˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا

مهتي˘ط˘غ˘ت ر˘يو˘ط˘تو ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘ل˘ع
ىلع صضرتفملا نمف ،اهل ةيمÓعإ’ا
لوا˘ن˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا بنا˘˘ج˘˘لا
ردق ىلع نوكي نأا ىرسسأ’ا اياسضق
رفاوتتو ،ةيلاعلا ةءافكلاو ةينهملا نم
ةسصسصختملا ةراهملاو ةربخلا هيدل
ىر˘˘˘˘˘سسأ’ا تو˘˘˘˘˘˘سص لا˘˘˘˘˘˘سصيإا ي˘˘˘˘˘˘ف
يبرعلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ى˘˘˘لإا را˘˘˘ظ˘˘˘نأ’ا بذ˘˘˘جو ي˘˘˘لود˘˘˘˘لاو
.ةلداعلا مهاياسضق
ةيمÓعإا ةيجيتار˘ت˘سسا دا˘ج˘يإا :ًا˘ع˘بار
ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘ي˘بر˘عو ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
ىر˘˘˘˘˘˘سسأ’ا ا˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘سضق ل˘˘˘˘˘˘˘يود˘˘˘˘˘˘˘ت
ممه صضاهنت˘سساو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
لمعلاو ،يلودلاو يبرعلا عمتجملا
تا˘سسرا˘م˘م˘لا ح˘سضف˘ل ل˘سصاو˘ت˘م˘˘لا
،ةيلودلا لفاحملا يف ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا

راسشتن’او لوسصولا تايلآا ريوطتو
تارا˘˘˘ف˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’او
تاودأاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘ث˘ع˘ب˘˘لاو
.مهاياسضق زاربإ’ ديدجلا مÓعإ’ا

ل˘ئا˘سسو تا˘با˘ق˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘ع :ًا˘˘سسما˘˘خ
عم نواعتلاب ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا مÓ˘عإ’ا

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازوو ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ةرازو
تاذ تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لاو تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ل˘م˘ع˘لا ىر˘سسأ’ا ا˘يا˘سضق˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا

ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا د˘˘˘سصر˘˘˘م ءا˘˘˘سشنإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دحوتت تاغللا عي˘م˘ج˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ىرسسأ’اب ةقلع˘ت˘م تا˘ي˘ئا˘سصحإا ه˘ي˘ف
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘ك ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘ت
فور˘ظ ن˘عو م˘ه˘ن˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘˘سصف˘˘ت˘˘لا
،ةيليئارسسإ’ا نوجسسلا يف مهلاقتعا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج د˘˘ي˘˘حو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيبنجأ’او ةيبر˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
.دحاو مسسج يف مهاياسضقب ةمتهملا

ةينقتلا نيطصسلف ةيلكب مÓعإ’ا مصسق صسيئرو ذاتصسأا :ةطوق وبأا دلاخ .د  : ملقب



يلحم 7682ددعلا ^2441  رفصص62ـل قفاوملا0202 ربوتكأا31ءاثÓثلا

mahali@essalamonline.com

08
  ةيليŸاو Òهاطلا اتيدلبب

ليقأرعلأ فلتخم ىلع فقي لجيج يلأو
اهزاجنأ يراجلأ عيراسشملأ ريسس سضرتعت يتلأ

يلاو لاكلك رداقلا دبع حسضوأا
ن˘م فد˘ه˘لا نأا ،ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
ر˘ي˘ها˘ط˘لا ي˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ةرا˘˘يز˘˘لا

فلتخم ىلع فوقولا ،ةيليملاو
ريسس صضرت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
،ا˘هزا˘ج˘نإا يرا˘ج˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا

صصئاقنلا كرادت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ةسسارد˘لا داد˘عإا ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
باحسصأا ةراسشتسسا بلطتت يتلا
د˘كأا  د˘˘ق و اذ˘˘ه ،صصا˘˘سصت˘˘خ’ا
نكسسلا عيزوت نأا ىلع يلاولا
ط˘ب˘تر˘م يرا˘ج˘ي’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا
فلتخمب طبر˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا˘ب
ليعفت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،تا˘كب˘سشلا
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآا
يف عيراسشملا ريسسل ةرمتسسملا

،ة˘سسارد˘لا ن˘˘م ل˘˘حار˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
يدا˘ف˘ت˘ل ،مÓ˘ت˘˘سس’او زا˘˘ج˘˘نإ’ا
ت’Ó˘ت˘خ’ا كراد˘˘تو ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
. عيراسشملا زاجنا يف ةلجسسملا

د˘ب˘ع ما˘ق ،قا˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو
ىلإا لمع ةرايزب لاكلك رداقلا
ةقفر ريهاطلاو ةيليملا يتيدلب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ءارد˘مو ،ي˘ئ’و˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘م را˘طإا ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

يرا˘ج˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ةي’ولا ىوتسسم ىلع اهزاجنا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ا˘˘˘سصر˘˘˘حو
صصي˘˘خ˘˘سشت ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
دا˘ج˘ياو ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
دقو .ا˘ه˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا

ي˘لاو˘لا تا˘ط˘ح˘م ى˘لوأا تنا˘ك
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
،ةيليملا ةيدلب ةرÓب ةيعانسصلا
˘مد˘ق˘ت ىد˘م ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘قو ن˘˘يأا
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت لا˘˘غ˘˘سشأا
ىلع ع˘بر˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا

يت˘لاو را˘ت˘كه325 ة˘حا˘˘سسم
فيرسصت ةكبسش ،قرطلا لمسشت
،ريهطتلا ةكبسش راطمأ’ا هايم
تغلب ذإا ،برسشلا هايم ةكبسش
،%06 اهب لاغسشأ’ا مدقت ةبسسن
يميدقتلا صضرعلا لÓخ نمو
ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ةر˘يد˘مو م˘جا˘ن˘م˘˘لاو
،ءانبلاو ةيرامعملا ةسسد˘ن˘ه˘لاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا ع˘ل˘˘طا
يتلا ،تابوع˘سصلاو ل˘ي˘قار˘ع˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا تسضر˘˘ت˘˘عا

ثي˘ح ،ا˘ه˘˘ما˘˘م˘˘تإا نود تلا˘˘حو
لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ ىد˘˘˘˘˘˘˘سسأا
ءارد˘م˘ل˘ل ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
ع˘˘فر ةرور˘˘سضب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
اميسس ’ ،ةلج˘سسم˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
ةطحم را˘سسم ر˘ير˘ح˘ت ة˘ي˘ماز˘لإا
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا د˘˘ي˘˘لو˘˘ت
ةد˘عا˘ق فر˘ط ن˘م ة˘لو˘غ˘سشم˘لا
را˘سشأا د˘قو. ة˘يرو˘كلا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ت’Óت˘خا دو˘جو ى˘لإا ،ي˘لاو˘لا
قلعت ام اميسس ’ ةقطنملا يف
فرط نم ةزجن˘م˘لا ة˘سسارد˘لا˘ب
) ا˘ق˘˘با˘˘سس تا˘˘سسارد˘˘لا بت˘˘كم
PTTC)، ةلماسش ريغ اهنوك
را˘ب˘ت˘˘ع’ا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ت م˘˘لو
دادعإا لبق ةلج˘سسم˘لا ق˘ئاو˘ع˘لا
ع˘م˘ت˘˘سسا د˘˘قو اذ˘˘ه  ة˘˘سسارد˘˘لا
،ةي’ولا ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا

ىلإا  ،ةرايزلا هذه صشماه ىلع
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج صسي˘˘ئر ت’ا˘˘غ˘˘سشنا
ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
اذكو ،ةي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
زاجن’اب ةفلكم˘لا ت’وا˘ق˘م˘لا

ن˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا صضع˘˘˘˘بو
ىطعأا اهلÓخ نم ،ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ي˘˘لاو˘˘لا
ةر˘يد˘مو تا˘سسارد˘˘لا بت˘˘كم˘˘ل
ةيرامعملا ةسسدنهلاو ريم˘ع˘ت˘لا

تاقحت˘سسم ة˘يو˘سست˘ل ،ءا˘ن˘ب˘لاو
ىدعتي ’ لجأا يف نيلواقملا
بت˘˘كم ةو˘˘˘عد ع˘˘˘م ،عو˘˘˘ب˘˘˘سسأا
لمعلا قرف ميعدتل تاسساردلا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ه˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
. ةقطنملا

،لا˘كل˘ك ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘يا˘˘عو
ةيدلبلا تاذب نودرسسأا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ةينكسسلا عيرا˘سشم˘لا د˘ق˘ف˘ت ن˘يأا
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ا˘هزا˘ج˘نا يرا˘ج˘لا

لا˘غ˘سشأا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا م˘ت ثي˘˘ح
ةغ˘ي˘سصب ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو227
،يراج˘ي’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كسسلا

ةدحو024 ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
نا˘˘˘كسسإا ةدا˘˘˘عإ’ ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م
ةدد˘ه˘م˘لا تارا˘م˘ع˘لا با˘ح˘سصأا
تح˘ير˘با˘˘ت ي˘˘ح˘˘ب را˘˘ي˘˘ه˘˘ن’ا˘˘ب
يفو ،» ةلئاع093 » ةيليملاب
ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا د˘كأا را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه
لاغسشأا عيمج لامكتسسا ةرورسض
يف تاكبسشلا فلتخمب طبرلا
ناكسس ليحرتل ةددحملا لاجآ’ا

تامازتل’ا بسسح تحيربات يح
ريدم دهعت هلÓخ نم ،ةمدقملا
زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكرسش
اذه ةياهن طبرلا لاغسشأا ءاهنإاب
ر˘˘يد˘˘م ماز˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ،ر˘˘ه˘˘˘سشلا
لحلا داج˘يإا˘ب ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
تا˘˘ن˘˘كسس د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل تقؤو˘˘م˘˘˘لا
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب نودر˘˘سسا
جيراهسصلا قيرط نع ،برسشلل

نم ربو˘ت˘كأا51 خ˘يرا˘ت لÓ˘˘خ
ىلع ءانب اذهو ،يراجلا رهسشلا
ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘لاو˘لا تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ط˘˘بر˘˘لا تاءار˘˘جإا لا˘˘م˘˘كت˘˘˘سسا
امك ،ةبايسسوب دسس نم ديوزتلل
ريفوت ةرورسض ىلع يلاولا حلأا
يحلا اذهب ةيرورسضلا قفارملا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس ’ ،ي˘˘ن˘˘كسسلا
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب
. ةيحسصلاو ةيوبرتلا

ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو دد˘˘سشو
لاغ˘سشأا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا ةرور˘سض
ق˘فار˘م˘لاو ة˘˘حا˘˘سسلا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
زكرم ةيليملا ةيوناثل ةعباتلا
ةجمربملاو ،» د˘ع˘ق˘م0001»
تناك ام˘ك ،ل˘ب˘ق˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل
عا˘م˘ت˘سسÓ˘ل ة˘˘سصر˘˘ف ةرا˘˘يز˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشن’
ماق ذإا ،ةيو˘نا˘ث˘ل˘ل ن˘يروا˘ج˘م˘لا

ق˘ير˘ط ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘˘ع
. نينطاوملا ةقفر ةيلاوزلا

د˘فو˘ل˘ل تا˘ط˘ح˘م ر˘خآا تنا˘كو
ىلع ،لوزاب ةقطنم ،يئ’ولا

نيأا ،ريهاط˘لا ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم
ةطسسوت˘م˘لاو ة˘يو˘نا˘ث˘لا ن˘يا˘ع
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘تز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا

،لبقملا لوخدلل نيتجمربملاو
ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘ح
كرادتو لاغسشأ’ا نم ءاهتن’ا
زا˘ج˘ن’ا˘ب ل˘ج˘سسم˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا

تاذبو ،ةددحملا لاجآ’ا لÓخ
صسيئر نم لك فلك قايسسلا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا صسي˘˘˘ئرو ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا
ر˘ي˘سسل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءا˘ه˘ت˘ن’ا ة˘يا˘غ ى˘لإا لا˘غ˘˘سشأ’ا

. اهنم
ع.يفطل

دارفأ’ا تايكولصس يف رزآاتلاو نماصضتلا ةفاقث صسرغ ىلع لمعت

 عمتجملأ يف ةوخألأو نماسضتلأ حور سسيركتل ىعسست ةياجبب «ةمسسب» ةيعمج

هذ˘˘˘˘ه صضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘كو اذ˘˘˘˘ه
عينسصت يف فرسشلا تايعمجلا
يتلا ةيقاو˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا صضع˘ب
تاسسسسؤوم˘ل˘ل ا˘نا˘ج˘م ا˘ه˘ت˘مد˘ق
ز˘˘كار˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سس’ا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

اميسس’ ،ةياجب ةي’و ىوتسسم
دق ةيوديلا فرحلا باحسصأاو
ليعف˘ت ي˘ف م˘هرود˘ب او˘م˘ها˘سس
ةيئاقلت لكب ينماسضتلا دهجلا

.ةيحيرأاو
نيتم˘ت نإا˘ف ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو
ل˘ث˘م˘ي ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ط˘باور˘لا
امل يراسضحلا كولسسلا ىقرأا
ةيجولو˘ي˘سسو˘سس د˘ئاو˘ف ن˘م ه˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘˘يإا صسكع˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي
،عمتجملا دارفأا ة˘ي˘جو˘لو˘كي˘سس
يتلا تايعمجلا هذه نيب نمو
يف يروحملا رودلا اهل ناك
عي˘فر˘لا كو˘ل˘سسلا اذ˘ه صسير˘كت
ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا تاذ ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘سسلاو
ة˘م˘سسب ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ريخلا رئازج ةيعمج ةكراسشمب
اهنم ىرخأا تايعمج ة˘ي˘ع˘م˘بو
ناك ثيح ،داعيملا داز ةيعمج
ا˘م جوأا ي˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا
فد˘˘˘ه˘˘˘˘لا نأا  نو˘˘˘˘ك  ،نو˘˘˘˘كي
تÓئاعلا ةنا˘عإا و˘ه دو˘سشن˘م˘لا
يررسضتم ةدعاسسمو ةزّوعملا
قاطن عسسوت امك انوروك ةمزأا

يرزآاتلا  يوخأ’ا لعفلا اذه
ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘سشي˘˘˘˘ل
.نيديفتسسملا

تمد˘˘˘ق دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
ةياجب ةي’ول «ةمسسب» ةيعمج
ةيعمج بتكم عم قيسسنتلاب

ةليسصح ةياجبب ريخلا رئازج
لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا
تماد ي˘ت˘لاو ا˘نورو˘˘ك ةر˘˘ت˘˘ف
ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘˘ع˘˘˘برأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

 :يلي اميف صصخلتتو
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ دور˘˘˘ط ع˘˘˘يزو˘˘˘˘ت *
ر˘ب˘ع ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ة˘ياد˘ب ن˘م ،ة˘ي’و˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
اذه انموي ىلإا يحسصلا رجحلا

هنم تداف˘ت˘سساو عا˘ط˘ق˘نا نود
يف ةسصاخ ةلئاع002 يلاوح
مظعملا ناسضمر رهسش
داوملاب ةينغ ةفق52 عيزوت *
هكاوفلاو ر˘سضخ˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
دي˘ع ل˘ب˘ق م˘ح˘ل˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
لئاوع ةدئافل كراب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا
قيسسنتلاب نيكاسسملاو ءارقفلا

.دجاسسملا ةمئأا صضعب عم
ة˘يدا˘م تاد˘˘عا˘˘سسم م˘˘يد˘˘ق˘˘ت *
ل˘ف˘كت˘لاو ى˘سضر˘م˘لا صضع˘ب˘˘ل
ةيودأ’ا نم مهتايجاح صضعبب
(اناجمو ةردان ةيودأا)
داوملاب ةينغ ةفق52 عيزوت *
هكاوفلاو ر˘سضخ˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

