
اشسبح تاونشس01 شسامتلا
لÓـــشسو ىيحيوأا قـــحب

«رودنوك» ةيشضق يف

مهعولشضب هبتششم4 فيقوت
رانلا مارشضإا ةميرج يف

تنششوميت نيعب لشساشس ةباغب
50صص
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اببسس يسسردملإ لوخدلإ نوكي نأإ ىفن
صسوريفلاب تاباسصإلإ عافترإ يف

ةيرإرح فسشإوك يف اسساسسأإ لثمتت
ةيقإو ةعنقأإو ةيلوكح تامقعمو

نزخملإ تإءإدتعإ ةيفلخ ىلع
«تإركركلإ» يف لزع نينطإوم ىلع

تايعادت ناثحبت ايشسورو رئازجلا
ةــيبرغلا ءارــحشصلا يف عــشضولا

30صص

يدلبلإ يبعسشلإ صسلÛاب بإونو تإراطإإو نوفظوم مهنيب نميدامح نب ةوخإÓل ةرربم ريغ تإزايتمإ حنم ةمهتب ةيحÓفلإ مهيسضإرأإ ةحاسسم عيسسوت ىلإإ نوفدهي إوناك

50صص

،ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لإ ةرإزو ترر˘˘ق
ةيئانثتسسإ ةيلا˘م ة˘نا˘عإإ صصي˘سصخ˘ت
ن˘م˘سض ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإ تا˘سسسسؤو˘م˘لإ ل˘ك˘˘ل
ة˘˘ي˘˘نإز˘˘ي˘˘م ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألإ ة˘˘ع˘˘فد˘˘˘لإ
دسصق كلذو ،0202 ةنسسل رييسستلإ
ةياقولإ تامزلتسسمو لئاسسو ءانتقإ

ف˘سشإو˘˘ك ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ك˘˘˘ح تا˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘مو ة˘˘˘يرإر˘˘˘ح
.ةيقإو ةعنقأإو

«انوروك» حاقل ءانتق’ نييكيرمأ’ا عم ةيراج تاشضوافملا
30 صصقباسسلإ اهددع يف «مويلإ مÓسسلإ» هب تءاج ام دكؤوي روتسساب دهعم ريدم

تاشسشسؤوملل ةيلام تاناعإا
لئاشسو ءانتق’ ةيوبرتلا

«انوروك» نم ةياقولا

انوروك ءابو :ديزوب نب
«Óــيقث اــئبع» حـبشصأا

يحشصلا عاطقلا ىلع

40صص

40 صص

ايموي ةملاكم فلآإ01و5 نيب نم لجسست ةلوفطلإ ةيقرتو ةيامح ةئيهب ءاغسصإلإ ةيلخ

ىلع اشصخشش32 ةلاحإا
بهن ةيشضق يف ةلادعلا
ةعيرششلاب ةلودلل يشضارأا

اهعسسوب ام لمعتسس اسسنرف نإإ لاق
اندÓبب ةيلاقتنلإ ةيلمعلإ حاجنإل

رئازجلل ددوتي نوركام
نوبت شسيئرلا فشصيو

«عاـــــجششلا »ــــب
30 صص

50صص

رئازجلا يف «ةءاربلا» قوقح كاهتنا نع راطخإا افلأا
ةديدجلا رئازجلا ءانبل هيلع لوعملا رابلا ءششنلا مه انلافطأا :دارج ^

ةعدبملا ةلوفطلاب لفكتلل فيشسينويلا عم ةكارششلاب لمع جمانرب :وكيرك ^
30 صص



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ايلاو13ـل يلاجعتشساو مهم رارق

د˘˘ق˘˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي’و ي˘˘لاو13 رر˘˘˘˘˘ق
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لاو تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ةحوتفم تاعاق يف تناك ءاوضس تاعمجتلاو
نأا ردا˘ضصم تف˘ضشكو ،ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م تا˘˘عا˘˘ق وأا

02 يف ةماعلا نوؤوضشلاو ميظنتلا يريدم
ءيضس يئابو عضضو نم يناعت اهبلغأا ةي’و
شصيخارت يأا ح˘ن˘م ع˘ن˘م˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تق˘ل˘ت
وأا بازحأ’ تناك ءاوضس تاعمجتلاب قلعتت

ذنم تأادب اموي51 ةدمل تاباقن وأا تايعمج
.يلزنملا رجحلا ديدمت رارقإا موي

؟! ةقيقحلا لك طوعجاو لاق له

يبعضشلا شسلجملاب بئانلا لاؤوضس ىلع هّدر يف
ةينازي˘م˘لاو ةّ̆ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘جٌ̆ل و˘ضضع ،ي˘ن˘طو˘لا
ريزو ،0202 يام62 يف خرؤوم رهاط يواضش
قيبطت ّنأا ىلع دـــــــــّكؤوي ةينطولا ةيبرتلا
82 يف خرؤوملا662‐41 يضسائرلا موضسرملا
ي˘تدا˘ه˘ضش ن˘ّم˘ثٌ̆ي يذ˘˘لاو4102 رب˘م˘ت˘ب˘ضس
AEUDةيق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ضسارد˘لا

ءاكرّضشلا عم تارواضشم ّلحم وه شسناضسيللاو
ماكحأا قيبطت لاح يفو ملعلل ،نييعامتج’ا
ناديفتضست ناتّللا ناتئفلا هيلإا راضشٌملا موٌضسرملا

نودعاضسملاو نوفرضشملا اـــــمه ةرضشابم هنم
11 فنّضصلا يف مهفينضصت داعٌي نيأا نويوبرتلا
ةيل’دتضس’ا ةكبّضشلا يف01 فنّضصلا نم ’دب
يئادتبإ’ا ميلعتلا ةذتاضسأاو نيفظوملا تابترمل
نم ’دب21 فنّضصلا يف مهفينضصت داعٌي نيأا
ة˘ي˘ل’د˘ت˘ضسإ’ا ة˘كب˘˘ضشلا ي˘˘ف11 ف˘˘ن˘˘ّضصلا
ةّيقب ديفتضست نأا ىلع ،نيفظوملا تابترمل
اهّرقأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘برّ̆ت˘لا بترو كÓ˘ضسأا
قفو هماكحأا نم شصاخلا يضساضسأ’ا نوناقلا
. ةدحاو ةفينضصتب ةحزحّزلا ةيلآا

باشسح ةيفشصت

ذوفن ددمت رابخأا تأادب ،8102 ماع ةيادب عم
لضصت ترايت ةي’و يف توكحط نيدلا يحم
عئاقو ع˘با˘ت ن˘م شضع˘ب لو˘ق˘يو ،ة˘ضسا˘ئر˘لا ى˘لإا
رو˘ضص بير˘ضست نإا ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت ي˘˘ف ثاد˘˘حأ’ا
مل ترايت يادنوه عنضصم يف «تÓجعلا خفن»
ن˘ي˘ب «با˘ضسح ة˘ي˘ف˘ضصت» ة˘ي˘ل˘م˘ع ىو˘ضس ن˘˘كي
ق˘ب˘ضسأ’ا شسي˘ئر˘لا  د˘ه˘ع ي˘ف م˘كح˘لا با˘˘ط˘˘قأا
ريزو نأا ىلإا رداضصملا شضعب ريضشتو ،ةقيلفتوب
لخدت حول بيطلا ةقيلفتوب دهع يف لدعلا
اذهو ،روضصلا بيرضست دعب توكحط حلاضصل
نيب اقح’ عقو يذلا يضسايضسلا عازنلا رضسفي
.حولو ىيحيوأا

بلق يف ريم
«ةيراقع ةحيشضف»

3 نم نكضسم ءانبب ،قباضس ةيدلب شسيئر ماق
ىلع ةيلوؤوضسملا بضصنم يلوت ءانثأا قباوط
’ شضرأا ىلع ميقأا نكضسملا ،ةيدلبلا شسأار
ل˘ب ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ا˘ه˘قو˘ف ءا˘ن˘ب˘لا زو˘ج˘˘ي
ىهنا اذه مغرو ،ةلودلل كلم اهنأا دقتعيو
ة˘يو˘ضست دد˘ضصب و˘ه نآ’او ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘م˘˘لا

.اهماقأا يتلا ةيانبلا ةيعضضو

qarsana@essalamonline.com
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..تومت ’ فقاوم
ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ب ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا ر˘˘ه˘˘ب˘˘˘نا
نب ديهضشلا فقاومب ةريزجلا
لاق ثيح ،يديهم نب يبرعلا

ةرو˘ه˘ضشم˘لا ه˘˘ت˘˘ضصح لÓ˘˘خ
ثب˘ت ي˘ت˘لا «ة˘ط˘ل˘ضسلا قو˘ف»
ةمدقم يف كلذو ،ايعوبضسأا