  .كرابملا ىحسضأ’ا ديع لÓخ
يحاسضأاك صشابك60 عيزوت *
.ماتيأ’ا لئاوع ةدئافل
تاذ ةلمعتسسم ةسسبلأا عيزوت *
تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ةدو˘ج
.رسشادملاو ىرقلا يف ةسصاخ
صضعب ءاطسشن عم قيسسنتلا *
ةيلحملا ةيريخ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةيدل˘ب‐ دا˘ع˘ي˘م˘لا داز ة˘ي˘ع˘م˘ج)
ةيعوطت تÓ˘م˘ح ي˘ف (ة˘يا˘ج˘ب
ة˘˘مزأ’ا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘˘تو
˘˘‐ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو‐ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

.مدلاب عربتلا تÓمح ةسصاخ

تايعمجلا هذه لثم دوجو نإا
لاجم يف ةطسشانلاو ةيريخلا
’ ،نا˘سسحإ’او ر˘ب˘لا د˘˘ي˘˘طو˘˘ت
ن˘˘˘˘˘م زز˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي كلذ نأا كسش
ر˘سشن˘يو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘˘نا˘˘سصح
 .يخآاتلاو نماسضتلا ةفاقث
ةمسسب ةيعمج نإاف ةراسشإÓلو
ا˘˘مود ى˘˘ع˘˘سست ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘نو
ي˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ينادي˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ما˘سسلا
ملح قق˘ح˘ي يذ˘لا صسو˘م˘ل˘م˘لا
ةريقفلا تÓئاعلاو ءافعسضلا

˘˘ما˘˘˘يأا لÓ˘˘˘خو ،ةزّو˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
تÓ˘م˘ح م˘ظ˘ن˘˘ت˘˘سس ةدود˘˘ع˘˘م
˘مزاو˘ل˘لاو تاودأ’ا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل
ءانبأا ىلع ةسسبلأاو ةيسسردملا
ةر˘˘ي˘˘سسي˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا كل˘˘˘ت
وه كلذ نم فدهلاو ،لخدلا
نأ’ يرئازجلا لفطلا نيكمت
نود ةسساردلا دعاقمب قحتلي

أÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘تو فو˘˘˘˘خ وأا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘خ
ري˘غ˘سصلا هد˘سسج ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا

ة˘˘حار˘˘لا˘˘ب ه˘˘سسف˘˘˘ن ر˘˘˘م˘˘˘غ˘˘˘تو
ايلاح راج لمعلاو ،ةنيكسسلاو
نم اهعمج ن˘كم˘ي ا˘م ع˘م˘ج˘ل
با˘بو نا˘˘سسحإ’او ر˘˘ب˘˘لا ل˘˘هأا
ىلع حوتفم يعوطتلا لمعلا

صسي˘˘ئر لو˘˘ق˘˘ي ه˘˘˘ي˘˘˘عار˘˘˘سصم

««ت.رم˘ع«» ة˘م˘سسب ة˘ي˘ع˘م˘ج
نم لك ركسشي هرودب يذلا
ديعب نم وأا بيرق نم كراسش
.ةبيطلا تاردابملا هذه يف

تميملقت Ëرك

اهتاقوأا تصسرك يتلا ةيريخلا تايعمجلا نم ديدع ،ةيعامتج’ا ةحاصسلا ىلع ةريخأ’ا تاونصسلا يف تزرب
يف رزآاتلاو نماصضتلا ةفاقث صسرغ يف تمهاصس يتلاو ،ةزّوعملاو ةجاتحملا تÓئاعلاو ءارقفلل نوعلا دي ميدقتل

هذه تعجصش نم عقاولا صضرأا ىلع اهصسفن تصضرف يتلا انوروك ةحئاج ةرتف لّعلو ،تاعامجلاو دارفأ’ا تايكولصس
يف تكراصشو ،ةيباجيإا اجئاتن تققح دقو ،ةياغلل ’اعف اهرود ناكف ،يعامتج’ا دهصشملا ىلع زوربلل تايعمجلا

.دجتصسملا صسوريفلا دصض ةيقاولا ةصسبلأ’او ةعنقأ’او تامامكلا ةعانصص

نييعماجلا ةبلطلا ةدئافل
ةطايÿ ةسشرو حاتتفأ

 ةدكيكسسب تامامكلأ
ىلع ،ةطايخلا ةسشرو تحتتفا

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ا ىو˘˘ت˘˘سسم
،ةدكيكسس ةي’و˘ب60قئادحلا
،5591 توأا02 ةبلط ةدئافل
ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا بسسح كلذ ءا˘˘جو
ريسضحتلا نم ،ةردا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع
ىلع ةبلطلا لابق˘ت˘سس’ د˘ي˘ج˘لا
تاميلعت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ،تا˘ع˘فد
ثيح ،عاطقلاب لوأ’ا لوؤوسسملا
هذه نأا» ةراق نب دلاخ حسضوأا
عي˘م˘ج˘ل داد˘ت˘ما ي˘ه ةردا˘ب˘م˘لا
ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘قإ’ا ع˘ي˘˘م˘˘ج
مهتماقإاب ةبلطلا قاحتلا لÓخ
ل˘˘ما˘˘˘كلا م˘˘˘عد˘˘˘لا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘تو م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘سسل
ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
عي˘م˘ج˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ه˘جو ل˘م˘كأا
مازتلاو ،ةهج نم تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
.ةبلطلا هاجتا ةيلوؤوسسملا حورب
تعسضو يتلا ،ةسشرولا مسضتو
ةرا˘ق ن˘ب د˘لا˘˘خ فار˘˘سشإا تح˘˘ت
،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ر˘يد˘˘م
نم تا˘عو˘ط˘ت˘م˘لا تÓ˘ما˘ع˘لا
قيسسنتلاب ةيعما˘ج˘لا تا˘ما˘قإ’ا

ة˘ما˘قإÓ˘ل ةرا˘ج˘ن˘لا ة˘سشرو ع˘˘م
ةفاسضإا ،10 قئادحلا ةيعماجلا
ءابطأا مسضت ةسشرولا هذه نأا ىلإا

اذكو ،ءابطأ’ا ةقسسنمو ةيريدم
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘ما˘˘قإ’ا ءارد˘˘م
ةيعونلا ةردابملا . ةدكيكسسب
،عيمجلا ناسسحتسسا تفرع ،هذه
عيمجب اهميمعت ىلإا علطتلا عم
تاي’وب تامدخ˘لا تا˘ير˘يد˘م
بلاطلا مدخت يتلاو  نطولا
زز˘˘ع˘˘تو ،ى˘˘لوأ’ا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا˘˘˘ب
ديفوك يحسصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

ةحسصو ةمÓسس نامسضل ،91
. ىلوأ’ا ةجردلاب ةبلطلا

ع.يفطل

77 مقر ينطولا قيرطلا دهسشي
رتموليكلا ةقطنم ىوتسسم ىلع
اقانتخا ،لجيج ةي’وب صسماخلا

˘ما˘˘يأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘يرور˘˘م
تاعاسس رادم ىلعو عوبسسأ’ا
تاو˘سصأا ي˘لا˘ع˘ت ط˘سسو ،مو˘ي˘لا
ن˘ي˘ب تارا˘ج˘سشو تا˘ه˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا
،تارايسسلا باحسصأاو نيقئاسسلا

ي˘ل˘كلا ءار˘ت˘˘هإ’ا بب˘˘سسب كلذو
ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ل˘ع˘ج˘ت ة˘ق˘ي˘م˘ع ر˘ف˘ح ل˘كسشتو
وأا ليحتسسم هبسش اهيلع رورملا
ثي˘ح ،اد˘˘ج ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ط˘˘ب ة˘˘عر˘˘سسب
ىلإا تارايسسلا باحسصأا رطسضي
يتلا هنم ءازجأ’ا صضعب رايتخا

ءي˘سشلا صضع˘ب ح˘˘ل˘˘سصت تلاز’
لكسشي ام وهو رورملا لجأا نم

ةسصاخ ،ةق˘نا˘خ ة˘يرور˘م ة˘م˘حز
5 نيب طبري قيرطلا  اذه نأاو
،صسواق  ،لجيج يهو تايدلب
،ة˘ن˘سسكا˘ت ،ردا˘ق˘لاد˘ب˘ع ر˘˘ي˘˘مأ’ا

كلذ˘كو صسي˘جا˘ي ن˘بو ،ة˘ل˘م˘ي˘ج
ةفاسضإ’اب ،اسضيأا فيطسس ةي’و
يعوبسسأ’ا قو˘سسلا د˘جاو˘ت ى˘لإا
.هتاذاحمب
د˘يز˘ي ا˘˘مو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
عوبسسأا لك ةياهن يف ةلب نيطلا

ه˘ب˘˘سشأا رور˘˘م˘˘لا ح˘˘ب˘˘سصي ثي˘˘ح
تاءاد˘ن˘لا م˘غرو ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘ب
مل اهنأا ’إا ىواكسشلاو ةرركتملا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘غا˘˘˘سص ا˘˘˘˘ناذآا د˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
نيذلا نيي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
لك يف هعيقرت ىلإا نورطسضي
وأا ر˘يزو ةرا˘يز˘ب ن˘˘ماز˘˘ت˘˘ت ةر˘˘م

،ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘فر لوؤو˘˘˘سسم
درجمب هدهع قباسس ىلإا دوعيل
ح˘ب˘سصأا ثي˘˘ح ،را˘˘ط˘˘مأ’ا لوز˘˘ن
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘سصا˘˘خ ءادو˘˘سس ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

نيذلا يمومعلا لقنلا تÓفاح
نم رثكأا مويلا يف هيلع نورمي
حبسصأا ثيح ابايإاو اباهذ تارم8
ةبسسنلاب صسوباكو صسجاه ةباثمب
نود˘˘سشا˘˘ن˘˘ي ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
ةيئ’ولاو ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
برقأا يف هحÓسصإا ةرورسضب
لسصف لولح لبق ةسصاخ تقو
ام ىلإا لوحتيسس هنأ’ ءاتسشلا
قيرطلا قل˘غ˘تو يداو˘لا ه˘ب˘سشي
ه˘˘˘جو ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك ة˘˘˘ف˘˘˘˘سصب
. هيلمعتسسم

ميهارب.ع

 تارايصسلا نم يهتنت ’ Òباوطو «قناخ» يرورم ماحدزا
لجيجب77  مقر ينطولأ قيرطلل ةئرهتملأ ةيعسضولأ نم ريبك ءايتسسأ
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ةيومنتلا عيراصشملا يف مهتيرق جاردإاب نودصشاني

فراطلاب ةحورطملأ ةيرق ناكسس
 يرأوج بعلمو يعيبطلأ زاغلاب نوبلاطي

ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘كسس بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي
ا˘يرادإا ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘حور˘ط˘˘م˘˘لا
جاردإا˘ب ،فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ير˘˘ق
ع˘يدو˘ت˘˘ل كلذو ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةمجانلا لكا˘سشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
م˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م را˘˘ق˘˘ت˘˘فا ن˘˘ع
م˘˘ج˘˘ح ي˘˘ه˘˘ن˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘ل
ناكسسل ادانتسساو .م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
م˘هأا با˘ي˘غ نإا˘ف ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

لثمتملاو ةايحلا تايرورسض
نم دعي يعيبطلا زاغلا يف
ردسصتت يتلا لكاسشملا نيب
يناعي يتلا صصئاق˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق
ةحورطملا ةيرق ناكسس اهنم
نيرمأ’ا نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘نأا ثي˘ح
ةدا˘م˘لا هذ˘ه ماد˘ع˘نا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
لسصف يف ة˘سصا˘خ ة˘يو˘ي˘ح˘لا
،صسق˘ط˘لا ةدور˘ب ع˘م ءا˘ت˘˘سشلا

نع نولءاسستي ةيرقلا ونطاوم
زاغلاب مهد˘يوز˘ت ر˘خأا˘ت بب˘سس
عورسشملا نأا انل اودكأا ثيح
ه˘ن˘كل تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ق˘ل˘ط˘نا
. فقوت
يكتسشي ىرخأا ةهج نمو اذه
ةمامق˘لا م˘كار˘ت ن˘م نا˘كسسلا

ةرو˘سص ي˘ف م˘ه˘ت˘ير˘ق ط˘سسو
،ءا˘˘ق˘˘سشلاو صسؤو˘˘ب˘˘لا صسكع˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ير˘˘كلا ح˘˘˘ئاور˘˘˘لا
نع كيهان ،ناكسسلا تجعزأا

يتلا ةراسضلا تارسشحلا رطخ

،ىودعلا لاقتنا يف ببسست دق
ناكسسلا يكتسشي ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا صصق˘ن˘˘لا ن˘˘م
بعسصي امم ةيمومعلا ةرانإ’ا

يف نينطاوملا لقنت ةيلمع
حابسصلا اذكو ةيليللا ةرتفلا
تا˘ناو˘ي˘ح˘لا دو˘جوو ر˘كا˘ب˘لا
ةحورط˘م˘لا با˘ب˘سش. ة˘لا˘سضلا
تاطلسسلا ن˘م او˘ب˘لا˘ط ا˘سضيأا

يراوج بعلم ريفوت ةرورسض
ةسسرامم م˘ه˘ل ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘ح
انفقو اننأاو ةسصاخ مدقلا ةرك
ة˘˘˘ي˘˘˘سضرأ’ا ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نوسسرامي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ت˘ن˘م˘سسأ’ا
دو˘جو نود ة˘سضا˘ير˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةفاسضإ’ا˘ب ةد˘م˘عأا ’و راو˘سسأا
. ةمامقلا بناجب اهدجاوت ىلإا

بلا˘˘ط ،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘فو
ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كسس
دا˘ج˘˘يإاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب

قل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ل لو˘ل˘ح
يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب
جاردإا لÓ˘خ ن˘م ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لاو
ن˘كا˘مأا˘ب تا˘يا˘˘ف˘˘ن تا˘˘يوا˘˘ح
ةنحاسش صصيسصختو اهمادعنا
3 لقأ’ا ىلع ةمامقلا لمحل
يف رظنلاو ، عوبسسأ’ا يف مايأا
مهتيرق جاردإاو ،ميعدت لبسس

يتلا ةئيهتلا عيراسشم نمسض
.ةيدلبلا اهنم ديفتسست

صسرافوب

0202 رئازج يف ةميركلا ةايحلا تايرورصض ىندأ’ دقتفي
..تليسسمسسيتب ةرمت نب يديسس يح

 ليحرتلاب ملحو ةليوط ةاناعم
نب يديسس يح ناكسس يناعي
ةي’و ةمسصاعب قيرعلا ةرمت
هبسش بايغ نم ،تليسسمسسيت
صشيعلاو ةايحلا فورظل مات
يحلا نم لعج امم ميركلا
ه˘˘ن˘˘˘م ف˘˘˘ير˘˘˘لا ى˘˘˘لإا بر˘˘˘قأا
يحلا ناكسس  عفر ذإا ،ةنيدملل
ي˘˘لإا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م
ىلعو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار
ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب
ةقئ’ نكاسسم ىلإا مهليحرتو
م˘˘ه˘˘ت˘˘مار˘˘ك م˘˘ه˘˘ل ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت
ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا م˘ه˘˘ي˘˘سسن˘˘تو
كل˘ت ر˘م ى˘ل˘˘ع ا˘˘هو˘˘عر˘˘ج˘˘ت
د˘حأا لو˘ق˘ي ثي˘ح ،تاو˘ن˘سسلا
يور˘˘ي و˘˘هو ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كسس
هنأاب اهنوسشيعي يتلا ةاناعملا
رب˘سصلا م˘هورد˘ق˘م˘ب د˘ع˘ي م˘ل

هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف صشي˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةلق˘ث˘م˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا
ع˘سضو˘لا ءار˘˘ج صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا˘˘ب
باي˘غو رو˘هد˘ت˘م˘لا ي˘ئ˘ي˘ب˘لا
ـب ه˘ف˘سصو ا˘م ما˘مأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا
صشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ة’ا˘˘˘ب˘˘˘مÓ˘˘˘لا

يحلا لاطي يذلا نايسسنلاو
ن˘ع Ó˘ئا˘سست˘م دو˘˘ق˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م
ن˘يأا ،لا˘˘م˘˘هإ’ا اذ˘˘ه با˘˘ب˘˘سسأا
بسسح ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف مد˘˘ع˘˘ن˘˘ي
تايرورسض ىندأا ىكتسشملا
ة˘كب˘سش با˘ي˘غ ن˘م ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ر˘ب˘جأا ا˘م ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا
ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘˘ع’ا نا˘˘˘كسسلا
ر˘ف˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاد˘ب˘لا قر˘˘ط˘˘لا

صضرأ’ا تح˘˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ط˘˘˘م
ر˘مأ’ا تÓ˘سضف˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ت˘˘ل
ببسسب مهتاناعم نم داز يذلا

را˘سشت˘ناو ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘˘لا
ةسصاخ ة˘ي˘سسا˘سسح˘لا صضار˘مأا
ن˘ع كي˘ها˘˘ن لا˘˘ف˘˘طأ’ا ن˘˘ي˘˘ب

ة˘ح˘˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
لسصف يف ا˘م˘ي˘سس’ بر˘سشل˘ل
ه˘ي˘ف ر˘˘ث˘˘كي يذ˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا
،ةيويحلا ةداملا هذه لامعتسسا
قر˘ط˘ب ه˘ن˘˘م نودوز˘˘ت˘˘ي ن˘˘يأا
ةيئاوسشع تÓيسصوتو ةيئادب
م˘ه˘ت˘با˘سصإا ر˘ط˘خ ن˘˘م د˘˘يز˘˘ت
لا˘ح ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ صضار˘˘مأا˘˘ب
.ةثولم هايمب اهطÓتخإا

بايغ نإاف ،ىرخأا ةهج نم و
ي˘ح˘لا ل˘خاد ةد˘ب˘˘ع˘˘م قر˘˘ط
ن˘ع ةرا˘ب˘ع لاز˘˘ت’ ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك
يذلا رمأ’ا ةيبارت تايسضرأا
ءاوسس اهيلع رورملا بعسصي

فا˘˘سضأاو ءا˘˘ت˘˘سش وأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘˘سص
ى˘ل˘ع م˘˘قا˘˘ن˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ديزتسس مهتاسسأام نأا عسضولا
ةجيتن ءاتسشلا لسصف لوخدب
مظاع˘ت˘ت˘ف را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘سست
كل˘˘˘ت لو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ثرا˘˘˘˘كلا
ه˘˘˘ب˘˘˘سش ى˘˘˘˘لإا تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

عمجتت ة˘ي˘ئا˘م تا˘ع˘ق˘ن˘ت˘سسم
اكرب ةلكسشم را˘ط˘مأ’ا ا˘ه˘ي˘ف
روبعلا ناكسسلا ىلع بعسصي
وأا مادقأ’ا ى˘ل˘ع ءاو˘سس ا˘ه˘ن˘م
بسسح ،تارا˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح
نأا˘ب را˘سشأا يذ˘لا  ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ثيدح ’ انه يحلا ناكسس
لو˘خد˘ب م˘ل˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ م˘˘ه˘˘ل
صضو˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘˘ن˘˘˘كسس
ع˘˘ي˘˘سضاو˘˘م ي˘˘ف صضو˘˘˘خ˘˘˘لا
ىتح وأا ةيفاقث وأا ةيعامتجا

.ةيسسايسس عيسضاوم
ديمح.ز

9102 يف  ناويح ةصضعب صصخصش0083 نم ديزأا ةباصصإا

 ةنتابب ةدابإلأ ةسسايسس نع داعتبلأو ةلاسضلأ تانأويحلأ ءأويإل زكأرم ءاسشنإأ
تاناويحلا ءاويإ’ زكارم ءاصشنإا نأا ،ةنتاب ةي’وب ةحÓفلا حلاصصم ىدل دمتعملا «يناولع ليلخ»  يرطيبلا بيبطلا دكأا

هذه ةيامحل ميلصسلاو ديحولا لحلا وه ةنصسلا رادم ىلع ةيلحملا تاطلصسلا لبق نم ةيصشحو لكب اهلتق ’ ةلاصضلا
.ةينكصسلا تاعمجتلا اذكو ءايحأ’ا ربع ةرصشتنملا تاناويحلا

نأا ،يرطيبلا بيبطلا فاسضأا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سس ز˘كار˘م˘لا هذ˘ه
ةيادب تاناو˘ي˘ح˘لا هذ˘ه ة˘يا˘ن˘ع
ىلع اهماعطإاو اه˘ح˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘م
نم ةجهتنملا ةسسايسسلا صسكع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
تايرود ةماقإا يف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لاو
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ةدا˘˘˘بإ’ ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ءيسشلا وهو ،ةلاسضلا بÓكلا
نم ديدعلا هيلع صضعتما يذلا
ايرطيب نيدم˘ت˘ع˘م˘لاو ءا˘ب˘طأ’ا

يملاعلا مويلاب لافتح’ا لÓخ
. بلكلا ءادل
لÓخ بيبطلا تاذ ،حسضوأاو
لافتح’ا اذه يف ه˘ع˘م ا˘ن˘ئا˘ق˘ل
يف ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ه˘ت˘ي˘حأا يذ˘لا

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ن˘سسلا ه˘˘تا˘˘ه
حلاسصمو ةيحÓفلا ح˘لا˘سصم˘لا

بلكلا ءاد نأا ،ةحسصلا ةيريدم
لقتني ريطخ يسسوريف صضرم
نع ناسسنإ’ا ىلإا ناويحلا نم
،صضعلاب امومع باعللا قيرط
هقيرط صسور˘ي˘ف˘لا ق˘سشي ثي˘ح
نع خملا ىلإا صضعلا عقوم نم
ا˘˘ب˘˘ب˘˘سسم با˘˘˘سصعأ’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
باسصملا حبسصيل اداح اباهتلا
أادبت نيح ،ىودعلل لقان اهدعب
بل˘˘˘˘˘˘˘˘كلا ءاد تار˘˘˘˘˘˘˘˘سشؤو˘˘˘˘˘˘˘˘م
ىلع رو˘ه˘ظ˘لا ي˘ف ه˘سضار˘عأاو
ل˘ك ي˘˘ف ا˘˘ًب˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘ف ،م˘˘هد˘˘حأا
ىلإا رمأ’ا اهب يهتني ت’احلا
بج˘ي ،بب˘سسلا اذ˘ه˘لو ،ةا˘فو˘لا

صضرعتي دق صصخسش يأا ىلع
بل˘كلا ءاد˘ب ة˘با˘سصإ’ا ر˘ط˘خ˘ل
ىلع ةمزÓلا تاحاقللا يقلت
ةد˘ع كلا˘ن˘ه ،ة˘يا˘قو˘لا ل˘ي˘ب˘سس
ةلقانلا تاناويحلا نم فانسصأا
ي˘ف ن˘˘كلو صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل

ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا لود˘˘لا
ببسستملا يه بÓكلا نوكت
ة˘لا˘سضلا ة˘سصا˘خو ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

ةيريدم نم انبرقت ىدلو. اهنم
دسصق ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ح˘سصلا
ددعو تاءارجإ’ا نع فسشكلا
اذ˘ه˘ل ة˘سضر˘ع˘ت˘م˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا
تف˘˘سشك ،ل˘˘تا˘˘˘ق˘˘˘لا صضر˘˘˘م˘˘˘لا
ىد˘˘ل مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
ن˘ي˘م˘سسا˘ي» ةد˘ي˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘سصلا

تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع نأا «دور˘ج˘˘ع
9102 ة˘ن˘سس ي˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
09 ة˘˘˘سضع5583ـب ترد˘˘˘ق
بل˘ك ة˘سضع ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
رقب ةسضع نم فلتخت ةيقبلاو
ا˘ن˘ل ف˘ي˘سضت˘ل ،رأا˘ف وأا ذر˘˘ج وأا
ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا تاذ

ل˘ما˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تر˘˘فو
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م
ةي’ولا بارت رب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا
ةسضعلا هتاهل داسضملا حيقلتلا

ة˘ن˘كا˘سس ة˘يا˘م˘˘ح د˘˘سصق اذ˘˘هو
صضع˘لا˘ب تو˘م˘لا ن˘م ة˘ي’و˘˘لا

،ة˘˘لا˘˘سضلا تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘سسا˘ي˘سس عا˘ب˘˘تإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

راظتنا يف ةلجعتسسم ةيئاقو
بيرقلا ىفسشتسسملاب قاحتل’ا
ى˘˘ل˘˘ع با˘˘سصم˘˘لا مد˘˘ق˘˘ي ن˘˘˘يأا

ةبسسن نم للقت ةلهسس ةيلمع
لÓ˘خ ن˘م ة˘سضع˘لا˘ب ة˘با˘سصإ’ا

ةدمل ةيفنحلا تحت هدي عسضو
هدي لسسع مث نمو قئاقد01
نو˘با˘سصلا˘ب ة˘با˘سصإ’ا نا˘˘كمو
ءاملاب اهلسسع نود ليفاجلاو

برقأا نم برقتلا متي نأا ىلإا
.حيقلتلا ءارجإ’ ىفسشتسسم
حلاسصملا ةيريدم ،تماق دقو
،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب  ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
يملاعلا مويلا ءايحإا عم انمازت
صصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت˘˘˘ب بل˘˘˘˘كلا ءاد˘˘˘˘ل

موقي ةيناجم ح˘ي˘ق˘ل˘ت تÓ˘م˘ح
ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ةر˘طا˘ي˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘˘غ˘˘سصلا وأا ة˘˘لا˘˘سضلا
ليبسس ىلع لزانملا يف ىبرت
ا˘هر˘ي˘˘غو بÓ˘˘كلاو ط˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ه˘تا˘ه ة˘يا˘م˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو
ا˘ه˘ل˘ع˘جو ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ةور˘˘ث˘˘لا

ةسصاخ ة˘ئا˘م˘لا˘ب ة˘ئ˘م ة˘ي˘ح˘سص
ءا˘ي˘حأا ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ن˘˘م
. ةي’ولا نكاسسمو

 ينامحد دمحم .نامثع راعرع

ةرأرڤلأ رسصق ناكسس
نوبلاطي رأردأاب
تاحاقللأ ريفوتب

 مهئانبأل
اهاقلتي يتلا ةاناع˘م˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
ةيدلبب ةرارڤلا رسصق ناكسس
ح˘ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ع˘ب˘˘سسأا
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لاو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
ىلإا لسصت ة˘فا˘سسم لا˘ق˘ت˘ن’ا

صضر˘غ˘ل ر˘ت˘˘مو˘˘ي˘˘ل˘˘ك صسم˘˘خ
صضارمأ’ا دسض مهانبأا حيقلت
نودجي ’ نايحأ’ا صضعب يف
ناكسس بلاطي ،لقنلل ةليسسو
عبسسأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةرار˘ق˘ل ر˘سصق
ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م
تاحيقلتلا ميظنتب ة˘ي˘ئ’و˘لا

ةدايع ىوتسسم ىلع مهئانبأ’
دا˘˘ف˘˘يإا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ر˘˘سصق˘˘˘لا

نولفكتي ةدايعلل ني˘سضر˘م˘م
ع˘˘˘˘سضو لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذ˘˘˘˘ب
د˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ل ،ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
مهئانبأا ةاناع˘مو م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل
نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،را˘˘غ˘˘سصلا
ن˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا˘˘ب
        .ةيحسصلا تامدخلل

نمحرلادبع يفاولب

ة˘طار˘خ ى˘ف˘سشت˘سسم ر˘يد˘م ف˘سشك
نع ،رسصان ة˘عا˘ن˘م ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب
ام دوقع راطإا يف  Óماع73 جامدإا
اريسشم ،ىفسشتسسملاب ليغسشتلا لبق
31 ذنم نولغتسشي مهتيبلغأا نأا ىلإا
ل˘كسشب م˘ه˘ب˘ي˘سصن˘ت م˘ت د˘قو ة˘ن˘سس
صسكعنا يذلا رمأ’ا وهو ،يمسسر
نيذلا لامعلا  ء’ؤوه ىلع اباجيإا
مه˘ت˘حر˘ف ن˘ع اور˘ب˘ع د˘ق م˘هرود˘ب
ميكحلا  ءارجإ’ا اذه ءازإا ةريبكلا
رارقتسس’ا زيزعت هنأاسش نم يذلا
.ةسسسسؤوملا هذهب
صسيئر فسشك ،رياغم قايسس يفو
لاجح ةياجب ةي’وب رادبنيت ةيدلب
قÓ˘ط˘نا بر˘˘ق ن˘˘ع ،ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
يدلبلا بعلم˘لا عور˘سشم د˘ي˘سسج˘ت
ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سصا بسشع˘˘ب ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
اهنم قفار˘م˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع ىو˘ت˘ح˘ي
صسبÓم ليدبت تارجحو ةيحسصلا
.اهريغو نيبعÓلا

ة˘با˘ث˘م˘ب نو˘كي نأا ه˘نا˘كمإا˘˘بو اذ˘˘ه
يسضايرلا عاطقلل ةفاسضملا ةميقلا
لفكتلا˘ب ح˘م˘سسي ا˘م˘ك ، ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
ةسسرامم يف ةبغارلا باسشلا تائفب
ر˘يو˘˘ط˘˘تو  ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا
 .ةيندبلا مهتاراهمو  مهتاردق

ناتيريخ ناتيعمج
لزنم ءانبب نÓفكتت

 ةجاتحم ةلئاعل
 «روكدم» ةيرقب

دعب ،ناتيريخ نا˘ت˘ي˘ع˘م˘ج تن˘كم˘ت
يعوطتلا لمعلا نم رهسشأا ةعبرأا
ةيرق بابسش ةكراسشمب لسصاوتملا
يفربربن يزيت ة˘يد˘ل˘ب˘ب «رو˘كد˘م»
لزنم ءانب مامتإا نم ةياجب ةي’و
خو˘كب صشي˘ع˘ت ة˘جا˘ت˘ح˘م ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘ل
رقتفيو يثراك عسضو يف دجاوتي

.ةايحلا طورسش ىندأ’
ة˘ير˘ق˘لا با˘ب˘سش ن˘كم˘˘ت د˘˘قو اذ˘˘ه
نيتيريخلا ن˘ي˘ت˘ي˘ع˘م˘ج˘لا فار˘سشإا˘ب
اذه مامتإا نم ةيدل˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘ع˘با˘ت˘لا
كلذو ،يسسايق تقو يف عورسشملا
اومهاسس نيذلا نينسسحملا لسضفب
ة˘ل˘ئا˘ع˘ل˘ل تي˘ب˘˘لا اذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف
ةردابملا هذه صسركتو ،ةجاتحملا
يف يريخلا عوطتلا ةفاقث ةيريخلا
تربع دقو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ط˘سسو˘لا
اهتجهب نع ةد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

يريخلا زا˘ج˘نإ’ا اذ˘ه˘ل ا˘هرور˘سسو
تاردابملا هذه لثم ممعت نأا لمأاتو
محÓتلا ززعتسس كسش نودب يتلا

ةرورسض ىحسضأا يذلا ،يعامتج’ا
نأاو ة˘سصا˘خ ،مو˘ي˘لا ا˘نر˘سضا˘ح ي˘˘ف
ام ةزّوعملا تÓئاعلا نم ريثكلا
ر˘ق˘ف˘لا ط˘˘خ تح˘˘ت صشي˘˘ع˘˘ت لاز˘˘ت
اهيلإا عمت˘ج˘م˘لا ة˘تا˘ف˘ت˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘تو
 .نانحو قوسشب

نوجتحي  ةجوت  لامع..
عفد رخأات  ىلع اددجم

 ةيرهصشلا مهروجأا
ةي’و˘ب ة˘جو˘ت ة˘يد˘ل˘ب لا˘م˘ع دا˘ع
لمعلا نع فقوتلل اددجم ،ةياجب
مدع هومسسأا امل جاجتحÓل كلذو
ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ماز˘ت˘لا
مهلطامتو مهل ةمدقملا مهدوعوب
نم ةيلاملا مهتيعسضو ةيوسست يف
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش بتاور
نم نوجتحملا رّبعو ،ةيدودرملا

«يسسيسسح لامج» مهلثمم لÓخ
م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سساو م˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سضغ ن˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘ع˘سضو˘˘ل˘˘ل
ر˘خأا˘ت˘لا اذ˘ه ءار˘ج ا˘ه˘ي˘لإا او˘ل˘سصو
ليجعتلاب نوبلا˘ط˘يو ،ل˘ج˘سسم˘لا
ي˘ف ل˘كسشم˘لا اذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف
.نكمم تقو برقأا

Ëرك .ت

 ابيرق راذبنيتب ديدجلا يدلبلا بعلملا عورصشم ديصسجت
 ةياجبب ةطأرخ ىفسشتسسمب ليغسشتلأ لبق ام دوقع راطإأ يف Óماع73 جامدإأ



pub@essalamonline.com

7682ددعلا ^2441  رفصص62ـل قفاوملا0202 ربوتكأا31ءاثÓثلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

5846106102 PENA 0202 ربوتكأا31مÓصسلا

راهصشإا10



لجؤوت ةدحأو ةلاح
بسضغلأ يبريد

ليجأات نأا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت ركذ
ه˘م˘ير˘غو ر˘ت˘نإا ن˘ي˘ب بسضغ˘لا ي˘بر˘يد
هل ررقملاو ،و˘ي˘سشت˘لا˘كلا ي˘ف نÓ˘ي˘م
،اًبعسص اًرمأا نوكيسس ،لبقملا تبسسلا

،لبقملا تبسسلا ،نÓيمب رتنإا يقتليو
راطإا يف ،ازتايم يبيزوج بعلم ىلع
رمع نم ةعبار˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
تلاقو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ة˘ق˘با˘سسم
نوكيسس هنإا ،تروبسس وتوت ةفيحسص
يبريد لي˘جأا˘ت ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل بع˘سصلا ن˘م
نأا تهونو ،نÓيمو رتنإا نيب بسضغلا
لاح يف ط˘ق˘ف ن˘كم˘م ر˘مأا ل˘ي˘جأا˘ت˘لا
ن˘م ر˘ث˘كأا وأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’01 بي˘˘˘سصأا

،انوروك صسوريفب نÓيم رتنإا يبع’
تفاسضأاو ،ةيلاتتم مايأا7 ةرتف لÓخ
ة˘با˘˘سصإا ت’ا˘˘ح6 دو˘˘˘˘˘جو ع˘˘˘˘˘˘م»
،رتنإا يبع’ نيب لعفلاب صسوريفلاب
ت’اح4 كانه نوكت نأا بجي هنإاف
،ةمداقلا ةعاسس42 ـلا لÓخ ىرخأا

ةلاح لوأا نع نÓعإ’ا مت هنأاو ةسصاخ
نأا ركذي ،«يسضاملا ءاثÓثلا قيرفلاب
صسوريفب نيبع’6 ةباسصإا نلعأا رتنإا

،راينيركسس ،ينوت˘سسا˘ب م˘هو ا˘نورو˘ك
ودار تنوي ،ينيدرايلاغ ،ن’وجنيان
.غنوي يلسشآاو

نامزيرغل حتفي يديوتام
يكيرمألأ يرودلأ باب

بع’ ،يديوتام زي˘ل˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا ح˘ت˘ف
˘ما˘م˘سضنا ما˘مأا با˘ب˘˘لا ،ي˘˘ما˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا

م˘ج˘ن ،نا˘˘مز˘˘ير˘˘ج ناو˘˘ط˘˘نأا ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ي˘ف ي˘كير˘مأ’ا يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
ي˘ف ،يد˘يو˘تا˘˘م لا˘˘قو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ودنوم» ةفيحسص اه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت
هليمز نع ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
’ هنإا» :كو˘يد˘لا بخ˘ت˘ن˘م ي˘ف ق˘با˘سسلا
ة˘يد˘نأ’ا ر˘ب˘كأا د˘حأا ي˘˘فو ،ا˘˘ًبا˘˘سش لاز˘˘ي
ةبعسصلا ةظحللاب رمي نأا هيلع ..ملاعلاب
ام» :فاسضأاو ،«ةنولسشر˘ب ي˘ف ة˘ي˘لا˘ح˘لا

اذ˘ه ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ج تاو˘˘ن˘˘سس ه˘˘ما˘˘مأا لاز
دقعب م˘ه˘ع˘م ط˘ب˘تر˘ي لاز ’و ،يدا˘ن˘لا

همامسضنا ةيناكمإا نعو ،«دمأ’ا ليوط
،يكير˘مأ’ا يرود˘ل˘ل ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ف
اذإا نكل ..انربخيسس لبقتسسملا» :باجأا
نوكيسس عبطلاب ،يتأاي نأا ام اًموي دارأا

ىلإا يديوتام مسضناو ،«بيحرت عسضوم
ةقفسص يف ،فيسصلا اذه ،يمايم رتنإا
فوفسص نع ه˘ل˘ي˘حر د˘ع˘ب ،ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا

.صسوتنفوج
ةديدج ةزئاجب جوتي نيورب يد
م˘˘ج˘˘ن ن˘˘يور˘˘ب يد ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك جو˘˘˘ت
،ةد˘يد˘ج ةز˘ئا˘ج˘ب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘˘م
زيمملا هاوتسسم ريظن ،نينث’ا مويلا

ع˘قو˘م˘لا ن˘˘ل˘˘عأا د˘˘ق˘˘ف ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م
يد نأا ،يتيسس رتسسسشنامل يمسسرلا
يف بع’ لسضفأا ةزئاجب زاف نيورب
،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ن˘˘ع ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ركوو ليا˘ك ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ى˘ل˘ع ا˘قو˘ف˘ت˘م
،ربمتبسس رادم ىلعو ،نيدوف ليفو
4 ي˘ف ي˘كي˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا كرا˘˘سش
يزيلجنإ’ا يرودلا نيب ام ،تايرابم
ن˘كم˘ت ،ة˘ط˘بار˘لا صسأا˘˘كو زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

ةعانسصو فده ليجسست نم اهلÓخ
دسصح يف نيورب يد لسصاوو ،رخآا
ي˘ف زا˘ف ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘يدر˘ف˘˘لا ز˘˘ئاو˘˘ج˘˘لا
ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج˘ب ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا

بناج ىلإا ،جيلريميربلاب بعل عناسص
،ة˘ق˘با˘˘سسم˘˘لا˘˘ب بع’ ل˘˘سضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج
طسسو بع’ لسضفأاك هرايتخا بناجب
يلودلا نأا ركذي ,افيوي نم ابوروأا يف
يف يت˘ي˘سسلا ع˘م كرا˘سش ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا

ل˘ج˘سس ،ما˘ع ل˘˘كسشب ،ةارا˘˘ب˘˘م722
.اًفده85 اهلÓخ

768211ددعلا ^2441  رفصص62ـل قفاوملا0202 ربوتكأا31ءاثÓثلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

سسومأر ةفيلخ ىلع رقتسسي ديردم لاير

،ينابسسإ’ا ديردم لاير يدان ثحبي
ويجريسس هعفادمل ثيرو دراجيإا نع
دقو ،رمعلا يف مدقت يذلا ،صسومار
نو˘سضغ ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك لز˘˘ت˘˘ع˘˘ي

اسسنيفيد» ع˘قو˘م بسسح˘بو ،ن˘ي˘ما˘ع
لا˘ير نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا «لار˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘سس
لجأا نم ةيدج لكب لمعي ديردم
رثكأا حبسصيل ق˘ير˘ف˘لا ءا˘مد د˘يد˘ج˘ت
ن˘م˘سض ن˘مو ،ما˘ع د˘ع˘ب ا˘˘ًما˘˘ع ةو˘˘ق
ميعد˘ت ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا
دا˘فأاو ،عا˘فد˘˘لا بل˘˘ق ز˘˘كر˘˘م ،يو˘˘ق
نع بقاري ديردم لاير نأا ،ريرقتلا

،لايراي˘ف ع˘فاد˘م صسيرو˘ت وا˘ب بث˘ك
ةزيمم ةيعافد ةكارسش لكسشي يذلا

،اينا˘ب˘سسإا بخ˘ت˘ن˘م ي˘ف صسو˘مار ع˘م
وا˘˘ب م˘˘سسا ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير ع˘˘˘سضوو
ىلع ،اًماع32ـلا بحاسص صسيروت

فيسصلا يف يدانلا تادقاعت ةلواط
نأا ،ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘سضوأاو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ىلع لوسصحلا طرتسشا دق لايرايف

ع˘ي˘ب ل˘جأا ن˘م ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م05
طر˘˘˘سشلا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ي˘˘˘هو ،صسيرو˘˘˘ت
لايرلا ركفيو ،هد˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئاز˘ج˘لا

ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘سشلا ة˘م˘ي˘˘ق ع˘˘فد ي˘˘ف
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘˘سصلا بعÓ˘˘لا م˘˘سضو
ةيلاحلا ةيقو˘سسلا ه˘ت˘م˘ي˘ق تنأا م˘غر

ه˘ن˘كلو ،وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م03 غ˘ل˘ب˘ت
يلات˘لا˘بو ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عر˘سسب رو˘ط˘ت˘ي
.قوسسلا يف هتميق عفترتسس

ر .ق ^

ةارابم لبق ،ةيوق ةعفد ةنولسشرب ىقلت
هميرغ ما˘مأا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا و˘كي˘سسÓ˘كلا
اهتماقإا حجرملا ،ديردم لاير يديلقتلا
بعلم ىلع ،يراجلا ربوتكأا42 موي

نم ةعباسسلا ةلوجلا نمسض ،ون بماك
ودنوم» ةفيحسص تركذ دقف ،اغيللا
،نينث’ا مويلا ،ةينولاتكلا «وفيتروبيد
،نجيتسش ريت كرام ،اسصرابلا صسراح نأا
يف ةكراسشم˘لا ل˘جأا ن˘م د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي
ي˘لود˘لا نأا تفا˘˘سضأاو ،و˘˘كي˘˘سسÓ˘˘كلا
ةيحارج ةيلمع ىرجأا يذلا ،يناملأ’ا
ةلحرملا لخد ،يسضاملا  توأا81 يف

تتا˘بو ،ه˘ئا˘ف˘سش ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا
حبسصيل ،اًدج ةديج ةلاح يف هتبكر

،يغنيريملا مامأا روهظلا باتعأا ىلع
،نغيتسش نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
اجيللاب يفاتيخ يتهجاوم نع بيغيسس
يرود ي˘˘ف ي˘˘سشورا˘˘ف˘˘سست˘˘ن˘˘ير˘˘ي˘˘˘فو
اًرداق نوكي نأ’ ىعسسي ثيح ،لاطبأ’ا

يد˘بأ’ا صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةارابمب قاحل˘لا م˘ث ن˘مو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل

دعب ماق˘ت˘سس ي˘ت˘لا ،ا˘ًسضيأا صسو˘ت˘ن˘فو˘ج
نأا ر˘كذ˘ي ،ما˘يأا ة˘ع˘برأا˘ب و˘كي˘˘سسÓ˘˘كلا
وه ،انارغولبلل يناثلا صسراحلا ،وتين
ةيادب ذنم قير˘ف˘لا ن˘ير˘ع ي˘م˘ح˘ي ن˘م
.ديدجلا مسسوملا

وكيسسÓكلأ لبق ةنولسشربل ةيوق ةعفد

ةيدنأ’ا ةطبار صسيئر يراب كير در
ىلع ةوقب ،ارت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
يزيلجنإ’ا يرودلا ةطبار تاداقتنا
،ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘مو˘كح˘لاو زا˘ت˘م˘م˘لا
ي˘ت˘لا ه˘ت˘ط˘˘خ نأا˘˘سشب ،د˘˘حأ’ا مو˘˘ي˘˘لا
دتيانوي رتسسسشنامو لوبرفيل اهمعدي

يرودلل ةمخسض ةلكيه ةداعإا ءارجإ’
لوبرفيل صسيئر يراب ناكو ،زاتمملا
عم تاثداحم يف ،قباسسلا يذيفنتلا
لو˘ح تا˘حر˘ت˘ق˘م نأا˘سشب ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لا
قرف ددع ليلقت˘ل ة˘يرذ˘ج تار˘ي˘ي˘غ˘ت
81 ى˘لإا02 نم زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا
ة˘˘˘ط˘˘˘بار صسأا˘˘˘ك ءا˘˘˘غ˘˘˘لإاو ،ا˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
،عمتجملا عرد ةارابمو نيفرتحملا

تادار˘يإ’ا ع˘يزو˘ت م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ةدا˘˘عإاو
،تيو˘˘سصت˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘حو ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا

ع˘فد˘ت نأا ا˘سضيأا ة˘ط˘خ˘لا ن˘م˘˘سضت˘˘تو
نويلم053 ،زاتمملا يرودلا ةطبار
نويلم16.654) ينيلر˘ت˘سسا ه˘ي˘ن˘ج
ة˘ط˘بار ي˘ف ا˘يدا˘ن27 ى˘˘˘˘˘لإا (ر’ود
تا˘جرد˘لا ي˘ف ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
،زاتمملا يرودلا نم ىندأ’ا ثÓثلا

ةهجاومل ةيروف تادعاسسم ةمزحك
تدروأاو ،91‐ديفوك ةمزأا تايعادت

ةرم لوأ’ ةطخلا فارجيلت ةفيحسص
يرودلا ةطبار تدرو ،دحأ’ا مويلا
تاحرتقملا نم اددع» :ةلئاق زاتمملا
تر˘سشن ي˘ت˘لا ة˘ط˘خ˘لا ي˘ف ة˘يدر˘ف˘˘لا
ىلع رمدم ريثأات اهل نوكي دق مويلا
لمأا ةبيخب رعسشنو ،اهلمكأاب ةبعللا
ة˘˘ط˘˘بار صسي˘˘ئر يرا˘˘ب كير ة˘˘يؤور˘˘ل
،«انل˘ع ا˘هد˘يؤو˘ي ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا

دتيانوي دييأاتب بحر هنإا ،يراب لاقو
ةدعاسسم لجأا نم ةطخلل لوبرفيلو
غلبأا امك ،ةفرتحملا ةيدنأ’ا ةطبار
ىلع رذتعن نل» :نييفحسصلا يراب

انتيدنأا ربكأا نم ن˘ي˘ن˘ثا ى˘لإا ا˘ن˘ث˘يد˘ح
،«حار˘ت˘ق’ا اذ˘ه˘ب ا˘مد˘ق˘˘ت ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لاو
زاتم˘م˘لا يرود˘لا ة˘ط˘بار» :فا˘سضأاو
يف اهتاحرتقمب مدقتلا اهنكمي ناك
ل˘ح˘ت نأا ن˘كم˘˘ي نا˘˘ك ،ة˘˘ل˘˘حر˘˘م يأا
ريفوتب ةقلعتملا ةلجا˘ع˘لا ة˘ل˘كسشم˘لا
ببسسلو ،عرسسأا لكسشب ذاقنإا لاومأا