ركذ امدنع ،ىضسنت ’و ةعئار
لاقت˘عا خ˘يرا˘ت˘ب م˘لا˘ع˘لا ل˘ك
لÓتح’ا ل˘ب˘ق ن˘م د˘ي˘ه˘ضشلا
ىتضشل هعاضضخإاو ،يضسنرفلا
هنم عازتن’ بيذعتلا عاونأا

ةرو˘˘ث˘˘لا ن˘˘ع تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
كلذ شضفر ثي˘˘ح ،راو˘˘ث˘˘لاو
ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
تومن موق نحن»:ةروهضشملا

يضضاملا مكل » «نوخن ’و
  .«لبقتضسملا انلو

ةيشسيلوبلا مÓفأ’ا ةقيرط ىلع
،كح˘ضضل˘ل ر˘ي˘ث˘م ف˘قو˘م ي˘˘ف
ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا داور لواد˘˘˘˘˘˘ت
و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب ثد˘ح˘لا ع˘˘ن˘˘ضص
ءانثأا  جرخ ،نينطاوملا دحأ’
قر˘خ د˘م˘ع˘تو ،ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تقو
هتضضر˘ف يذ˘لا لو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح
ددع يف عافترا دعب ةموكحلا
،انوروك شسوريف˘ب تا˘با˘ضصإ’ا

هتقحÓمب ةطرضشلا تماق ثيح
فتكي مل ،شصخضشلا كلذ نأا رمأ’ا يف فيرطلاو ،يضسيلوب مليفب هيبضش دهضشم يف ناكم لك يف
  .ءانغلاب نمأ’ا تاوق زازفتضساب ماق نأا دعب ،رثكأا ىدامت لب ،رجحلا رضسكب  طقف

يشسنرفلا طوبطخأ’ا
اياضضقب قلعتت تاقيقحت ةدع تفضشك
رر˘˘˘كت ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ضسا دورو ن˘˘˘˘ع دا˘˘˘˘ضسف
ر˘يرا˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف تار˘˘م ةد˘˘ع ،ا˘˘م˘˘هدورو
داضسف اياضضقب ةقلع˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

لامعأا لجرل ام˘ه نا˘م˘ضس’ا ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاد˘˘ع˘˘م د˘˘يرو˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘ضش بحا˘˘˘ضصو
ءيضش لك ديروت ىلع لمعت ةيضسنرف
شسيرا˘ب ي˘ف بتا˘كم كل˘ت˘م˘تو ا˘ب˘ير˘ق˘ت
بتكم ىلإا ة˘فا˘ضضإا ،ا˘ي˘ل˘ي˘ضسر˘مو شسي˘ن
عم لماعتي يضسنرف يماحمل ةاماحم
ةرتفلا يف ناددرتي اناك لامعأ’ا لجرو يماحملا اضضيأا اضسنرفب شسيراب يف «روضشفوأا» تاكرضش
.ةبانعو نارهو دوعضسم يضساح ةمضصاعلا ىلع5102و7002 يماع نيب

قيقحتلا جئاتن رييغت
نم طقف نيماع دعب
ر˘بو˘ت˘كأا تا˘نا˘ضضي˘ف
ةي’وب8002
ريرقت عفُر ،ةيادرغ
ى˘˘لإا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘م
راضشأا ،نكضسلا ريزو
ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘˘لإا
زواجتب ماق قبضسأ’ا
حن˘م ءا˘ن˘ثأا نو˘نا˘ق˘لا

ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت تا˘˘ق˘˘ف˘˘ضص
داو ةقطنمل ةيجراخ
رثا ىلعو ،نوناقلل لماك لكضشب افلاخم ءارجإ’ا ناكو ،نيبوكنملا ءاويإ’ ةضصضصخملا وضشن
تمدخ ةفدضصلا نكل ،0102 ماع يف ةيادرغ ةي’و ىلإا ةيزكرم ششيتفت ةنجل تءاج كلذ
لمع قباضس يذيفنت ريدم نم ابرقم اقيدضص ناك ششيتفتلا ةنجل نم اوضضع نأ’ ةيادرغ يلاو
قبضسأ’ا يلاولا تذقنأاو ،لماكلاب ششيتفتلا ةيلمع راضسم رييغت ىلإا ىدأا ام ،ةيادرغ ةي’وب
يلاولا دري ىتحو ،ةدكؤوم تناك ةيئاضضق ةعباتم نم نيلواقملاو تاراطإ’ا نم ددع هعمو
.لعفلاب اهيلع لضصح دقو ةيقرت يف هل ىعضس يذيفنتلا ريدملل ليمجلا



watan@essalamonline.com
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ةيامحل ةينطولا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تن˘ل˘عأا
ربع يقلت نع ةلوفطلا ةيقرتو
نم رثكأا11/11 رضضخأ’ا اهمقر
شساضسملاب ارا˘ط˘خإا079و ف˘˘لأا
  .لفطلا قوقحب
ميرم ةينطولا ةضضوفملا تدكأاو
،ي˘ف˘ح˘ضص ح˘ير˘ضصت ي˘ف ي˘فر˘ضش
عم ةيدجب لماعتلا ةرورضض ىلع
يف ةبكترملا تازواجتلا ةلأاضسم
ةلوؤوضسملا تفضشكو  .لفطلا قح
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا ن˘˘ع ى˘˘لوأ’ا
نع ةلو˘ف˘ط˘لا ة˘ي˘قر˘تو ة˘يا˘م˘ح˘ل
01 ى˘لإا5 نم اي˘مو˘ي ل˘ي˘ج˘ضست
ة˘ي˘ل˘خ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘م˘˘لا˘˘كم ف’آا
نيضصتخم نم ةنوكملا ءاغضصإ’ا
مقرلا ربع نيينوناقو نييناضسفن
شضعب نع غيلبتلا اذكو رضضخأ’ا
قح يف بكترت يتلا تازواجتلا
يف يفرضش ميرم تدكأاو  .لفطلا

ربع ةئيهلا نأا ا˘ه˘ث˘يد˘ح شضر˘ع˘م
يذلا11/11 ر˘ضضخأ’ا ا˘ه˘م˘˘قر
ةريبك ةئف ىدل افورعم حبضصأا

لبقتضست لازت ’ ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ع˘م
ةقلعتم˘لا تارا˘ط˘خإ’ا ن˘م ادد˘ع
ة˘لو˘ف˘ط˘لا قو˘ق˘ح˘ب شسا˘˘ضسم˘˘لا˘˘ب
اهلاجم عضستاو اهعاونأا فلتخمب

تا˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ثي˘˘ح ن˘˘م
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م ل˘ع˘جو ،ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا
نيبو اهنيب لضصو ةزمه ةباثمب
،هتهج نم  .لافطأ’او تÓئاعلا

لفطلل يملاعلا مويلا ةبضسانمبو
زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا أا˘ن˘ه
م˘هد˘ي˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا لا˘ف˘˘طأا دار˘˘ج
Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم ى˘ن˘م˘تأا» Ó˘ئا˘˘ق شسمأا

رابلا ءششنلا مهف انلافطأ’ ارهاز
ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب˘ل ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘˘م˘˘لا
.«ةديدجلا

ةديرغت يف لوأ’ا ريزولا بتكو

رتيوت عقوم يف هباضسح ىلع هل
ةايحلا شضبن) راعضش تحت» :Óئاق
ر˘ئاز˘ج˘لا تف˘ت˘حا ،(ةءار˘ب˘˘لا ل˘˘مأا
اينمتم ،لفطلل يملا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب

ةايحو ارهاز Óبقت˘ضسم ا˘ن˘لا˘ف˘طأ’
م˘ه˘ف ،حو˘م˘ط˘لاو ل˘مأ’ا ا˘هؤو˘ل˘˘م
ءانبل هيلع لوعملا رابلا ءششنلا
.«ةديدجلا رئازجلا

فرظ يف ،ةبضسانملا هذه تءاجو
ءارج ،يئانثتضساو بعضص يحضص
حا˘ت˘ج˘ت ي˘ت˘لا ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج
  .ملاعلا لود رارغ ىلع رئازجلا

ر˘ثو˘ك تن˘˘ل˘˘عأا ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ينطولا نماضضتلا ةريزو وكيرك
ن˘ع ،ةأار˘م˘لا ا˘˘يا˘˘ضضقو ةر˘˘ضسأ’او
عا˘ط˘ق˘˘لا هد˘˘عأا ل˘˘م˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
م˘مأ’ا قود˘ن˘ضص ع˘م ة˘كار˘˘ضشلا˘˘ب
(فيضسينوي) ةلوفط˘ل˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لا
يف ةعدبملا ةلوفطلا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
نايب هب دافأا ام بضسح ،رئازجلا
ردضصملا تاذ حضضوأاو.ةرازولل
لÓ˘˘˘˘˘خ تد˘˘˘˘˘كأا و˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘˘ك نأا
فيضسينوي˘لا ل˘ث˘م˘م ا˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا
،يرا˘خو˘ب و˘م˘لا˘ضسيإا ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
تا˘قÓ˘ع ز˘يز˘ع˘ت˘ل ا˘هداد˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا
امب ةيممأ’ا ةئيهلا عم نواعتلا
ى˘ل˘ضضف˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم˘˘لا مد˘˘خ˘˘ي
نع ةبضسانملاب تنلعأاو ،لفطلل
ةكارضشلاب لمع جمانرب ريطضست
ل˘ف˘كت م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا ع˘˘م
،رئازج˘لا ي˘ف ة˘لو˘ف˘ط˘لا˘ب ن˘ضسحأا
.اهنم ةبوهوملاو ةعدبملا اميضس
يرا˘˘خو˘˘ب ىد˘˘بأا ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
عاطقلا عم نوا˘ع˘ت˘ل˘ل هداد˘ع˘ت˘ضسا
لفطلل ةيعون ةمدخ ققحي امب»
.رئازجلا يف