،«انه نحن كلذلو ،كلذ لعفت مل ام
كانه نوكيسس حوسضو لكب» :عباتو
قلعتي رمأ’ا نكل ،لدجلا نم ريثكلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ير˘˘ج ة˘˘ط˘˘خ دا˘˘ج˘˘يإا˘˘˘ب
،اهب دحأا دعسسي مل اذإاو لبقتسسملا
تدقتنا امك ،«مهي ’ اذه ةحارسصبف
ةسضايرلاو مÓ˘عإ’او ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو
لاق يراب نكل ،ةطخلا ةيناطيربلا
اذه» :Óئاق ،اهيف رظنلا ديعي نل هنإا

دقتعأا .لسشفلاب ةموكحم اهلعجي ’
مت .ةحسضاو تلاز ام ةركفلا ايازم نأا

هذه يف رابتع’ا يف ريهامجلا عسضو

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا» :ل˘سصاوو ،«ة˘ط˘خ˘˘لا
دجأا ةحار˘سصب كلذ˘لو مر˘ه˘لا ذا˘ق˘نإا˘ب

اذه يف انراكفأا ةمئÓم يف ةبوعسص
اذه نكل .ةموكحلا فقوم عم رمأ’ا
تارييغتلا نإا يراب لاقو ،«انفقوي نل

ةوجف» ةهجاوم لجأا نم ةيرورسض
ةيد˘نأا ن˘ي˘ب ا˘هد˘سس ن˘كم˘ي ’ ح˘ب˘سصأا
,«زاتمملا يرودلاو ةي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا

ةيد˘نأ’ا ة˘ط˘بار صسي˘ئر ف˘سشكي م˘لو
4ـلا ةيدنأ’ا تناك اذإا امع ةفرتحملا
ي˘هو «ة˘ت˘سسلا را˘ب˘كلا» ي˘ف ىر˘خأ’ا

ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشتو ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ديؤوت لانسسرأاو ريبسستوه ماهنتوتو
حر˘ت˘ق˘م˘لا نأا˘ب يرا˘ب ر˘قأاو ,ة˘ط˘˘خ˘˘لا
نم ةسضراعم حجرأ’ا ىلع هجاويسس
لفسسأ’ا فسصنلا يف ةعقاولا ةيدنأ’ا

،زاتمملا يرودلا بيترت لودج نم
مره ةمÓسس عسضو ىلع مهثح نكل

.رابتع’ا يف مدقلا ةرك

غيلريميربلأ ةطبأر تأداقتنأ ىلع ةوقب دري يراب عيطتسست قرف6» غنيتأوب
«اًيبوروأأ نرياب ةسسفانم

نرياب عفادم ،غنيتاوب موريج لاق
عفادي نأا يف بغري هنإا خنويم
ي˘ت˘لا ،با˘ق˘لأ’ا ل˘ك ن˘ع ه˘ق˘˘ير˘˘ف
امب ،ةيسضاملا رهسشأ’ا يف اهققح
،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ي˘ف ،ي˘نا˘م˘لأ’ا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا فا˘˘سضأاو
:«ر˘كي˘ك» ة˘ل˘ج˘م˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ة˘ب˘ق˘ح ع˘ن˘سص لوا˘˘ح˘˘ن ’ اذا˘˘م˘˘ل»
لاطبأ’ا يرود خيرات يف ةديدج
ن˘ل» :ع˘با˘تو ،«؟با˘سشلا ا˘ن˘ق˘ير˘ف˘ب
ءانثتسساب نكل ،Óهسس اذه نوكي

هذه يف اريثك انمدقت ،9102 ماع
جورخلا ىلإا ةراسشإا يف ،«ةلوطبلا

رود نم لوبرفيل دي ىلع اهنيح
ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ىرأا ’» :فدرأاو ،61ـلا

او˘˘ب˘˘كاو˘˘ي نأا م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘˘ي ن˘˘˘م˘˘˘م
نإا غ˘ن˘ي˘تاو˘ب لا˘قو ،«ا˘ن˘تا˘ي˘نا˘˘كمإا
ل˘˘ك ي˘˘ف ىو˘˘ق خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘˘يا˘˘˘ب

يف عئاسش ريغ رمأا وهو ،هطوطخ
نأا ىريو ،ابوروأاب يلاحلا تقولا
ر˘ت˘سسسشنا˘مو لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل» ة˘˘يد˘˘نأا
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس صسيرا˘بو ي˘ت˘˘ي˘˘سس
امبرو ةنول˘سشر˘بو د˘يرد˘م لا˘يرو
نأا اهنكمي نم يه ،«صسوتنفوج
قيرفلا ىوتسسم صسفن يف نوكت
ي˘˘˘˘ف» :فا˘˘˘˘سضأاو ،يرا˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا

فيك ىرت نأا كنكمي صسوتنفوج
نأا مهنكمي امبر ،رومأ’ا نوريدي
بغريو ،«كلذ نم ءزج اونوكي
عم هدقع يهت˘ن˘ي يذ˘لا ،غ˘ن˘ي˘تاو˘ب
ي˘˘˘ف ،1202 ناو˘˘ج ي˘˘˘ف نر˘˘˘يا˘˘˘ب
هنكل ،ةنكمم ةرتف لوطأ’ بعللا

هلعف يف بغري امم دكأاتم ريغ
:فاسضأاو ،ه˘تر˘ي˘سسم ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع
ا˘ه˘نإا ،ا˘˘برد˘˘م نو˘˘كأا نأا د˘˘يرأا ’»
ديرأا ،بعللا لثم ةقهرم ةفيظو
عم تقولا نم ديزملا ىسضقأا نأا

.«يتلئاع
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بعÓ˘˘لا ع˘˘م ثيد˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ع˘قو يذ˘لا صساو˘˘م يز˘˘مر
بابسش عم ةيمسسر ةفسصب
دوا ’وأا» :لوقي دكا ةنتاب
دا˘ح˘تا را˘˘سصنأ’ راذ˘˘ت˘˘ع’ا

م˘˘˘˘هر˘˘˘˘كسشاو ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
مهمهفت ىلع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
تيبلا ةرداغم يف يتبغرل
امك اد˘ج ة˘سصا˘خ فور˘ظ˘ل
لÓخ قيفوتلا مهل ىنمتأا
نم اما مسسوملا اذه ةلوطب

دقتعأاف ةنتاب بابسش ةهج
ةد˘ي˘ج ة˘ه˘جو تر˘ت˘خا ي˘نا

ل˘˘ك ح˘˘ن˘˘م˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسأا˘˘˘سسو
ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه˘ل ي˘˘تا˘˘نا˘˘كما
باو˘˘بأ’ا ي˘˘ل ح˘˘ت˘˘ف يذ˘˘˘لا

دي˘ج ل˘كسشب ي˘ن˘ن˘سضت˘حاو
ي˘ف ه˘تد˘˘عا˘˘سسم ل˘˘جا ن˘˘م
ىلإا دوعسصلا فده قيقحت

. رابكلا ةريظح
ةيوق ةليكصشت كلتمن»

«ةياوصشلا داعصسا يف لمأانو
ة˘ل˘ي˘˘كسشت˘˘لا صصو˘˘سصخ˘˘بو

بابسش قيرف اهكلتمي يتلا
بعÓ˘لا د˘˘كا د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ةرادإا نا د˘˘ق˘˘ت˘˘˘عا» :لو˘˘˘ق˘˘˘ي
تر˘م˘ث˘ت˘سسا ة˘ن˘تا˘ب با˘˘ب˘˘سش
صضع˘˘ب ي˘˘ف د˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘كسشب
عوبر ل˘ك ن˘مو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

تما˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
نم فدهت ةيعون تابادتناب

ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ
اهلعجت يتلا تامزيناكيملا
دو˘ع˘سصلا ة˘قرو فد˘ه˘ت˘سست
ل˘م˘ع˘ن˘سس يذ˘لا ر˘م’ا و˘هو

ةياوسشلا ناو ةسصاخ هلج’
ى˘لا فو˘قو˘ل˘ل نود˘ع˘˘ت˘˘سسم
يف انمعد لÓخ نم انبناج
ا˘م و˘هو ة˘ما˘ه˘لا تاءا˘ق˘ل˘˘لا
فظون ةياهنلا يف انلعجيسس
.مهداعسس’ انتاناكما لك

صشامر ماصشه

 مويلأ قلطني ةمسصاعلأ سصبرت
تايدولل ةبيتكلأ زيهجت ىلع رسصي يلوم ودحو

ةركصسب دا–ا

مهفتلأ ىلع زناغيلوهلأ ركسشأأ» :سسأوم يزمر
«دوعسصلأ قيقحتل باكلأ عم يتاناكمإأ لك حنمل ىعسسأأو

ةنتاب بابصش

م˘ج˘ن برد˘م ل˘سضف
عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ةر˘˘˘ق˘˘˘م
ر˘سصا˘ن˘ع˘لا صضع˘˘ب˘˘ب
ىلع مهثح لجا نم
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا لذ˘˘˘ب
ناو ةسصاخ دوهجلا
قلخ ديري صشتوكلا
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

اذه هرسصانع عيمج
يف عيمج˘لا ل˘مأا˘يو
بناو˘˘ج˘˘لا ن˘˘سسح˘˘ت
ة˘ي˘ند˘ب˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
قوزرم ن˘ب ءا˘ق˘فر˘ل
قÓ˘ط˘ن’ ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
ةجمرب يف ةبيتكلا
ي˘˘ت˘˘˘لاو تا˘˘˘يدو˘˘˘لا
ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘ع˘˘سسي
د˘سصق ر˘ث˘كا ا˘ه˘ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ىلع ةرداقلا ةفيلوتلا نع ثحبلا

قير˘ف˘ل˘ل ةد˘ي˘ج ة˘قÓ˘ط˘نا نا˘م˘سض
نا˘˘˘˘˘˘هر بسسكب ه˘˘˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سست
.نابسشلا تامادقتسسا

ةدقعم يصشيروق ةيعصضو
هروهظ رظتني رصصان نبو

غرافب تابيردتلا يف
ربصصلا

مقاطلا لازي ’ هتاذ قايسسلا يف
ةداعتسس’ نمز˘لا عرا˘سسي ي˘ب˘ط˘لا

نم مدقتسسملا مجا˘ه˘م˘لا تا˘مد˘خ
و˘ي˘سشيرو˘˘ق ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا يرود˘˘لا

وهو ةليكسشتلا ةقفرب عقو ثيح
رم’ا ةفيف˘ط ة˘با˘سصإا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ةداعتسس’ دنجم لكلا لعج يذلا

ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ هتامدخ
اذه دادعت˘لا ع˘م ه˘ج˘مد˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
نب ةدايقب ريسسملا مقاطلا لمأايو
ةسصاخ ريثكلا بعÓلا نم رسصان
ىلا ةجاح يف يمام’ا طخلا ناو
ع˘ن˘سص ل˘˘جا ن˘˘م هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘ك
.مامأÓل مجنلا ةدايقو قرافلا

صشامر ماصشه

بورخلا ةيعمج
عسضت تاحيسشرتلأ ةنجل

سسايجيدلأ ىدل اهفلم
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف صشي˘˘ع˘˘ي
ةبعسص ةي˘ع˘سضو بور˘خ˘لا

ع˘م˘ج ة˘ن˘ج˘˘ل ناو ة˘˘سصا˘˘خ
يأا لجسست مل تاحيسشرتلا

حسشرتلا يف بغري وسضع
و˘هو «ا˘˘كسسي’» ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل
ةن˘ج˘ل˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا
با˘ب˘سشلا ة˘ير˘يد˘م ل˘سسار˘˘ت
كلذب اهمÓعإ’ ةسضايرلاو
نيناوقلا قفو ريسسلل اذهو
ن˘مو اذ˘ه ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لا
ل˘م˘ع˘ت نا اد˘˘ج ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا
عوبسسأا حنم ىلع ةيريدملا
يأا نع ثحبلا دسصق رخآا
ى˘˘ل˘˘ع أار˘˘ط˘˘ت د˘˘ق ة˘˘فا˘˘سضإا

وهو تاحيسشرتلا ىوتسسم
ةمزأ’ا ةدح نم ديزيسس ام
. ةيعمجلا تيب لخاد
لبق رخآا عوبصسأا حنميصس صسايجيدلا

ةيدلبلا يلوؤوصسمل ةطلصسلا حنم
لومعملا نيناوقلا نا ركذي
بابسشلا ةير˘يد˘م ىد˘ل ا˘ه˘ب
ةدا˘يز˘ب ح˘م˘سست ة˘سضا˘ير˘لاو
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو عو˘ب˘سسأا
لاح يفو ةماعلا ةيعمجلا
و˘˘سضع يأا ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل
لÓ˘خ «ا˘كسسي’» ة˘سسا˘ئر˘˘ل
رطسضتسس لبقملا عوبسسأ’ا
نم ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ل˘سسار˘م ى˘لإا
مدخي راوتكريد عسضو لجا
لعج˘ي˘سس ا˘م و˘هو ق˘ير˘ف˘لا
ةجرح ةيعسضو يف يدانلا

و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
دعب قلغيسس اهتقو يفيسصلا
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ب˘˘سسأا
رسضيسس يذلا رمأ’ا ةمداقلا
لج نا ام˘ب ار˘ي˘ث˘ك ق˘ير˘ف˘لا
تراتخا دق نوكت رسصانعلا

.اهتهجو
صشامر ماصشه

ةرورسضب بلاطيو ةيدجلأ ىلع رسصي اسشاب
ةفيرسشلأ ةسسفانملأ نامسضل سضافتنلأ

ةرڤم مجن

ريسسم بتكم بيسصنت رظتنملا نم
ءا˘سضعأا ة˘ثÓ˘˘ث ن˘˘م نو˘˘كم تقؤو˘˘م
ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ريسضحتلل
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةماعلا ةيعمج˘لا بق˘ع،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ربمتبسس42 يف ةمظنملا ةيداعلا
بلا˘ط د˘ع˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ةلاقتسسا يلاردفلا بتكملا ءاسضعأا
ة˘˘سسا˘˘ئر بسصن˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ح˘˘˘ن
،«رييسستلا ءوسس» ببسسب ةيداحت’ا

ةلاقتسسا طرت˘سشا ة˘ي˘سسا˘ح˘ن نأا ر˘ي˘غ
نيذلا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ءا˘سضعأا
تلجأا و صضفرلاب بلطلا اذه اولباق
تقلطنا يتلا ةماعلا ةيعمجلا اهدعب
.ةبرهكم ءاوجأا يف
24 قباسس تقو يف بلاط دق ناك و
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م او˘˘سضع
ليبنلا نفلل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
يف ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نم
ةماع ةي˘ع˘م˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘ت ق˘با˘سس تقو
اهلامعأا لودج نمسضتي ةيئانثتسسا

بحسس يهو ةدحاو ةطقن ةسشقانم

ةيسسا˘ح˘ن د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘م ة˘ق˘ث˘لا
.يلاحلا ةيداحت’ا صسيئر
م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت د˘ق ه˘نا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘˘مو
توأا حتافلا يف ةي˘با˘خ˘ت˘نا ة˘ي˘ع˘م˘ج
دبع ىلع اهؤواسضعأا توسص8102
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل صسي˘˘ئر˘˘ك عارد مÓ˘˘سسلا
م˘˘كح بق˘˘˘ع ن˘˘˘كل ،ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا ه˘˘ترد˘˘سصأا
يام7 موي ةيسضا˘ير˘لا تا˘عاز˘ن˘ل˘ل
ة˘ي˘سسا˘ح˘ن قو˘ق˘ح تد˘˘ي˘˘عأا ,9102
.ةيداحتÓل «يعرسش» صسيئرك

طيمز.ع

 تقؤوم بتكم بيسصنت
ةيداعلأ ةماعلأ ةيعمجلأ ريسضحتل

ةمكÓملل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
ءاو˘جأا ةر˘كسسب دا˘ح˘تا ة˘ل˘ي˘كسشت ل˘خد˘˘ت
ة˘ي˘سسمأا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ي˘نا˘ث˘لا صصبر˘ت˘لا
ةدايقب ينفلا مقاطلا ىعسسي ثيح مويلا
ي’و˘˘˘م ود˘˘˘ح د˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا

يندبلا لمعلا فيثكت ىلإا هيدعاسسمو
نم ينفلاو ينقتلا نيبناجلا ةفاسضإا عم
تاءا˘ط˘عو تا˘يو˘ت˘سسم ن˘ي˘˘سسح˘˘ت ل˘˘جا
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
اذه تايدولا صضعب صضوخ يف عورسشلا

ةمسصاع˘لا را˘ي˘ت˘خا ةرادإ’ا تل˘سضف د˘قو
نع ثحبلا دسصق كلذو فلسشلا صضوع
. قيرفلا حلاسصل ربكا تايدو

يحصصلا هرجح لصصاوي زاكعوب
قاحتل’ا لمأا ىلع صسنوت يف

رئازجلاب اعيرصس
عرا˘˘سست ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا لاز˘˘ت ’و اذ˘˘˘ه
زاكعوب صشتوكلا قاحل لجا نم نمزلا
هيرجيسس يذلا يري˘سضح˘ت˘لا صصبر˘ت˘لا˘ب
صضعب تراسشأا ثيح ةمسصاعلاب قيرفلا
ى˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا لو˘سصو ى˘˘لا ردا˘˘سصم˘˘لا
يحسصلا هرجح يف ميقي ثيح صسنوت
ل˘ما ى˘ل˘ع ةر˘ي˘غ˘سصلا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
ل˘˘جا ن˘˘م ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘سضلا ه˘˘ئا˘˘ط˘˘˘عإا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘سضارأ’ا ى˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا

هلقن لبق رخا يحسص رجحل هعوسضخو

نا ركذي صصبرتلا ناكمل ةمسصاعلا ىلا
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ع˘با˘ت˘ي ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا

ق˘ير˘ف˘ل˘ل ثد˘ح˘ي ا˘م نأا˘سشب ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصو
.ي’وم ودح هدعاسسم ةقفرب

صشامر ماصشه

نع ثحبت جربلا يلها ةرادإا لازت ’
ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ل˘سسلا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كلا
ن˘م ة˘ل˘ما˘كلا ةدا˘ف˘ت˘سس’ا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل
بعÓ˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت وا ةرا˘˘عا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
فو˘ف˘سص ى˘لا لا˘بر˘˘غ˘˘لا ي˘˘نادو˘˘سسلا

قيرفلا هنا امب ةم˘سصا˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
اذ˘ه ه˘تا˘مد˘خ بل˘ط يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا

ةرادإ’ا رسشابت نا ادج حسشرملا نمو
بعÓ˘لا ع˘م ةدا˘ج˘لا ا˘ه˘˘تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م
تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ن˘˘ع ه˘˘لزا˘˘ن˘˘ت د˘˘سصق
دسصق اذهو اهب نيدي يتلا ةيلاملا

ى˘لا ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست
ىلع رسصي هناو ةسصاخ ةيدولوملا
. ةهجولا رييغت

نابصشلاب بلاطي يريزد
بعÓلا يف رامثتصس’ا لمأايو

يدصشار
رسصي يريزد لÓب بردملا نا ركذي

ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا صضع˘˘ب باد˘˘ت˘˘نا ى˘˘ل˘˘˘ع
يف اهعبات دق نوكي يتلاو ةباسشلا
ن˘با ا˘ه˘سسار ى˘ل˘ع ي˘˘ت˘˘لاو ق˘˘با˘˘سسلا

ر˘سصا˘ن˘عو يد˘سشار مÓ˘سسا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ل˘م˘ع˘ي نا اد˘ج ح˘سشر˘م˘لا ن˘م ىر˘خأا
عيقوتلا ىلع دا˘نزو˘ب ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
د˘ق نو˘كي ق˘ير˘˘ف˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي م˘˘ه˘˘ل
تا˘˘فو˘˘سشك ءار˘˘جإا ي˘˘ف صسما عر˘˘˘سش
نو˘˘كت˘˘سس م˘˘ث ن˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو
تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘قÓ˘ط˘˘ن’ا
ر˘يد˘ق˘ت ى˘سصقا ى˘ل˘ع اد˘غ وا مو˘˘ي˘˘لا

ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘ف تقو˘˘˘˘لا نأاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
.يلهأ’ا حلاسص

صشامر ماصشه
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د˘˘ئار ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا تم˘˘ظ˘˘ن
تب˘˘˘سسلا ةر˘˘˘ه˘˘˘سس ة˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ىلع ءاسشع ةبدأام يسضاملا
مقا˘ط˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فر˘سش
قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا د˘˘حأا˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
.ةمسصاعلاب
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا تف˘˘˘˘˘˘سشكو
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
ةو˘ط˘خ˘ك ي˘تأا˘ي ءا˘سشع˘˘لا نأا
عم عامتجا لوأا دقعل ىلوأا
ينف˘لا م˘قا˘ط˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةمداقلا ةرتفلا نع ثيدحلل
ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس نو˘˘كت ن˘˘ل ي˘˘ت˘˘˘لا
يذ˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ءاو˘˘˘˘جأا ى˘˘˘˘لإا دو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
تا˘عا˘سسلا ي˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
.ةمداقلا ةليلقلا

ءا˘سشع˘لا ل˘ف˘˘ح فر˘˘عو اذ˘˘ه
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ءا˘˘سضعأا رو˘˘˘سضح
صضع˘˘بو يرادإ’او ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا
مت نيذلاو ،يدانلل نيبحملا
نادقف ةيفلخ ىلع مهميركت

يف دئارلا زومر نم نيزمر
،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل’ا ي˘˘˘هو
.عيمجلا اهنسسحتسسا
ةرظتنم ةديدج ءامصسأا

ةمداقلا تاعاصسلا يف
دئار قيرف ةرادإا عسضت مل

و˘تا˘كر˘ي˘م˘ل˘ل اد˘˘ح ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ثي˘ح ،يرا˘ج˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا

يسسيم˘ح برد˘م˘لا ف˘سشك
صشما˘ه ى˘ل˘ع رو˘ن˘لا د˘ب˘˘ع
ءا˘م˘سسأا نأا ءا˘سشع˘لا ة˘بدأا˘م
ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘خأا
ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا م˘˘˘عد˘˘˘ل

فاسضأاو ،ديدجلا مسسوملا
ءامسسأ’ا نأا هتاذ ردسصملا
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ن˘˘˘م ح˘˘˘ير˘˘˘˘سست˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘قرو
ى˘ل˘ع تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل
ا˘˘ه˘˘˘قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘سسر˘˘˘ت نأا
تا˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب
.ةمداقلا

ب.م.يرصسيإا

لجيج بابصش

صسي˘˘ئر دو˘˘ع˘˘ق ن˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإا د˘˘ع˘˘ب
مسسقلا ىلإا يمتنملا لجيج بابسش
«انوروك» صسوريف˘ب ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا
،عو˘ب˘سسأا ة˘بار˘ق ذ˘ن˘م د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لا
ينعملل ةيحسصلا ةلاحلا تنسسحت
.هبئانو
ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا تف˘˘سشكو
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع يدا˘ن˘˘ل˘˘ل
يف صسيئرلا ةلاح نأا يعامتج’ا
نم ابيرق تا˘بو ر˘م˘ت˘سسم ن˘سسح˘ت
دوعي نأا ىلع ءابولا نم صصلختلا

يف ةيداع ةفسصب هطاسشن ةلوازمل
.ةمداقلا تاعاسسلا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف دو˘˘ع˘˘ق ن˘˘ب ل˘˘م˘˘˘عو
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا م˘عد ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ق˘˘ير˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل دد˘˘ج ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ب
قÓ˘˘ط˘˘ن’ ا˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘ت ي˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘ت
بعل ل˘جا ن˘م ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا
د˘جاو˘ت˘لا يدا˘ف˘تو ى˘لوأ’ا راودأ’ا
يف ثدح امك بيترتلا ليذ يف
.يسضقنملا مسسوملا

ب.م.يرصسيإا

ةعراسصملا قرف ويسضاير نوكيسس
يف رام˘عأ’ا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ثا˘˘نإ’او رو˘˘كذ˘˘لا ف˘˘ن˘˘سص
يري˘سضح˘ت˘لا صصبر˘ت˘لا ع˘م د˘عو˘م
ا˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘˘لا
اريسضح˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ي˘ت˘لاو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
يراجلا ربوتكأا31 نم قلطنتسس
يف رهسشلا تاذ نم03 ةياغ ىلإا

يديارسسلا ـب تاري˘سضح˘ت˘لا ز˘كر˘م
.ةبانع يف
ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘قو
لجأا ن˘م ا˘ي˘سضا˘ير73 ءاعدت˘سسا˘ب
يريسضحتلا صصبرتلا يف لوخدلا

فار˘˘سشإا تح˘˘ت نو˘˘˘كي˘˘˘سس يذ˘˘˘لاو
نوعو زوزعم ةدج نب نيبردملا
ن˘˘بو دو˘˘ع˘˘سسم ناد˘˘غزو ل˘˘سصي˘˘˘ف
صصبرت ثلاث وهو ،دمحم نومحر
ي˘ف هؤوار˘جإا م˘ت يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا د˘ع˘ب

هيفرتلاو ةسضايرلل ينطولا زكرملا
يذلا لوأ’او ةريوبلاب ةدجكيت يف
تابختنملا ريسضحت زكرم يف مت
.ةدلارز يف ةيناديوسسلاب
ن˘˘م˘˘˘سض صصبر˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘ي˘سضا˘˘ير تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
يف امب ةمداقلا ثادحأÓل ابسسحت
دايبملو’ ةلهؤوم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا كلذ

ررقملا نم يتلاو ،1202 ويكوط
˘ما˘ع˘لا ن˘م صسرا˘م ر˘ه˘سش ا˘هؤوار˘˘جإا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
فر˘˘˘ع˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
˘˘مرا˘˘سص لا˘˘ث˘˘ت˘˘ما تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
تنلعأا يذلا يحسصلا لوكوتوربلل

يف ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو هنع
ةيامح لجأا نم كلذو قباسس تقو
صسوريفب ة˘با˘سصإ’ا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.دجتسسملا «انوروك»

طيمز.ع

«انوروك» صسوريفب هتباصصإا دعب

رمتسسم نسسحت يف دوعق نب «ةرمنلأ» سسيئرل ةيحسصلأ ةلاحلأ

لبجلا يح ليج

يدانلأ ىلع نيرويغلأ كرحت نونمتي راسصنألأ

sport@essalamonline.com

ةيعسضو يف لبجلا يح قيرف دجاوتي
يذلا دوكرلا لظ يف ةياغلل ةبعسص
يأا ذختت مل يتلاو يدانلا ةرادإا هسشيعت

د˘ق˘ع ل˘جأا ن˘˘م ما˘˘مأ’ا و˘˘ح˘˘ن ةو˘˘ط˘˘خ
ى˘ت˘ح وأا ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
.ديدج صسيئر نييعتل ةيباختن’ا

تا˘ح˘ف˘سصلا ر˘ب˘ع را˘˘سصنأ’ا لءا˘˘سستو
ببسس نع يدانلا رابخأا لقنب ةسصاخلا
ةوطخ يأاب ةرادإ’ا مايق مدعو بايغلا
يف عورسشللو ديدجلا مسسوملل ابسسحت

نل ةم˘ه˘م˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’ ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
ةاوهلا مسسق قرف ىلع ةلهسس نوكت
يف قلطني يذلا ديدجلا مسسوملا يف
.ديدجلا ماعلا نم يفناج51ـلا

با˘ق ل˘ب˘ج˘لا ي˘ح با˘ب˘سش ق˘˘ير˘˘ف نا˘˘كو
ىلإا دوعسصلا قيقحت نم ىندأا وأا نيسسوق
دا˘م˘ت˘عا ن˘كل ،فر˘ت˘ح˘م ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘˘لا
ةسصرف توفي يدانلا لعج ةسصاخ نيناوق
.فرتحم يناثلا مسسقلا يف دجاوتلا

ب.م.يرصسيإا
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يحسصلأ لوكوتÈلأ طبسضتو ينفلأ مقاطلأو ÚبعÓلأ فرسش ىلع ءاسشع مظنت ةرأدإلأ

ةبقلا دئار

نيز بعÓلا بأا ديعلب دمحم جرخ
دا˘ح˘تإ’ ل˘ق˘ت˘ن˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا
تامجهلا دعب هتمسص نع ةمسصاعلا
يف عيقوتلا دعب هلجن اهاقلت يتلا

ثي˘ح ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا فو˘˘ف˘˘سص
ي˘ف طا˘ق˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ح˘˘سضوأا

نع اه˘ي˘ف ثد˘ح˘ت ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
.هلجن لاقتنا ةقفسص تايرجم
ةيرسصنلل قباسسلا عفادملا دلاو دكأاو
ق˘˘ب˘˘سسم م˘˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘كي م˘˘ل ه˘˘˘نأا
Óعف ى˘ق˘ت˘لإا ه˘نأا ار˘ي˘سشم ة˘ق˘ف˘سصلا˘ب
ياد نيسسح رسصنل قباسسلا صسيئرلاب
ن˘˘كي م˘˘ل ن˘˘كل نو˘˘˘ن˘˘˘كع ن˘˘˘ب ي˘˘˘ف
ه˘ن˘با ل˘يو˘ح˘ت صصو˘سصخ˘ب قا˘ف˘تÓ˘ل
»:Ó˘ئا˘˘ق «ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس» فو˘˘ف˘˘سصل
ا˘م ثÓ˘ث˘لا˘ب ي˘لا˘ع˘لا ي˘بر˘˘ب ا˘˘م˘˘سسق
ةرملا ،نونكع نب يف يلجر تيطح
نب ىلا ا˘ه˘ي˘ف تب˘هذ ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا

ي˘ب ل˘سصتإا ا˘مد˘ن˘˘ع تنا˘˘ك نو˘˘ن˘˘كع
صضر˘ع لو˘ح ي˘لر˘ي˘˘مز د˘˘لو ر˘˘ي˘˘سشب
هملع كلذب ايفان ،«يقيرفإ’ا يدانلا
مكل دكؤوأا »:احرسصم داحتإ’ا صضرعب
دا˘˘ح˘˘تإا صضر˘˘ع ثÓ˘˘ث˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘˘حأاو
تيطحام ميظ˘ع˘لا ه˘ل˘لاو ة˘م˘سصا˘ع˘لا

»:ع˘با˘تو ،«نو˘ن˘كع ن˘˘ب ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘جر
ىيح˘ي ر˘ت˘ن˘عو ي˘لر˘ي˘مز د˘لو ر˘ي˘سشب
ةق˘ف˘سصلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح ل˘ك ى˘ل˘ع ق˘ف˘تإا

كحور دجو هل اولاق ينبإاب اولسصتا
دهاسش يبر ،داحتإ’اف يسضمت ةودغ
.«يمÓك ىلع
«ةيرسصنلا» ةرادإا ديعلب ديسسلا مهتاو
بعÓلا ليوحتب يوانكل بردملاو
جرا˘˘˘خ ر˘˘˘مأ’ا»:لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح با˘˘˘سشلا