د˘ه˘ع˘م ر˘يد˘م رارد يزو˘ف د˘كأا
قبضس يتلا تامولعملا ،روتضساب
اميف «مويلا مÓضسلا» اهترضشن نأاو
يرئازج يكيرمأا لضصاوتب قلعتي
،ا˘نورو˘ك حا˘ق˘ل ءا˘ن˘ت˘قا ل˘جأا ن˘م
ةيراج تاضضوافملا نإا لاق ثيح
ن˘ي˘ي˘كير˘مأ’ا ن˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا ع˘˘م
«شسكوباريث ا˘نردو˘م»و «رز˘يا˘ف»

ار˘فو˘ت˘م نو˘كي ى˘ت˘ح ه˘ئا˘ن˘˘ت˘˘ق’
ةلبقملا ةنضسلا فضصتنم رئازجلاب

.ريدقت ىضصقأا ىلع
روتضساب دهعم ريدم شسمأا للع
ءو˘ج˘ل بب˘˘ضس ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف
ن˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
انردوم»و «رزيا˘ف» ن˘ي˘ي˘كير˘مأ’ا
ا˘م˘ه˘ثا˘ح˘با نو˘كب «شسكو˘بار˘˘ي˘˘ث
اهنأا امك ةمدقت˘م ة˘ل˘حر˘م تغ˘ل˘ب

ريغ ،ةيلوأا جئاتن ىلع تلضصح
ىرخأا تاو˘ط˘خ عا˘ب˘تا بج˘ي ه˘نا

ةحضصلا ةمظ˘ن˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
‐ ءاودلاو ءاذغلا ةرادإاو ةيملاعلا
ةلاكو يهو ،‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا لو˘ق˘ي

تا˘مد˘خ ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت دا˘م˘ت˘عا
ل˘˘ب˘˘˘ق ،ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
لوح ةقيقد ةركف ىلع لوضصحلا
اهنمضضي يتلا ةعانملاو ةيلاعفلا
ةينا˘كمإا ن˘عو ،ما˘ع˘لا م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا

لاق حاقللا داريتضسا ةفلكت ءÓغ
ةمزت˘ل˘م ر˘ئاز˘ج˘لا نإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ةفلكت لقأاب جوتنملا اذه ءارضشب
يذ˘لا «شسكا˘فو˘˘ك» ما˘˘ظ˘˘ن ق˘˘فو
،ةلود071 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا م˘˘˘ضضي
وه مهمهي ءيضش رثكأا نأا ادكؤوم
ىلوأ’ا تاحاقللا ىلع لوضصحلا
ءا˘ط˘˘عإا ع˘˘م نا˘˘كضسلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
يتلاو ةضشهلا تائ˘ف˘ل˘ل ة˘يو˘لوأ’ا

ءادلاب ةباضصإÓل ةضضرع رثكأا يه
ةينمأ’او ةيبطلا كÓضسأ’ا لاحك
شضار˘مأ’ا يوذو ن˘˘ضسلا را˘˘ب˘˘كو
نكمي حاقللا نأا املع ،ةنمزملا
ةلبقملا ةن˘ضسلا ف˘ضصت˘ن˘م هر˘فو˘ت
ةحضصلا ةمظن˘م تار˘يد˘ق˘ت ق˘فو
نأا رئازجلل نكمي امك ،ةيملاعلا
لظ يف نيرخآا نينومم ىلإا أاجلت

˘˘‐ ف˘˘ي˘˘ضضي شسكا˘˘فو˘˘˘ك ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
.‐هتاذ ردضصملا

ى˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا لو˘˘ح لاؤو˘˘˘ضس ي˘˘˘فو
،تا˘با˘ضصإ’ا دد˘ع˘ل يد˘عا˘˘ضصت˘˘لا
ر˘مأ’ا اذ˘ه نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عا

ع˘قو˘ت بج˘ي ’و ا˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك
ة˘ع˘ي˘ب˘ط ن’ ءارو˘لا ى˘لإا عو˘˘جر
ربع روطتت يضسفنتلا شسوريفلا

نأا»: Óئاق ،ة˘ث˘لا˘ثو ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘م
يمانت ىلع دعاضسي ءاتضشلا لضصف
ل˘ج˘ضس ا˘م˘ل˘ث˘م تا˘با˘ضصإ’ا دد˘˘ع
رارد روتكدلا دكأا امك ،ارخؤوم
يذ˘لا ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘˘فر نأا
ةطراف˘لا ع˘ي˘با˘ضسأ’ا لÓ˘خ رر˘ق˘ت

بج˘˘ي ’ ثي˘˘ح ،ا˘˘يرور˘˘ضض نا˘˘ك
يدا˘˘˘ضصت˘˘˘ق’ا ع˘˘˘ضضو˘˘˘لا ط˘˘˘˘بر
نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘ي˘ح˘ضصلا ة˘˘مزأ’ا˘˘ب
د˘ي˘عأا ي˘ت˘لا ة˘مرا˘ضصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
.ةفيكم اهجاردإا

ز.صسواط

ايموي ةملاكم فلآإ01 ىلإإ5 نم لجسست ةلوفطلإ ةيقرتو ةيامح ةئيهب ءاغسصإلإ ةيلخ

رئازجلا يف «ةءاربلا» قوقح كاهتنا نع راطخإا افلأا
ةديدجلا رئازجلا ءانبل هيلع لوعملا رابلا ءششنلا مه انلافطأا :دارج

 ةعدبملا ةلوفطلاب لفكتلل فيشسينويلا عم ةكارششلاب لمع جمانرب :وكيرك

م.يمولد

إراطخإإ079و فلأإ نم رثكأإ11/11 رسضخألإ اهمقر ربع ةلوفطلإ ةيقرتو ةيامحل ةينطولإ ةئيهلإ تقلت
ةنوكملإ ءاغسصإلإ ةيلخ لبق نم ةملاكم فلآإ01 ىلإإ5 نم ايموي اهليجسست نع تفسشكو ،لفطلإ قوقحب صساسسملاب

  .نيينوناقو نييناسسفن نيسصتخم نم

نلعملإ تاباسصإلإ ددع نإإ لاق
يسسردملإ طسسولإ يف اهنع

ةيرإدإلإ مقطألإ صصخت
«انوروك»ـب ةافو811 :راروف
ذنم يبطلا مقاطلا فوفشص يف

ةحئاجلا ةيادب
ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو د˘˘˘سصر ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تف˘˘˘سشك
9 لي˘ج˘سست ن˘ع ،ي˘جا˘ت˘لإ صسور˘ي˘ف˘لإ
انوروك صسوريفب ةباسصإإ003و فلآإ

ام˘ي˘ف ،ي˘ب˘ط˘لإ م˘قا˘ط˘لإ فو˘ف˘سص ي˘ف
لا˘م˘ع ن˘˘م811 ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ تر˘˘سسخ
ةحئاجلإ ةيإدب ذنم ةحسصلإ عاطق
  .يسضاملإ يرفيف رهسش يف
دسصر ةنج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لإ ق˘طا˘ن˘لإ د˘كأإ

لا˘م˘ج ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
003و فلآإ9 ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ،رإرو˘˘˘ف
فوفسص يف انوروك صسوريفب ةباسصإإ
نم811 ةراسسخو ،ي˘ب˘ط˘لإ م˘قا˘ط˘لإ

ذ˘ن˘م كلذو ،ة˘ح˘سصلإ عا˘˘ط˘˘ق لا˘˘م˘˘ع
،ملاع˘لإ حا˘ت˘جإ يذ˘لإ ءا˘بو˘لإ ة˘يإد˘ب
ن˘ل˘ع˘م˘لإ تا˘˘با˘˘سصإلإ دد˘˘ع نأإ إزر˘˘ب˘˘م

صصخت يسسرد˘م˘لإ ط˘سسو˘لإ ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع
صسيلو صسرإدم˘ل˘ل ة˘يرإدإلإ م˘ق˘طألإ
  .اهقلغ لجأإ نم ذيمÓتلإ

ريبإدت˘لإ نأإ ،ه˘تإذ ثد˘ح˘ت˘م˘لإ د˘كأإو
لÓخ نم ة˘مو˘ك˘ح˘لإ ا˘ه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لإ
إر˘ي˘ب˘ك إرود تب˘ع˘ل ي˘ح˘سصلإ ر˘ج˘ح˘˘لإ