نا˘˘ك يوا˘˘ن˘˘كل برد˘˘م˘˘لا ا˘˘ن˘˘ت˘˘قا˘˘ط
نيسصبرتلا لÓخ ةرادإ’ا عم ائطاوتم
يزع ىلع لمعي ناك يناثلاو لوأ’ا

ي˘ف ا˘ب˘نا˘ج د˘ي˘ع˘ل˘ب كر˘ت˘˘يو حا˘˘ب˘˘سسو
جراخ نوكيسس هنأاب ةحسضاو ةلاسسر
ةيرسصنلا ةرادإا »:افيسضم ،» هتاباسسح

ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس ةرادإا ،لاو˘˘مأ’ا تدارأا
.«هتذخأاو بعÓلا ىلع ترسصأا
نأا ىلع ديكأاتلاب ريخأ’ا يف متخيل
ر˘سصن ي˘ف صشي˘م˘ه˘ت˘ل˘ل صضر˘ع˘ت ه˘ن˘با

تدارأا ةريخ’ا هذه ناو ياد نيسسح
رثكأا ’ هعيب ةقفسص نم ةدافتسس’ا

هوزواح ينبإا مكل لوقأا»:لاق ثيح
اناو قيسضلا بابلا نم جرخأا دهنلام
ن˘م لو˘ح˘ي نأا دوأا تن˘ك ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ةرادإا ن˘كل ا˘˘بوروأا ى˘˘لإا ة˘˘ير˘˘سصن˘˘لا
.«رخآا رارق اهل ناك ةيرسصنلا

طيمز.ع

«ةراطسسوسس» ¤إأ هنبأ ليحر ببسس ةيرسصنلأ ةرأدإأ نأأ دكؤوي ديعلب دلأو
ياد نيصسح رصصن

يراجلا ربوتكأا82ـلا يف يهتني ينطولا بختنملا صصبرت

«رأأ.يسس.يب» تاسصوحفل نعسضخ وديج ةعراسصم71

ةمداقلا تاقاقحتصسÓل ةينطولا تابختنملا تاريصضحت نمصض

 ةينطولأ ةعراسصملأ ويسضاير
ةبانعب يريسضحت سصبرت ثلاث نولخدي

نم ةعراسصم71 ،صسمأا تعسضخ
وديجلا ـل تاديسس رباكأ’ا فنسص
صسوريف نع فسشكلا تاسصوحفل
زكر˘م˘لا˘ب ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا «ا˘نورو˘ك»
لبق ،ي˘سضا˘ير˘لا بط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ى˘لإا ق˘ل˘غ˘م صصبر˘ت ي˘ف لو˘خد˘˘لا

.يراجلا ربوتكأا82ـلا ةياغ
ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا تف˘˘سشكو
ةعراسصم71 عوسضخ نع يدانلل
ءا˘سضعأا ن˘˘م4 ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
تا˘سصو˘ح˘ف˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘تور˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشكلا تا˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف
ي˘˘ف عور˘˘سشلا ل˘˘ب˘˘ق صسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا
.يدجلا لمعلا

مقاطلا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
ل˘ف˘كت˘ي˘سس ،ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيزارتح’او ةيئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
ءابول يدسصتلاو ةياقولل ةمزÓلا

ا˘˘م˘˘˘ك ،«91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك» ا˘˘نورو˘˘˘ك
ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا تدد˘˘سش
قيبطتلا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ود˘ي˘ج˘ل˘ل
لوكوتوربلل مرا˘سصلاو م˘كح˘م˘لا
ة˘˘سضا˘˘ير˘˘ب صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
لز˘ع م˘ت˘ي˘سس ا˘هد˘ع˘˘بو ،ود˘˘ي˘˘ج˘˘لا

يف ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
،جئاتنلا روهظ ةياغ ىلإا زكرملا

صصبرتلا يف عورسشلا متي نأا ىلع
ل˘جأا ن˘م ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا رو˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب
ريسضح˘ت˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘لواز˘م
تاقاقحتسسÓل مكح˘م˘لاو د˘ي˘ج˘لا
.ةمداقلا

ب.م.يرصسيإا

ةبوقعلا ةدم ديدحت متي مل

فقوت ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزول ةماعلأ ةيسشتفملأ
ماسسجألأ لامكل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ سسيئر رواسسيم
صسي˘˘ئر روا˘˘سسي˘˘˘م ى˘˘˘سسو˘˘˘م بقو˘˘˘ع
ماسسجأ’ا لامكل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

فرط نم ،صسنتيفلاو ةوقلاب لمحلاو
با˘ب˘سشلا ةرازو˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘سشف˘ت˘م˘لا

يبلسسلا ريرقتلل عجار اذهو ةسضايرلاو
.ةيسشتفملا هتعسضو يذلا

فاقيإا نع ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا رود˘˘سص بق˘˘ع روا˘˘سسي˘˘˘م

نع فسشكلا متي مل نيح يف ،يبلسسلا
،ةيسضقلا صصخي اميف رثكأا ليسصافت
ةيداحت’ا صسأارت نأا رواسسيمل قبسسو
بختنا امك ،9002و6002 نيب ام
هنأا نيح يف7102 يف ةيناث ةدهعل
ةيلارديفنكلا صسي˘ئر بسصن˘م ل˘غ˘سشي
.ةوقلاب لمحلل ةيقيرفإ’ا

ب.م.يرصسيإا
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ي˘برا˘ح˘م داد˘ع˘˘ت نو˘˘كي˘˘سس
ةرهسس دعو˘م ى˘ل˘ع ءار˘ح˘سصلا
ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ع˘˘م مو˘˘ي˘˘لا

هجاوي امدنع ةياغلل ةبعسصو
ءاقل ي˘ف كي˘سسكم˘لا بخ˘ت˘ن˘م
ياه’ ةنيدمب يريسضحت يدو
ةعاسسلا نم ةيادب ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لا
.00:02ـلا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا داد˘ع˘ت ى˘ع˘سسيو
د˘سصح ة˘ل˘سصاو˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لÓخ نم ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف زو˘˘˘ف˘˘˘لا

ة˘م˘ئا˘ق˘ل كي˘سسكم˘لا ة˘فا˘سضإاو
رسضخلا ققح امدعب اياحسضلا
ةياغلل ةزيم˘م ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ل˘سسل˘سس
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘لو˘ت ذ˘ن˘˘م
تلسصو ةينفلا ةسضراعلا مامز
،ةراسسخ نود ةارابم91 ىلإا

.ت’داعت3و ازوف61
نو˘˘كي˘˘سس ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘˘م

ة˘م˘ه˘م ما˘˘مأا ر˘˘سضخ˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت
ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘سسم تسسي˘لو ة˘ب˘˘ع˘˘سص
نم صسفانم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

ةريثكلا تابايغلا اذكو ،ةهج
بختن˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا
.ةفلتخم بابسسأ’ ينطولا

ن˘ي˘ت˘سصح او˘سضا˘خ ر˘سضخ˘لا
صسمأا

ع˘˘م ،صسمأا د˘˘عو˘˘م˘˘لا نا˘˘كو
نيت˘ي˘ب˘يرد˘ت ن˘ي˘ت˘سصح صضو˘خ
ةر˘ي˘ه˘ظ˘لا د˘ن˘ع ى˘لوأ’ا تنا˘˘ك
ثي˘ح و˘يد˘ي˘ف ة˘سصح ة˘ج˘مر˘ب˘ب

ى˘ل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘م˘˘ع

فو˘قو˘لاو ءا˘ط˘خأ’ا ح˘ي˘ح˘سصت
طاقن اذكو ،ةريغسص لك ىلع
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ع˘˘سضو ةو˘˘ق˘˘لا
ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘سسكم˘˘˘˘˘لا
يف ةارابمل˘ل اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘لا

يف ةيناثلا ةسصحلا تناك نيح
ا˘˘ه˘˘سصسصخ ي˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘˘سسم˘˘˘لا
رخآا ع˘سضو˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ى˘ل˘ع تا˘˘سسم˘˘ل˘˘لا
ءا˘ق˘ل ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘˘سسأ’ا
.مويلا

ءاقل نع بيغي ولفرد
مويلا

و˘˘ل˘˘فرد ة˘˘ما˘˘سسأا نو˘˘˘كي˘˘˘سس
ريغ يرئازجلا يلودلا مجاهملا

˘ما˘مأا ،مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘م
ة˘با˘سصإ’ا ل˘ظ ي˘ف كي˘سسكم˘لا

انملع ثيح ،اهنم يناعي يتلا
ملو م’آا نم يناعي بعÓلا نأا
ع˘˘م برد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ي
جراخ هلع˘ج˘ي ا˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ي˘ن˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا تا˘˘با˘˘سسح
نإاف هي˘ل˘عو ،ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
ىلع دمتعيسس رسضخلا بردم
.حاجنوب دادغبو روليد يئانثلا

ةيبطلا تاصصوحفلا
ةيبلصس تءاج رصضخلل

ة˘سصا˘خ˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا تر˘ه˘˘ظ
صسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشكلا˘˘˘˘ب
ةيبلسس تءاج يتلاو «انوروك»
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ل˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م
ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك ا˘ب˘ير˘ق˘ت كل˘م˘ي
نيذلا ادع ام مهاعدتسسا نيذلا

بب˘˘˘˘سسب صصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا اوردا˘˘˘˘˘غ

اه˘ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا
،يد˘˘ه˘˘م نا˘˘˘فز رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
و˘ل˘فردو ن˘يد˘لا ن˘يز تا˘˘حر˘˘ف
ع˘م برد˘ت˘ي م˘ل يذ˘لا ة˘˘ما˘˘سسأا
.ةظحللا ةياغ ىلإا ةعومجملا

نع بيغي ونازول
ايقيرفأا لاطبأا ةهجاوم

نو˘˘كي˘˘سس ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘كي˘˘˘سسكم˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

هيمجا˘ه˘م زر˘بأا ن˘م ا˘سصو˘ق˘ن˘م
ايقيرفإا لاطبأا ةاقÓم دنع مويلا

با˘ي˘غ ءا˘ق˘ل˘لا فر˘ع˘ي˘سس ثي˘ح
رئاطلا حانجلا ونازول بعÓلا
نم للقي ام وهو يلوبان يدانل
.رولوكيرتلل يموجهلا دملا

تسسيو يدان ةرادإا تلسصوت
غيلرميربلا يف طسشانلا ماه
ع˘˘˘م ي˘˘˘م˘˘˘سسر قا˘˘˘ف˘˘˘تا ى˘˘˘˘لإا
مسضل دروفتن˘ير˘ب˘ل ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘حر ن˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس
ن˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا
ةا˘˘ن˘˘ق بسسح ،و˘˘تا˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ةرادإا نا˘˘ف «زو˘˘˘ي˘˘˘ن يا˘˘˘كسس»
03 تسضر˘˘˘ع «زر˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا»
ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘˘ن˘˘ج نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
حبسصي˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا باد˘ت˘ن’
يناث ى˘ل˘غأا ة˘م˘حر ن˘ب كلذ˘ب

خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘˘ج بع’

اذه يتأايو ،زرحم صضاير دعب
فر˘ط ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا ما˘م˘ت˘˘ه’ا

ة˘سسرد˘م ج˘ير˘خ˘˘ب ما˘˘ه تسسو
لي˘حر د˘ع˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا صسي˘ن
حا˘ن˘ج˘لا نو˘سسرد˘نأا ي˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف
اهلعج ام قيرفل˘ل ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
يرئازجلا حانجلا ىلع زكرت
نمو اذه ،ةيسسايق ةقفسص يف
يدا˘ن ن˘ل˘˘ع˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘ع ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
ةمحر نب ةدوع دعب ةقفسصلا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘كسسع˘˘˘م ن˘˘˘م
ءاعبرأ’ا موي ادنلوهب ينطولا
تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا ءار˘˘جإا د˘˘˘ع˘˘˘ب

.قيرفلا رقمب ةيبطلا
نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

ىهتنا ارتلجنا يف وتاكريملا
يلاحلا ربوتكأا صسماخلا يف
يرود˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘بار ن˘˘˘˘˘˘كل
01 ةلهم تحنم يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘تإ’ ة˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا ما˘˘˘˘يأا
يرودلا ةيدنأا نيب تاقفسصلا
زا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘ن’ا

اذ˘ه˘ل ى˘ل˘ف˘˘سسلا تا˘˘يرود˘˘لاو
ىسصقأا د˘ح˘ك نا˘مو˘ي ى˘ق˘ب˘ت˘ي
يف يرئازجلا بعÓلا عيقوتل
.رخآا قيرف

ب.ع

ب.م.يرصسيإا

ةيرجغلا هلوصصأا ببصسب

ةأرابم يف روليد
بختنملأ مامأأ ةسصاخ

يكيسسكملأ
يلودلا روليد يدنأا نوكيسس

يدان موج˘ه بل˘قو ير˘ئاز˘ج˘لا
ى˘ل˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ي˘لو˘ب˘نو˘˘م
ةيسسمأا ةسصاخ ةارابم عم دعوم
ينطولا بختنملا ةقفر مويلا
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دلب ربت˘ع˘ي يذ˘لا ي˘كي˘سسكم˘لا

نوكيسس ثيح ،يلسصأ’ا هدلاو
اذ˘ه ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘م لوأ’
اهلÓخ نم لواحيسس ،بختنملا

ليجسست هييليبنوم يدان فاده
ديزيل رسضخلا عم هفادهأا لوأا
رث˘كأا ا˘ق˘نورو ةوÓ˘ح ةارا˘ب˘م˘لا
صسراحلا كابسش يف هليجسستب
نمو اذه ،اريف’ات يكيسسكملا
بعÓلا نوكي ’ نأا رظتنملا
يسضاملب ةليكسشت يف ايسساسسأا

ت’ا˘م˘ت˘ح’ا ل˘ك نأاو ة˘سصا˘خ
هليمز لوخد حلاسص يف بسصت
˘ما˘مأا مو˘ي˘لا حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب داد˘˘غ˘˘ب
ريدجلا.رولوكيرتلا بخت˘ن˘م
كلمي روليد يدنأا نأا ركذلاب
ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘ي˘˘سسن˘˘ج ثÓ˘˘ث
هد˘لاو˘ل ة˘ب˘سسن ة˘˘ي˘˘كي˘˘سسكم˘˘لا
ةبسسن ةيرئازجلاو يكيسسكملا

ردحنت يتلاو ةيرئازجلا همأ’
ةيسسنرفلاو نازيلغ ةنيدم نم
.اسسنرف يف هتأاسشن دعب

ب.ع

يمسسر عباطب يدو ءاقل ‘ كيسسكŸأ ـب نومدطسصي رسضÿأ

ينيلرتصسا نويلم03 زجاح لصصو ةقفصصلا غلبم

دروفتنيرب ةرأدإأ عم قافتأ ىلإأ لسصي ماه تسسيو
ةمحر نب مسضل

 ايلاطيإا ‘ عيم÷ا ثيدح حبصصأا هقلأات00:02ـلا ةعاصسلا نم ةيادب مويلا

بعسص رابتخأ مامأأ رسصان نب
«بسضغلأ» يبرأد ‘

نÓيم مجنو يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ل˘سصاو˘ي
اوعمتجا نيذلا داقنلاو نيعباتملا لبق نم ءانثلا دسصح يلاطي’ا

مدقو يلاطي’ا قÓ˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ع˘فد ى˘ط˘عأا «ر˘سضخ˘لا» م˘ج˘ن نأا ى˘ل˘ع
فوفسصب هقاحتلا ذنم يلاطي’ا ينقتلا ةليكسشتل ةوجرملا ةفاسضإ’ا
.قيرفلا

ثيح يرئازجلا مجنلا دودرم ىلع ايلاطيا يف داقنلا مظعم ىنثأاو
ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ريبك لكسشب روطت ريخأ’ا اذه نأا ىلع اوقفتا

عم لسضفأا حبسصي ةليكسشتلا ءادأا لعج ام «يرينوسسورلا» ةقفر
رسصان نب همدقي ىحسضأا يذلا ىوتسسملا لسضفب ت’وجلا رورم
يف ،نÓيمل يموجهلا طخلا نم اريثك طسشن ام ناديملا طسسو يف
«ترو˘ب˘سس و˘تو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل لو˘ط˘م ر˘ير˘ق˘ت ي˘فو قا˘ي˘سسلا صسف˘ن
يف بعÓلا هبعلي يذلا مهملا رودلا نع تثدحت يتلا ةيلاطي’ا
قيرفلا قلأات بابسسأا دحأا هنأا ةدكؤوم نÓيم بردم يلويب ةليكسشت
.«يدرابمللا» فوفسصب هقاحتلا ذنم

نيميرغلا نيب بق˘تر˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا نو˘كي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه
لبقملا تبسسلا موي ررقملا «بسضغلا» يبراد يف ريتن’او نÓيملا
يذلا قباسسلا يلوبمأا مجنل تقولا صسفن يف ابعسصو ايقيقح ارابتخا
نوكي نأا بجي يذلاو ،ايورك جسضنو روطت هنأا تابثإا هيلع بجي

.يدانلا مسساب قيلت ةارابم ميدقت لجأا نم ايونعمو ايندب ارسضاح
ةقفر هل مسسوم يناث بعلي لانسسرأا جيرخ نأا مولعملا نمو

ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف ه˘سسف˘ن صضر˘ف عا˘ط˘ت˘سسا ثي˘˘ح «ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لا»
يلوبمأا يدان نم امداق يلاطي’ا قÓمعلاب هقاحتلا ذنم ةيسساسسأ’ا
.تاونسس صسمخ ةدمل دقعب قيرفلا عم طبتري يذلاو يلاطي’ا

هرارق ىلع Òبك لكصشب رثأا Òهام÷ا معد نأا دكأا

قلأاتلأو ةوقب ةدوعلأ ىلع لوعي لأزغ
سشاتكسشيب ةقفر

يرودلل هلاقتنا بقع ينطولا بختنملا حانج لازغ ديسشر ربع
يف بعل˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع صشا˘ت˘كسشب ق˘ير˘ف  ة˘باو˘ب ن˘م ي˘كر˘ت˘لا

ميدقت ىلع ريبكلا همزع ادكؤوم «ءادوسسلا روسسنلا» يدان هفوفسص
.مسسوملا اذه يدانلا ناولأاب هيدل ام لسضفأا

يسسنرفلا نويل كيبملوأا جيرخ دكأا ةيفحسصلا هتاحيرسصت يفو
ناك يتلا يدانلا ريهامجب اديسشم ،يدانلا ةقفر دجاوتلاب ديعسس هنا
نأا ادكؤوم قيرفلاب قاحتل’او هرارق ذاختا يف ريبك ريثأات اهل
ثيح يكرتلا قÓمعلا ناولأا لمحب هرارق يف اريثك رثأا هل مهمعد
»:عباتو ،«قيرفلا ىلإا يمامسضنا رارق يف رثأا ريهامجلا معد »:لاق
مهمعدف ،اددجم بعÓملل ةدوعلا نم ريهامجلا نكمتت نأا ىنمتأا
يف متخيل ،«يدل ام لك ميدقتب مهدعأا يرودب انأاو ،ربكأا نوكيسس
اهلÓغتسسا ديرأاف ،يل ةبسسانم يه يلودلا فقوتلا ةرتف »:ريخأ’ا

.«يفده وه اذهف ديعاوملا مداق يف ةوقب ةدوعلا لجأا نم
ةقفر يسضاملا مسسوملا بعل دق ناك لازغ نأا ركذلاب ريدجلا

نأا ريغ ،يتيسس رتسسيل هيدان نم ةراعإا لكسش  ىلع انيتنورويف
ام «’ويفلا» ةليكسشت يف هسسفن صضرف يف لسشف «رسضخلا» حانج
  .ءارسشلا دقع ليعفت تسضفر يتلا ةرادإ’ا تاداقتنا لحم هلعج

طيمز.ع
يدانلا رارقب اقلعم حبصصأا ‘اÎح’ا هراوصشم

قانÿأ قييسضت لسصأوت يلهألأ ةرأدإأ
  هلبقتسسم نهرتو يليÓب ىلع

يدانو يرئازجلا بختنملا مجن يليÓب فسسوي ةيعسضو دادزت
هقيرف ةرادإا رارمتسسا لظ يف اديقعتو اسضومغ يدوعسسلا يلهأ’ا
بلاط نأا دعب ديدج دانل هلاقتنا ةلقرع ىلع لمعلا يف قباسسلا

.قيرفلا عم هدقع خسسفب يقارلا يلوؤوسسم «رسضخلا» بع’
ةلسصاوم لجأا نم يدوعسسلا يدانلا نم ةديدج ةجرخ يفو

هلإ’ا دبع دكأا قب˘سسأ’ا ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا م˘ج˘ن ةر˘ي˘سسم ة˘ل˘قر˘ع
مسسحت مل هترادإا نأا مÓعإÓل هتاحيرسصت يف يله’ا صسيئر ةنمؤوم
عيسشأا ام صسكع «ءارحسصلا براحُم» عم ةعاسسلا دحل اهرومأا

انيقلت دق˘ل ،ا˘ن˘ما˘مأا ف˘ي˘ع˘سض ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘قو˘م »:فا˘سضأاو ،ار˘خؤو˘م
،» هدسض ةينوناقلا تاءارجإ’اب انمقو هدقع خسسف بلط باطخ
هنكلو ،قيرفلا ىلإا هتداعإا لجأا نم ءيسش لك انلمع دقل»:عباتو
ىلإا هل ةسصاخ ةرئاط انلاسسرإا مغر اذهو ،هب انمق ام لك لهاجت
هترادإا نأاب يلهأ’ا صسيئر ،ةنمؤوم هلإ’ا دبع ددسش امك ،«رئازجلا

نييÓم5ـل لسصت ةيلام ةميق عفدب هايا ةبلاطم اهبع’ تلسسار
.قيرفلا عم هدقع خسسفل ر’ود

«ةراطسسوسس» مجن لكاسشم نم ديزتل تاحيرسصتلا هذه يتأاتو
لÓخ نم ،يوركلا هراوسشم ثعب هيف لواحُي يذلاو قبسسأ’ا
لمأايو ،ةيبوروأا ةيدنأا ةدع عم ةيمسسر تاسضوافُم يف لوخدلا

ببسست يذلاو هسشيعي يذلا قزأاملل لح داجيإا ناديملا طسسوتم
ةقيرطب هلامعأا رييسست ببسسب يفارتح’ا هراوسشم عييسضت يف
بختنملا ةقفر هت˘نا˘كم ع˘ي˘ي˘سضت ي˘ف ا˘ه˘ن˘م˘ث ع˘فد ي˘ت˘لاو ة˘يوا˘ه
.ينطولا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

رسصان نب ددهي «انوروك»
«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف ى˘ق˘لأا
ي˘˘براد ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘لÓ˘˘˘سضب
ر˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسضغ˘˘˘˘لا

موي ررقملا نÓيم هميرغو
ةباسصإا دعب ،لبقملا تبسسلا

ن˘˘˘م ر˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع6
دق ام وهو «يروزتارينلا»
ونÓيم ةنيدم ءاقل لعجي

مرحيسس امم ،كحملا ىلع
رسصان نب «ر˘سضخ˘لا» م˘ج˘ن
يتلا ةريبكلا ةهجاوملا نم
يف ريبك لكسشب لجؤوتسس
ت’احلا ددع لوسصو ةلاح
ي˘˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘سصإا ر˘˘˘˘سشع˘˘˘˘ل

. رتنإ’ا فوفسص

يسشانح عم نماسضتم عيمجلأ
دنحم هاقلت ريبك معد
ي˘˘سشا˘˘ن˘˘˘ح ف˘˘˘ير˘˘˘سش
ق˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘سش ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
ةكعولا دعب ،لئابقلا
ة˘لا˘ح˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا
اهسشيعي
ثيح ،ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
تاو˘˘˘سصأ’ا تلا˘˘˘ع˘˘˘ت

لسصاوتلا عقاوم ربع
ي˘ت˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
لجاعلا ءافسشلا تنمت
ق˘˘با˘˘سسلا صسي˘˘ئر˘˘˘ل˘˘˘ل
اجيوتت رثكأ’ا يدانلل
اروهطف ،رئازجلا يف
.هللا ءاسش نإا

هروسضح دكؤوي ىسسيع نب
ةسضايرلأ تايقÓخأأ ةسسلجل

ىسسيع نب صسراف ةركسسب داحتإا صسيئر دكأا
تايقÓخأا ةنجل مامأا صسيمخلا اذه هلوثم
اذ˘هو ،«فا˘ف˘لا» ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘سضا˘ير˘لا

لئاسسو يف ةريخأ’ا هتاحيرسصت ةيفلخ ىلع
يسشطز نيدلا ريخ ةيداحت’ا دسض مÓعإ’ا
يف ةكراسشملل هقيرف رايتخا مدع ببسسب

،مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا صسأاك
ن˘ع ع˘فاد˘ي˘سس ه˘نإا صسي˘ئر˘لا لا˘˘ق د˘˘قو اذ˘˘ه
يتلا بابسسأ’او رومأ’ا حسضويسسو هسسفن
اهب عفاد يتلا تاحيرسصتلا كلت ىلإا هتعفد
يف ةكراسشملل نابيزلا ءارسضخ قوقح نع
. فاكلا صسأاك

ديرت «ماسصل» ةرأدإأ
ناث رايخ نابيسشو حوناب

دقاعتلا يف ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا بغرت
هنأاو ةسصاخ حوناب لئابقلا ةبيبسش مجاهم عم
وهو تاعزانملا ةنجل يف ىوكسش عدوأا دق
،يلآ’ا هحيرسست ىلع لوسصحلا نآ’ا رظتني

هذهب زوفلا » ماسص’ » ةرادإا حمطت ثيح
يف يدانلا فاده ليحر صضيوعتل ةقفسصلا
دعب ةبيايط دمحم يسضاملا مسسوملا ةلوطب
يئاطلا يدان فوفسص يف ايمسسر هعيقوت
Óح تعسضو ةرادإ’ا نأا ركذي ،يدوعسسلا
رايخك نابيسش مجاهملا مسسا يف لثمت Óيدب
ةسصاخ حوناب ةقفسص تلسشف لاح يف ناث
رح «يسس صسا يسس»ـل قباسسلا بعÓلا نأاو
.مازتلا يأا نم

نيب عأرسصلأ لعسشي ريكب
دأدزولبو ةراطسسوسس

نيب يعقاو عارسص لحم ريكب بعÓلا دجاوتي
فيطسس قافو اذكو ةمسصاعلا ةيدولوم يترادإا

ن˘كلو ،ه˘باد˘ت˘نا ي˘ف بغر˘˘ي فر˘˘ط ل˘˘ك ثي˘˘ح
ن˘ي˘ق˘ير˘ف كا˘ن˘ه˘˘ف تار˘˘سشؤو˘˘م˘˘لا صضع˘˘ب بسسح
امهتايولوأا نمسض بعÓلا عسضو نع ناثحبي
بابسش اذ˘كو ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ي˘ق˘ير˘ف ا˘م˘هو
نأا تامولعملا صضعب تراسشأا ثيح ،دادزولب
بعÓلا ريجانم عانقإا ةيفيك ناثحابتي نييدانلا
فيط˘سس ي˘يدا˘ن صسكع ا˘م˘ه˘ق˘ير˘ف ى˘لإا ه˘م˘سضب
يف ا˘ي˘ل˘ج عار˘سصلا ر˘ه˘ظ يذ˘لاو ة˘يدو˘لو˘م˘لاو
. تايمسسر يأا نود نم ةهجاولا

لوسصح رظتني عيمجلأ
هحيرسست قئاثو ىلع ةلاتيح

ةقرو ىلع ةلاتيح بعÓلا لسصحتي نأا رظتني
ام وهو ’اوز ةيناثلا نم ةيادب مويلا هحيرسست
لمعت هبادتنا يف ةبغارلا ةيدنأ’ا لك لعجيسس
،هعيقوت ىلع لوسصحلا دسصق طغسضلا ىلع
اها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو ثي˘ح
عيرسسو ناسسمل˘ت دادو ع˘م صضوا˘ف˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ف
هبادتنا ةيلمع دسصرتت قرف كانه نأا امك نازيلغ
ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لاو جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ةرو˘سص ي˘˘ف
مجاهم نأاو ةسصاخ ةبانع داحتاو ينيطنسسقلا
. يسضاملا مسسوملا يفاده نم ربتعي «ومز’»

qarsana@essalamonline.com
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لأدان ـب يفتحت ةيملاعلأ فحسصلأ
ةلوط˘ب˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘ب
اسسنرفب صسورغ ن’ور
،هخيرات يف31ـلا ةرمل
ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تف˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
ه˘ق˘ق˘ح ا˘م˘ب ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

بعÓ˘لا لادا˘ن ل˘ي˘ئا˘فار
قوفت امدعب ،ينابسسإ’ا

كا˘˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع
ر˘مأ’او ،صشت˘ي˘فو˘˘كو˘˘ج
لو˘سصو و˘ه ي˘با˘ج˘˘يإ’ا
يناب˘سسإ’ا «رودا˘تا˘م˘لا»
يف02 م˘˘قر زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
زوفلاو «مÓسس دنارغلا»
د˘ن’ور ي˘˘ف001 لا

.صسورغ

15

فقوتلأ خيرات ددحي «نودلأ»
ونايتسسيرك لمح امدعب
يلودلا بعÓلا ودلانور
صصي˘˘م˘˘ق ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘˘لا

ذ˘˘ن˘˘م هدÓ˘˘ب بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
يف ريخأ’ا ددح ،4002
،ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ع˘˘˘م ه˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ت خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
ثيح ،«ا˘بوروأا ل˘يزار˘ب»
لايدنوم نأا ينعملا دكأا

نوكيسس ر˘ط˘ق˘ب2202
وهو ،هل ةبسسنلاب ريخأ’ا

ىلع نيمئاقلا لعجي ام
مامأا يلا˘غ˘تر˘ب˘لا يدا˘ن˘لا

ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح
.زهاجلا ليدبلا
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ةÓسصلأ تيقأوم

سشاكسشيب ةقفر قلأاتلأو ةوقب ةدوعلأ ىلع لوعي لأزغ^
«بسضغلأ» يبرأد ‘ بعسص رابتخأ مامأأ رسصان نب ^

لسصي ماه تسسيو
عم قافتأ ¤إأ

دروفتنيرب ةرأدإأ
ةمحر نب مسضل

 ةبوقعلا ةدم ديدحت متي مل

بابسشلأ ةرأزول ةماعلأ ةيسشتفملأ
سسيئر رواسسيم فقوت ةسضايرلأو

ماسسجألأ لامكل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ

ةمداقلا تاعاصسلا يف اهدوقع ىلع عقوت ةديدج ءامصسأا

ÚبعÓلأ فرسش ىلع ءاسشع مظنت ةرأدإلأ
يحسصلأ لوكوتÈلأ طبسضتو ينفلأ مقاطلأو

ةرأدإأ نأأ دكؤوي ديعلب دلأو
هنبأ ليحر ببسس ةيرسصنلأ

«ةراطسسوسس» ¤إأ

زجاح لصصو ةقفصصلا غلبم
ينيلرتصسا نويلم03
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00:02ـلا ةعاصسلا نم ةيادب مويلا

يمسسر عباطب يدو ءاقل ‘ كيسسكŸأ ـب نومدطسصي رسضÿأ

ياد نيصسح رصصن ةبقلا دئار