يف تايفولإو تلاحلإ صصيلقت يف
د˘سصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نأإ ر˘˘كذ˘˘ي  .ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

د˘˘ق ،ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو
كلسسلإ نم0062 ةباسصإإ نع تفسشك
ةافو04 مهنم ،صسوري˘ف˘لا˘ب ي˘ب˘ط˘لإ

  .يسضاملإ ةيليوج يف
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لإ نأإ تد˘˘˘كأإو
رهسشأإ5 نم رثكأإ دعب إوبعت ةحسصلإ

إد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لإ ة˘˘˘ه˘˘˘جإو˘˘˘م ن˘˘˘م
ىل˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘لإ ىل˘˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘˘ع

تإءإدتعلإ تركنتسسإو .صسوريفلإ
نولماعلإو ءابطألإ اهل صضرعت يتلإ

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لإ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘سصلإ عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف
،اه˘تإذ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ تب˘لا˘طو  .ةر˘ي˘خألإ
نم ءابطألإ ةدعاسسم˘ب ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ

تإءإر˘˘˘˘˘جإلا˘˘˘˘˘ب مإز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘للإ لÓ˘˘˘˘˘˘خ
  .صسوريفلإ نم ةياقولل ةمزÓلإ

ة˘ي˘لا˘ح˘لإ ة˘ي˘ئا˘بو˘لإ ة˘لا˘ح˘لإ ر˘ي˘سشتو
رإرغ ىلع ،رئإزج˘لإ ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لإ

انوروك صسوريف نأإ ىلإإ ملاعلإ لود
رمألإ ،رمت˘سسم عا˘ف˘ترإو را˘سشت˘نإ ي˘ف
صشيعت دÓبلإ نأإ ايلج حسضوي يذلإ

طسسو صسوريفلإ إذهل ةيناث ةجوم
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ ن˘˘˘م ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأإ ثيد˘˘˘˘ح

ىرخأإ تاجوم نع ةحسصلل ةيملاعلإ
  .يملاعلإ ءابولإ إذهل ةنكمم

د.Ëرم

قباسسلإ اهددع يف «مويلإ مÓسسلإ» هب تءاج ام دكؤوي روتسساب دهعم ريدم

«انوروك» حاقل ءانتق’ نييكيرمأ’ا عم ةيراج تاشضوافملا
رئازجلاب ريدقت ىشصقأا ىلع ةلبقملا ةنشسلا فشصتنم ءاودلا ريفوت ^

«لهاجلإ»ـب صسوريفلإ لقن دمعتي نم فسصو

شضرأ’ا ةاغط ىلع هللا نم ءÓتبإا انوروك :هللا مÓغ

«تإركركلإ» يف لزع نينطإوم ىلع نزخملإ تإءإدتعإ ةيفلخ ىلع

تايعادتلا ناثحبت ايشسورو رئاز÷ا
ةيبرغلا ءارحشصلا ‘ عشضولل ةÒطÿا

ر˘يزو مودا˘قو˘ب ير˘ب˘˘ضص ثح˘˘ب
يضسورلا هريظن عم ،ةيجراخلا
ة˘مزأا شسمأا ،فور˘ف’ ي˘جر˘ي˘ضس
برغملا نيب ،ةيبرغلا ءارحضصلا

لظ يف اميضس ،ويراضسيلوبلاو
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘مأ’ا ع˘˘ضضو˘˘لا يدر˘˘˘ت
ةر˘غ˘ث˘ب ة˘˘لزا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ءار˘˘ح˘˘˘ضصلا ي˘˘˘ف تار˘˘˘كر˘˘˘كلا
تاءادتعا ةيفلخ ىلع ،ةيبرغلا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نز˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

.لزع نييوارحضص
ة˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ةرازو تر˘˘˘كذو
نأا ،ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ضسور˘˘لا

لا˘˘ضصتا لÓ˘˘خ دد˘˘ضش فور˘˘ف’
ير˘ب˘ضص ر˘يزو˘˘لا ع˘˘م ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه
ي˘ل˘ح˘ت ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع مودا˘قو˘˘ب
ط˘ب˘ضضب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا فار˘˘طأ’ا
قÓطإا فقوب مازتل’او شسفنلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘ضساو را˘˘ن˘˘لا
م˘مأ’ا ة˘يا˘عر تح˘ت شضوا˘ف˘ت˘لا
.ةدحتملا

تر˘كن˘ت˘ضسا ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا تنا˘˘كو
ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا ةد˘ضشب
تعقو يتلا رانلا قÓطإا فقول
تار˘˘كر˘˘˘كلا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف
ىلإا تعدو .ةيبرغلا ءارحضصلاب
تايلمعلا هذهل يروفلا فقولا
نأا اهنأاضش نم يتلا ةيركضسعلا
رارقتضسا ىلع اهتاضساكعنا رثؤوت
.اهتمرب ةقطنملا

،ني˘فر˘ط˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا تعد ا˘م˘ك
،برغملاو ويراضسيلوبلا ة˘ه˘ب˘ج
ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا

˘مار˘ت˘ح’او ،شسف˘˘ن˘˘لا ط˘˘ب˘˘ضضو
ير˘كضسع˘لا قا˘ف˘تÓ˘ل ل˘˘ما˘˘كلا

نيبو امهني˘ب ع˘قو˘م˘لا1 م˘˘قر
.ةدحتملا ممأ’ا

ه˘جو ى˘ل˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘تو
ماعلا نيمأ’ا نم ،شصوضصخلا
ممأ’ا ة˘ث˘ع˘بو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل
ي˘ف ءا˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
˘ما˘ي˘ق˘لا ،ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘ضصلا
امنود ،قيقد لكضشب امهماهمب
ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ،تا˘ب˘˘ق˘˘ع وأا دو˘˘ي˘˘ق
ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ت يذ˘˘لا دا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
.ةيلاحلا تاروطتلا

اهتدضشانم قايضسلا يف تددجو
ةدحتملا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأÓ˘ل
ثو˘˘ع˘˘ب˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
تقو بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘ضش
يل˘ع˘ف˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضس’او ن˘كم˘م
اقفو ،ةيضسا˘ي˘ضسلا تا˘ثدا˘ح˘م˘ل˘ل
شسلجمل ةلضصلا تاذ تارارقلل
ممأÓل ةماعلا ةيعمجلاو نمأ’ا
.قاثيملا ئدابمو ةدحتملا

لÓتحلإ :رإديح وتانيمأإ
ةلحرم لخد يبرغملإ

ةيريتسسه
ةضسيئر راديح و˘تا˘ن˘ي˘ما تلا˘ق

ةظهانمل ةيوار˘ح˘ضصلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
،(موكاضسيا) يبرغملا لÓتح’ا
ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نأا شسمأا
ذ˘ن˘م ة˘ير˘ي˘ت˘ضسه ة˘ل˘حر˘˘م ل˘˘خد
،حل˘ضسم˘لا حا˘ف˘كلا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

ة˘ي˘لوؤو˘ضسم بر˘غ˘م˘لا ة˘ل˘م˘ح˘˘م
فقو قرخل ةريطخلا بقاوعلا
.رانلا قÓطإا

يف راديح وتا˘ن˘ي˘مأا تح˘ضضوأاو
تاو˘ق نأا ،ي˘ف˘ح˘˘ضص ح˘˘ير˘˘ضصت
اهراضصح نم تفثك لÓتح’ا
ندملا فلتخم ىلع يركضسعلا
ذ˘ن˘م ة˘ل˘ت˘ح˘م˘˘لا ة˘˘يوار˘˘ح˘˘ضصلا
ةقطنم ىل˘ع د˘يد˘ج˘لا ناود˘ع˘لا
،ربمفون31 مو˘ي تار˘˘كر˘˘كلا

تفاضضأاو .مايأاب كلذ لبق ىتحو
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ما را˘˘ضصح كا˘˘ن˘˘˘ه»
لزانم لوحو ،ندم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ءا˘ضضعأا ة˘ضصا˘خ ،ن˘ي˘ل˘ضضا˘ن˘م˘لا

ى˘ل˘ع را˘ضصح ا˘ضضياو ،ا˘ن˘ت˘ئ˘ي˘ه
ة˘˘قزأ’او عراو˘˘˘ضشلا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع
ناكضسلا ةيبلاغ تاذ ءايحأ’او
.«نييوارحضصلا نم
ةر˘ي˘تو تداز» لو˘ق˘ت تع˘˘با˘˘تو
د˘يد˘ه˘ت˘لاو ف˘ي˘ن˘ع˘ت˘لاو ع˘م˘ق˘لا

فلتخم لبق نم تاقياضضملاو
لÓتح’ا ةلود˘ل ع˘م˘ق˘لا ةز˘ه˘جأا
با˘˘ب˘˘˘ضشلا د˘˘˘ضض ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا
جر˘˘˘˘خ يذ˘˘˘˘لا يوار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلا
د˘ع˘ب تار˘ها˘ظ˘م ي˘ف عرا˘ضشل˘˘ل
،و˘يرا˘ضسي˘لو˘ب˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج نÓ˘˘عإا
بع˘˘ضشل˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا
حافكلا ىلإا ةدوعلا يوارحضصلا
.«حلضسملا

ريبكلا ميتعتلا نع اهثيدح يفو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضس ه˘˘˘ضسرا˘˘˘م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
لقن عنمل ،يبر˘غ˘م˘لا لÓ˘ت˘ح’ا

يضضارأ’ا يف يرجي ام ةقيقح
ة˘ل˘ضضا˘ن˘م˘لا تد˘كأا ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
نا» ،ة˘يوار˘ح˘ضصلا ة˘ي˘قو˘ق˘˘ح˘˘لا
رمأ’اب شسيل يمÓعإ’ا راضصحلا
تاطلضس تع˘ن˘م د˘قو ،د˘يد˘ج˘لا
اريبك اددع يبرغ˘م˘لا ل˘ت˘ح˘م˘لا

تامظنم˘لاو ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘ضصلا ن˘م
ةريضشم ،«ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ةرا˘يز ن˘م
ي˘ف م˘ه˘ن˘م ح˘ج˘ن ن˘˘م» نا ى˘˘لا
ه˘ت˘ق˘˘يا˘˘ضضم˘˘ب تما˘˘ق لو˘˘خد˘˘لا

.«لمعلا نم هعنمو
د.Ëرم

شسيئر هللا مÓغ هللا دبع دكأا
ىلعأ’ا ي˘مÓ˘ضسإ’ا شسل˘ج˘م˘لا
و˘˘ه ا˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو نأا ،شسمأا
نيذلا رضشب˘ل˘ل ه˘ل˘ل ن˘م ءÓ˘ت˘با

ملاعلا ىلع اورطيضسو اوغط
اوبضسك مهمل˘ع˘ب م˘ه˘نأا او˘ن˘ظو
.اهيف امب ايندلا

شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا شسي˘˘˘ئر فا˘˘˘ضضأاو
ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت ي˘˘˘ف ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘ضسإ’ا

دمعتي نم نأا ،شسمأا يفحضص
ى˘لإا «ا˘نورو˘ك» ىود˘ع ل˘˘ق˘˘ن

،Ó˘تا˘ق شسي˘لو ل˘˘ها˘˘ج ،هر˘˘ي˘˘غ
دب’ Óهاج ناك نمو» Óئاق

اذ˘ه نأا ازر˘ب˘م ،«ه˘مÓ˘˘عإا ن˘˘م
هلل نم ءÓ˘ت˘با و˘ه شسور˘ي˘ف˘لا
اورطيضسو اوغط نيذلا رضشبلل

م˘ه˘نأا او˘ن˘˘ظو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ام˘ب ا˘ي˘ند˘لا او˘ب˘ضسك م˘ه˘م˘ل˘ع˘ب
نم شصلختلا نوكي ’و ،اهيف
نكل ،ةيا˘قو˘لا˘ب ’إا شسور˘ي˘ف˘لا
’ شسانلاف ةب˘ع˘ضص ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ي
ايعاد ،ةياقولا تاينقت نوفرعي
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ى˘˘لإا
رطاخمب ةيعوتلل ةيضسيضسحتلا

.نيعللا شسوريفلا اذه
ز.صسواط

شسيئرلا نوركام ليوناميإا نلعأا
ه˘تد˘نا˘ضسمو ه˘م˘˘عد ،ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا
ديجملا دبع ةيروهمجلا شسيئرل
،«عاجضشلا»ـب هايإا افضصاو ،نوبت
يف ام لكب لعفيضس هنأا فاضضاو
ةيلمعلا حاجنإا» لجأا نم هعضسو
  .رئازجلا يف «ةيلاقتن’ا

ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ،نور˘˘كا˘˘م لا˘˘قو
نو˘˘ج» ة˘˘ل˘˘ج˘˘م شسمأا ا˘˘ه˘˘تر˘˘˘ضشن
ا˘م ل˘ك» ل˘ع˘ف˘ي˘ضس ه˘˘نأا ،«كير˘˘فأا
شسيئرلا ةدعاضسم لجأا نم «نكمأا

  .ةيلاقتن’ا ةلحرملا هذه يف نوبت
شسي˘˘˘˘ئر نور˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘ضصوو
،افيضضم عاجضشلاب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
اهعضسوب ا˘م ل˘م˘ع˘ت˘ضس ا˘ضسنر˘ف نأا

،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا حا˘˘ج˘˘نإ’
رئازجلا حجنت مل ام هنأا احضضوم
ىلع .حاجنلا ايقيرفإ’ نكمي ’
  .هلوق دح
ةر˘كاذ˘لا تا˘ف˘˘ل˘˘م تل˘˘كضش د˘˘قو
ةيرامعتضس’ا ةبقحلاب ةطبترملا
‐0381«رئازجل˘ل ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا

ن˘ي˘˘ب فÓ˘˘خ˘˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن «2691
تادج˘ت˘ضسم نأا ر˘ي˘غ ،ن˘ي˘ت˘لود˘لا
يرئاز˘ج˘لا ي˘ضسا˘ي˘ضسلا د˘ه˘ضشم˘لا

يف يبعضشلا كارحلا ع’دنا ذنم
شساضسأا تتاب ،9102 يرفيف22
ي˘ف د˘يد˘ضشلا ر˘تو˘ت˘˘لاو رو˘˘ت˘˘ف˘˘لا
رهضشأ’ا لÓخ ،ةيئانثلا تاقÓعلا
  .ةريخأ’ا

د.م

اندÓبب ةيلاقتنلإ ةيلمعلإ حاجنإل اهعسسوب ام لمعتسس اسسنرف نإإ لاق

«عاجششلا »ـب نوبت شسيئرلا فشصيو رئازجلل ددوتي نوركام



حيرضصت يف ةحضصلا ريزو لاق
˘˘مو˘˘ق˘˘ت ه˘˘ترازو نأا ،شسمأا ه˘˘˘ل
لجأا نم ةي˘مو˘ي تا˘عا˘م˘ت˘جا˘ب
ت’و˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘˘ضسارد
ءابو˘لا نأا ا˘ف˘ي˘ضضم ،ة˘ي˘ح˘ضصلا
ى˘ل˘ع Ó˘ي˘˘ق˘˘ث ا˘˘ئ˘˘ب˘˘ع ح˘˘ب˘˘ضصأا
ءابو و˘هو ،ي˘ح˘ضصلا عا˘ط˘ق˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف شسي˘لو ي˘م˘لا˘˘ع
هجاوت يتلا ةريخأ’ا هذه ،طقف
ءابولا ملاعلا لود نم اهريغك
دد˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ترا ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
ر˘˘خآ’ مو˘˘ي ن˘˘˘م تا˘˘˘با˘˘˘ضصإ’ا

تا˘ي˘ضصو˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘عو
نم يتلا ةيئاقولا تاءارجإ’او
راضشتنا نم شصلقت نأا اهنأاضش
،‐ ر˘يزو˘˘لا لو˘˘ق˘˘ي‐ ىود˘˘ع˘˘لا

دعابتلا ةرورضض ىلإا اعد ثيح
ةيئاوه ىودعلا نأ’ يدضسجلا

بناج ى˘لإا شسور˘ي˘ف˘لا ل˘ق˘ن˘تو
ءاد˘˘˘تراو ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ضسغ
.تامامكلا

نب نمحر˘لا د˘ب˘ع حر˘ضص ا˘م˘ك
يضسردملا لوخدلا نأا ،ديزوب
تاباضصإ’ا عافترا ببضس شسيل
قل˘غ ن˘كم˘ي ’و ،شسور˘ي˘ف˘لا˘ب

ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ا˘ه˘ل˘ك شسراد˘م˘لا
ر˘يزو ع˘م م˘ئاد لا˘ضصتإا ى˘˘ل˘˘ع
نأا د˘˘˘كأا يذ˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يف ةي˘لا˘ع تضسي˘ل تا˘با˘ضصإ’ا
ل˘˘˘˘˘ك تضسمو ،شسراد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ددع نأا ىلإا راضشأاو .تاعاطقلا
ط˘˘˘ضسو˘˘˘لا ي˘˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘˘ضصإ’ا
800.0 ـب رد˘ق˘ي ي˘˘ضسرد˘˘م˘˘لا
.ةذتاضسأاو ذيمÓت نيب ةئاملاب
لجأا نم هنأا ،ريزولا فضشكو
لجضست نأا بجي ةضسردم قلغ
يعارنو ةريبك تاباضصإا ددع
تاباضصإÓل ي˘عا˘م˘ج˘لا دد˘ع˘لا
.ذيمÓتلاو ةذتاضسأ’ا نيب

قلقم عسضولإ :يجاهنسص
هايمب ميقعتلإ يف عورسشلإو

ابيرق رحبلإ
شسيئر يجا˘ه˘ن˘ضص لا˘م˘ك د˘كأا
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
ع˘ضضو˘˘لا نأا ،شسمأا ،ي˘˘ح˘˘ضصلا

تاءارجإا ديدضشت متيضسو قلقم
،دعاضصتلا رم˘ت˘ضسا اذإا ر˘ج˘ح˘لا

ةيناثلا ةجوملا ّنأا ىلإا راضشأاو
ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م
امنإاو ةدو˘جو˘م ر˘ي˘غ ر˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ف عا˘ف˘ترا در˘ج˘م ا˘هر˘ب˘ت˘˘عا
.تاباضصإ’ا

هايم نأا ،يجاهنضص فضشك امك
ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف تت˘˘ب˘˘ثأا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ىلع ءاضضقلا ي˘ف ا˘ه˘ت˘عا˘ج˘نو
هايم نأا ادكؤو˘م ،تا˘ضسور˘ي˘ف˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ضصا˘خ ا˘ه˘يد˘˘ل ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
،م˘˘ي˘˘ثار˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ضضق˘˘لا
ةعيرضسو ةلاعف ةدام هرابتعاب
ءا˘ب˘طأ’ا ح˘ضصن د˘قو ،ر˘ي˘ثأا˘ت˘˘لا
م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ا˘˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب
ىلع كلذ قيبطت يف نوركفي
ةئبعت لÓخ نم عقاولا شضرا

ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘ب ج˘˘يرا˘˘ه˘˘˘ضص
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةي’وب ق˘ل˘ط˘ن˘ت ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘ضسا
دد˘م˘تو ،جذو˘م˘ن˘˘ك ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘ي’و˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
.ةيلحاضسلا

ـب عضضولا ثدحتملا فضصوو
د˘يد˘ضشت م˘ت˘ي˘ضسو «ق˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا»
ر˘م˘ت˘ضسا اذإا ر˘ج˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا
ةددضشم نو˘كت˘ضسو د˘عا˘ضصت˘لا
نأ’ ،ر˘˘˘˘˘˘مأ’ا ى˘˘˘˘˘˘ضضت˘˘˘˘˘˘˘قا اذإا
ة˘˘ف˘˘ضصب ر˘˘ضشت˘˘نا شسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا
ةيلام˘ت˘حا ى˘لإا ار˘ي˘ضشم ،ع˘ضسوأا
تا˘با˘ضصإ’ا عا˘ف˘ترا ل˘˘ضصاو˘˘ت

ىفنو ،ةلبقملا عيباضسأ’ا لÓخ
ةجوم ةجوملا هذه نوكت نأا
لب ةيملعلا ةيحانلا نم ةيناث
تاباضصإ’ا يف عافترا درجم
،دجتضسملا انورو˘ك شسور˘ي˘ف˘ب
ةعفترم ىقبتضس ماقرأ’ا لاقو
تاءار˘˘˘جإ’ا مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ن م˘˘˘ل اذإا
ة˘لأا˘ضسم ة˘لأا˘ضسم˘لا ،ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا

نكمملا ريغ نم ،يدرف يعو
ل˘ك ءارو ا˘ي˘طر˘ضش ل˘ع˘ج˘˘ن نأا

.نطاوم
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يحشصلا عاطقلا ىلع «Óيقث ائبع» حبشصأا انوروك ءابو :ديزوب نب

ز.صسواط
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.«Óيقث ائبع» حبسصأإ يذلإ صسوريفلإ إذه ىلع ءاسضقلإ يف هتيلاعف لوح ةيملاعلإ ةحسصلإ ةمظنمو ءإربخلإ

نطولإ تايفسشتسسم عيمج يف ةّرسسألإ رفوت دكأإ

ميظنتلا ءوشسب رقي لاحر روشسيفوربلا
«انوروك» ةحفاكم يف

تإدرإولإ نم ليلقتلل ةديدج قيرط ةطراخ

ةي’و61 ربع تويزلا عاطق ةيمنت وحن

ةراقلإ ‘ طفنلإ ةعانسص لبقتسسم لوح ةسسإرد قÓطإإ ةرورسض ىلع ددسش

ةيوقاطلا تايدحتلا ةهجاوŸ دحوم دهج لذب ¤إا وعدي راطع

و˘ضضع لا˘حر شسا˘ي˘لإا فر˘ت˘˘عا
يضشفت ةعبات˘مو د˘ضصر ة˘ن˘ج˘ل

ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ة˘ل˘كضشم˘لا نأا ،رو˘ضسي˘فور˘ب˘˘لا
ةحفاكم ةيل˘م˘ع ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف ن˘م˘كت ،ءا˘بو˘لا
  .ىلوأ’ا ةجردلاب
ح˘ير˘ضصت ي˘ف لا˘حر فا˘˘ضضأاو
دو˘جو ’ ه˘نأا ،شسمأا ي˘ف˘ح˘˘ضص
،تايفضشتضسملا نيب قيضسنتلل
ى˘ل˘ع ةّر˘ضسأ’ا ر˘˘فو˘˘ت اد˘˘كؤو˘˘م
تايفضشتضسملا عيمج ىوتضسم
  .دÓبلا يف
لا˘˘˘ق  ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ي˘˘˘فو
مويلا انضصو اننإا» روضسيفوربلا
ةبضسن يهو شضيرم فلأا02 ـل
يف عبضشتلا ةبضسن نكل ،ةلئاه
ةئاملاب05 ـلا تقاف ةرضسأ’ا

،«ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘ضسم˘لا ى˘ل˘˘ع
تغل˘ب ة˘ي’و51 نأا اد˘˘كؤو˘˘م
اهيف ةرضسأ’ا يف عبضشتلا ةبضسن
  .ةئاملاب57
،ةيودأ’ا رفوتب  قلعتي اميفو
كا˘ن˘ه نإا رو˘ضسي˘فور˘˘ب˘˘لا لا˘˘ق
عقاو˘م ي˘ف تحر˘ط ة˘ي˘لا˘كضشإا

لوح ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘ضصاو˘ت˘لا
د˘كأا يذ˘˘لا مد˘˘لا ر˘˘ث˘˘خ˘˘ت ءاود
ةدا˘˘م ةرد˘˘ن ا˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ن ،هر˘˘˘فو˘˘˘ت
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ضسكوأ’ا
تاي’و رب˘ع تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا
ةداملا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ن˘طو˘لا
  .شسوريفلا جÓعل يلوأ’ا

ةحلضصم نأا يدامح فاضضأاو
21 ا˘ه˘ب ةز˘كر˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ـل ةفاضضإ’اب ششاعنإÓل ًاريرضس
اهعيمجو ةيطاي˘ت˘حا ىر˘خأا8
ىضضرملا نأا ادكؤوم ،ةلمتكم
م˘˘ضسق ى˘˘لإا نو˘˘ل˘˘ضصي ن˘˘يذ˘˘˘لا
ىلإا نوجاتحيو ةئرلا شضارمأا

م˘ه˘ن˘كم˘ي ’ ي˘ضسف˘ن˘ت زا˘˘ه˘˘ج
  .ريرضس ىلع روثعلا

ّنأا ،ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘˘ضشكو
،اجرحو اقل˘ق˘م را˘ضص ع˘ضضو˘لا
ة˘ل˘كضشم ه˘جاو˘ن ا˘ن˘˘نإا» Ó˘˘ئا˘˘ق
لوضصو د˘ياز˘ت بب˘ضسب ةر˘ي˘ب˘ك
ةيانعلل جاتحت يتلا ت’احلا
ت’ا˘ح˘لا ة˘ضصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
 .«ةزكرملا ةيانعلا

ـه.دإوج

ر˘يزو ي˘ناد˘م˘ح د˘ي˘˘م˘˘ح  د˘˘كأا
نأا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا

ةريبك ةيمهأا تطعأا هحلاضصم
،تو˘˘يز˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل
روذب ةعارز لاثمب ادهضشتضسم
0003 نم رثكأا ىلع ازلوكلا

،يلا˘ح˘لا ما˘ع˘لا لÓ˘خ را˘ت˘كه
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ’ ر˘˘مأ’ا نأا فا˘˘ضضأاو
و˘ه ل˘ب ،ة˘ي˘جذو˘م˘ن ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ذ˘˘ن˘˘م أاد˘˘ب ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
61 ل˘˘م˘˘ضشي˘˘ضسو ي˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لا

.ةي’و
ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘ق

در˘ج شصو˘ضصخ˘˘ب ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص
عي˘م˘ج ي˘ف ي˘حÓ˘ف˘لا را˘ق˘ع˘لا
نإا ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ح˘˘نأا

قيثو نواع˘ت˘ب ل˘م˘ع˘ت ه˘ترازو
تا˘˘˘˘ضسارد˘˘˘˘لا بتا˘˘˘˘كم ع˘˘˘˘˘م
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ضضف˘لا ة˘لا˘كوو
‐وي˘ج تاودأا مد˘خ˘ت˘ضست ي˘ت˘لا
را˘˘م˘˘قأ’ا رو˘˘ضص ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضضف
تاودأاو طئارخلاو ةيعانضصلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضضف
ي˘˘ضضارأ’ا ع˘˘˘ط˘˘˘ق د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ةبيرقلاو ةبضصخ˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

نأا ادكؤوم ،ةيئاملا دراوملا نم
عا˘ط˘ق˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ضسا˘ي˘˘ضسلا
ةدا˘يز ى˘لإا فد˘ه˘˘ت ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
شضف˘˘خو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا
ام˘ي˘ضس ’ ،دار˘ي˘ت˘ضس’ا ةرو˘تا˘ف
عور˘ف˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
ع˘ي˘ج˘ضشتو ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘ضسإ’ا
ينادمح حضضوأاو ،رامثتضس’ا
نأا ه˘˘˘˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ضصت ي˘˘˘˘˘˘˘ف
موقت عاطق˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسإا»
موي تمدق قيرط ةطراخ ىلع
شسلجم يف طرافلا ويلوي62
ل˘كضشب رو˘ح˘م˘˘ت˘˘تو ءارزو˘˘لا
،يئاذغلا نمأ’ا لوح يضساضسأا

عور˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘تو

حم˘ق˘لا ل˘ث˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضسإ’ا
لكضشت يتلا تويزلاو نيللا
ة˘˘˘ي˘˘˘ضسا˘˘˘ضسأ’ا تا˘˘˘نو˘˘˘كم˘˘˘˘لا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م تادراو˘˘ل˘˘ل
ع˘ي˘ج˘ضشت ار˘ي˘˘خأاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
.«رامثتضس’ا

ريوطتل هنا ريزولا دكأا امك
ليلقتو ةيجيتارتضسإ’ا عورفلا
تاجتنملا اميضس ’ ،تادراولا
ناز˘ي˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ليضصا˘ح˘م˘لا ل˘ث˘م ،يرا˘ج˘ت˘لا
دم˘ت˘ع˘ت ،تو˘يز˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘ح˘لا
اهتعضضو يتلا ةيجيتارتضسإ’ا

قÓ˘طإا ى˘ل˘ع ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو
ي˘˘فو ،ة˘˘ل˘˘كي˘˘ه˘˘م ع˘˘يرا˘˘˘ضشم
نم رخآ’ا روحملا ىلإا هقرطت
قلعتملا عاطقلا ةيجي˘تار˘ت˘ضسإا
راضشأا ،را˘م˘ث˘ت˘ضس’ا ع˘ي˘ج˘ضشت˘ب
ي˘ضسي˘ئر˘لا يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا نأا ى˘˘لإا
رامثتضس’ا ميظنت يف لثمتي
ةيطارقوريبلا عزن» لÓخ نم
.«يداضصتق’ا لمعلا نع
ى˘ل˘ع دد˘ضش ،دد˘ضصلا اذ˘ه ي˘˘ف
ر˘يو˘ط˘ت ناو˘يد ءا˘ضشنإا ة˘ي˘م˘˘هأا
،ارخؤوم ةيوارحضصلا ة˘حÓ˘ف˘لا

بضسح ،اهنأاضش نم ةئيه يهو
را˘˘˘ضسم ل˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضست ،ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘ق
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
تÓ˘˘طا˘˘م˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
كابضش لÓخ نم ةيطارقوريبلا

اذ˘˘˘˘ه نأا فا˘˘˘˘ضضأاو ،د˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘م
ع˘م ’إا ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘ي ’ كا˘˘ب˘˘ضشلا
لÓخ نم يرامثتضس’ا لعفلا

ة˘˘با˘˘قرو ة˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م نا˘˘˘م˘˘˘ضض
تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ي˘ق˘تو ة˘ع˘با˘ت˘مو
.رامثتضس’ا

 ط.ز

ريزو راطع ديجملا دبع ددضش
ةمظنم ءاضضعأا ىلع ،ةقاطلا
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا لود˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع (OPPA) لور˘ت˘ب˘˘ل˘˘ل

ي˘˘˘˘ف طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن’ا ةرور˘˘˘˘ضض
لجأ’ دحومو كرتضشم دوهجم
ةيوقاطلا تايدحتلا ة˘ه˘جاو˘م
كل˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس’ ،ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
.(91‐ديفوك)
ه˘ت˘ل˘خاد˘م ي˘ف را˘ط˘ع را˘˘ضشأاو
شسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘ضشأا لÓ˘˘˘خ
ر˘يزو ه˘ضسأار˘ت يذ˘لا يرازو˘لا
هترود يف ،يرجينلا لورتبلا
نأا ىلإا ،رجينلاب يماينب93ـلا
لولحلاو ةددعت˘م تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ةنكمم ىقبت اهن˘كل ،ة˘ب˘ع˘ضص
نأا ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ن˘˘مو .كلذ ع˘˘م
نكل ،اًل˘يو˘ط ق˘ير˘ط˘لا نو˘كي
ليضصافت يف شضوخلا نودو
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
انبجاو نم ،اهتهجاوم نيعتي

،عضضن نأا ةيقير˘فا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ك
ى˘لوأ’ا ة˘ن˘ب˘ل˘لا ،ل˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف د˘حو˘مو كر˘ت˘ضشم د˘ه˘ج˘ل

ةقلعت˘م˘لا بناو˘ج˘لا ن˘م دد˘ع
.ةقاطلا عاطقب
تا˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل هر˘˘˘كذ ي˘˘˘فو
،ايقيرفإا يف عاطقلل ةضسيئرلا
شصاخ لكضشب ريزولا قرطت
لاجم ي˘ف ل˘ضصا˘ح˘لا ر˘خأا˘ت˘ل˘ل
نيح يف ،يوقا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا
ج˘ت˘ن˘˘م ل˘˘قأا د˘˘ع˘˘ت ةرا˘˘ق˘˘لا نأا
،م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ثا˘˘ع˘˘ب˘˘نÓ˘˘ل
لو˘˘ضصح˘˘لا ي˘˘ف ف˘˘ع˘˘ضضأ’او

دراوم نم مغرلاب ةقاطلا ىلع
رخزت يتلا «ةلئا˘ه˘لا» ة˘قا˘ط˘لا
ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ب
˘ما˘ع˘لا يدا˘ضصت˘˘ق’ا دو˘˘كر˘˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ن˘˘ع م˘˘جا˘˘ن˘˘لا
.(91‐ديفوك)
راطع ربتعا ،ددضصلا اذه يفو
نع فضشك دق دوكرلا اذه نأا

،ةيوم˘ن˘ت˘لا ا˘ن˘ت˘م˘ظ˘نأا ف˘ع˘ضض
ةمئاق نوكت ا˘مد˘ن˘ع ا˘م˘ي˘ضس’
ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي د˘˘حاو ع˘˘ير ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،تاقور˘ح˘م˘لا ي˘ف ا˘ضصي˘ضصخ
لود ،هتاذ قايضسلا يف ايعاد
ةرتفل دادع˘ت˘ضس’ا ى˘لإا ةرا˘ق˘لا
ي˘ت˘لا «91‐دي˘فو˘ك د˘ع˘ب ا˘م»
.ةديدج ريضس دعاوقب زيمتتضس
لا˘م˘عأا لود˘ج شصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
دد˘ضش د˘ق˘ف ،ي˘ما˘ي˘ن عا˘م˘˘ت˘˘جا
قÓطإ’ا ةيمهأا ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا
بلاط يتلا ةضساردلل لجاعلا
ةمظنمل ءارزولا شسلجم اهب
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا لود˘˘لا
ل˘ب˘ق˘ت˘˘ضسم لو˘˘ح لور˘˘ت˘˘ب˘˘ل˘˘ل

ي˘ف زا˘غ˘لاو ط˘ف˘ن˘لا ة˘عا˘ن˘ضص
ةحئا˘ج ءو˘ضض ى˘ل˘ع ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
شسيراب قافتاو «91‐ديفوك»
.«12 بو˘ك» خا˘ن˘˘م˘˘لا نأا˘˘ضشب
ة˘˘ضسارد˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه نأا˘˘ضش ن˘˘مو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ناد˘ل˘ب˘ل حا˘˘م˘˘ضسلا
لو˘ح ةر˘ظ˘ن ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘˘لا
ة˘ي˘ط˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلا قا˘˘فأا

لÓخ اي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف ة˘يزا˘غ˘لاو
.ةلبقملا52ـلا تاونضسلا

،ة˘ط˘ق˘ن˘لا ه˘تا˘ه شصو˘ضصخ˘˘بو
ةنجل بي˘ضصن˘ت را˘ط˘ع حر˘ت˘قا

عورضشملاب ينعت ةضصضصختم
طور˘˘ضش ر˘˘ت˘˘فد داد˘˘عإا ل˘˘˘جأ’
ل˘ب˘˘ق ،روا˘˘ضشت ل˘˘ح˘˘م نو˘˘كي
بجاو˘˘˘لا ما˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
،لود˘لا ن˘ي˘ب ا˘ه˘˘ي˘˘ف عور˘˘ضشلا
نأا رمأ’ا ىضضتقا ناو ىتح»
دا˘م˘ت˘ع’ا˘ب فر˘ط ل˘ك مو˘ق˘˘ي

وأا ة˘ضصا˘خ˘لا ه˘ل˘ئا˘˘ضسو ى˘˘ل˘˘ع
قا˘ف˘تا بجو˘˘م˘˘ب ر˘˘مأ’ا جاردإا
،«امئÓم هاري ا˘م˘ب˘ضسح د˘قا˘ع˘ت

مضض ةي˘م˘هأا را˘ط˘ع زر˘بأا ا˘م˘ك
ا˘م˘برو ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا تا˘كر˘˘ضشلا
يف ةينطولا ةيوقاطلا اضضيأا
عضضوم لوح عضسوم عامتجا
اهمادختضساو دراوملاب قلعتي
ىل˘ع ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘ضسا رو˘ط˘ت وأا

.ةلبقملا ةنضس52ـلا ىدم
نأا ادكؤوم ر˘يزو˘لا در˘ط˘ت˘ضساو
ح˘م˘ضست ن˘˘ل» ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
ىؤور˘لاو ف˘قاو˘م˘لا بير˘ق˘˘ت˘˘ب
نييوقاطلا نيل˘عا˘ف˘لا ء’ؤو˘ه˘ل
اميف نواعتلا اضضيأاو لب ،طقف
ن˘م د˘عاو˘ق ءا˘ضسرإاو م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

ة˘ضسارد˘ل تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا ثي˘˘ح
ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا لود˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
امي˘فو .«لور˘ت˘ب˘ل˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ط˘˘ي˘˘ضشن˘˘ت ةدا˘˘عإا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي
،ةمظنملاب شصاخلا قودنضصلا
رييغت ثادحإاب ريزولا ىضصوأا
ق˘ير˘ط ن˘˘ع ،ى˘˘ع˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘ف
ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا ’وأا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ثحبلا لبق اهليومت بجاولا

.تÓيومتلا نع
خ.ةميسسن

ةيرإرح فسشإوك يف اسساسسأإ لثمتت
ةيقإو ةعنقأإو ةيلوكح تامقعمو

تاشسشسؤوملل ةيلام تاناعإا
لئاشسو ءانتق’ ةيوبرتلا

«انوروك» نم ةياقولا
،ةينطولإ ةيبرتلإ ةرإزو تررق
ةيلام ةناعإإ صصيسصخت
تاسسسسؤوملإ لكل ةيئانثتسسإ
ةعفدلإ نمسض ةميلعتلإ
رييسستلإ ةينإزيم نم ةريخألإ
دسصق كلذو ،0202 ةنسسل
تامزلتسسمو لئاسسو ءانتقإ
نم انوروك صسوريف نم ةياقولإ

تامقعمو ةيرإرح فسشإوك
.ةيقإو ةعنقأإو ةيلوكح
نيمألإ اههجو ةلسسإرم تدكأإو
ىلإإ ،ةيبرتلإ ةرإزول ماعلإ

تايلولإ يف ةيبرتلإ يريدم
تاميلعتلإ ءإدسسإإ مت هنأإ
درإوملإ ةيريدمل ةمزÓلإ
دسصق ،ةيداملإو ةيلاملإ
يف ةيلمعلإ هذه لامكتسسإ
.لاجآلإ برقأإ

تاناعإلإ نأإ ،ةلسسإرملإ تركذو
ةيئإدتبلإ صسرإدملاب ةسصاخلإ
ةنيزخ باسسح يف اهبسص متيسس
ىلع تايوناثلإ وأإ تاطسسوتملإ
لئاسسولإ ءانتقاب لفكتت نأإ

صسرإدملإ ةدئافل درإوملإو
ةلحرم يف ةينعملإ ةيئإدتبلإ

.ةيناث
ر.نوراه



ينطولا كردلا حلاضصم تدكأا
ءاضسم بضش يذلا قيرحلا نأا
ل˘˘˘ضسا˘˘˘ضس ة˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘˘ب شسمأا لوأا
وه ديعاضسملا ةيدلبب ةعقاولا
م˘˘ت ثي˘˘ح «ي˘˘مار˘˘˘جإا ل˘˘˘ع˘˘˘ف»
هبتضشم شصا˘خ˘ضشأا4 في˘قو˘ت
تايدلب نم نيرد˘ح˘ن˘م م˘ه˘ي˘ف
نيعو ديعا˘ضسم˘لاو ة˘ير˘ما˘ع˘لا
شسفن ىلإا نومتنيو تنضشومت
تاذ هزر˘بأا ا˘م˘ل˘ث˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
.ينمأ’ا ردضصملا

ةيلوأ’ا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تد˘كأاو
كردلا حلاضصم اهترضشاب يتلا
ةعومجملل ةع˘با˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا
نأا تنضشومت نيعب ةيميلقإ’ا
لضساضس ةباغب نارينلا مارضضإا»

ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك
ةحاضسم عيضسوت ىلإا هوبكترم
ةدوجوملا  ةيحÓفلا مهيضضارأا

.«ةباغلا ةاذاحمب

كرد˘لا ح˘لا˘ضصم تر˘ث˘˘ع د˘˘قو
ششيتفت ةيلمع لÓخ ينطولا
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘˘لا ن˘˘كا˘˘ضسم˘˘ل
تاعرضسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

حئافضص يف ة˘ل˘ث˘م˘م ق˘ير˘ح˘ل˘ل
تاذ ه˘فا˘ضضأا ا˘م˘ل˘ث˘م ن˘˘يز˘˘ن˘˘ب
.ينمأ’ا ردضصملا

حلاضصم لضصاو˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ا˘هدو˘ه˘ج ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا
قيرحلا اذه راضشتنا ق˘يو˘ط˘ت˘ل
.هيلإا ريضشأا املثم هدامخإاو

watan@essalamonline.com
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ةيحÓفلإ مهيسضإرأإ ةحاسسم عيسسوت ىلإإ نوفدهي إوناك

تنششومت نيعب لشساشس ةباغب رانلا مارشضإا ةميرج يف مهعولشضب هبتششم4 فيقوت

م.ةزمح

72 نيب مهرامعأإ حوإرتت صصاخسشأإ4 فيقوت نم صسمأإ لوأإ ءاسسم ،تنسشومت نيعب ينطولإ كردلإ حلاسصم تنكمت
امبسسح ديعاسسملإ ةيدلب ميلقإاب ةعقإولإ لسساسس ةباغب رانلإ مإرسضإإ ةميرج يف مهعولسضب هبتسشي ةنسس85و ةنسس

.تنسشومت نيعب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ ىدل ملع

ة˘طر˘ضشلا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ير˘ضضح˘لا ن˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
نم ،ةياجب ةي’و نمأاب عبارلا
ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي شصخ˘˘ضش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ي˘ف طرو˘ت ،ة˘ن˘ضس83 رم˘ع˘لا
يد˘م˘ع˘لا بير˘˘خ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضضق
91 د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضصم˘˘˘ب
ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا˘˘ب
ةي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت .ة˘يا˘ج˘ب˘ب

ح˘لا˘ضصم ي˘ق˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب تءا˘˘ج
ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا ن˘م ءاد˘ن ة˘طر˘ضشلا
زكرملا ىوتضسم ىلع ةلماعلا
ليلخ يعماجلا يئا˘ف˘ضشت˘ضسإ’ا

˘ما˘ي˘ق هدا˘ف˘م ة˘يا˘ج˘ب˘ب نار˘م˘˘ع
يدم˘ع˘لا بير˘خ˘ت˘لا˘ب شصخ˘ضش
91 د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضصم˘˘˘ب
ثلا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ˘˘˘˘˘˘˘˘ب
م˘ت ةر˘ضشا˘ب˘م ،ة˘ي˘ئا˘ف˘˘ضشت˘˘ضسإ’ا
ثيح ،ناكملا نيع ىلإا لقنتلا
يف شصخضش دوجوب رمأ’ا نيبت

ناد˘ق˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘ج˘ي˘ه ة˘لا˘ح
موقي ،ةحلضصملا تاذب هدلاو
،همامأا هدجي ام لك بيرختب

مقاطلا رعذ يف ببضست ثيح
دقو ،ىضضر˘م˘لا اذ˘كو ي˘ب˘ط˘لا
اف˘ل˘م ن˘مأ’ا ح˘لا˘ضصم تز˘ج˘نأا

لجأ’ هيف هبتضشملا دضض ايئازج
ءا˘ن˘ثأا ف˘ظو˘م ة˘˘نا˘˘هإا ة˘˘ي˘˘ضضق
بير˘خ˘ت˘لا ع˘م هـما˘ه˘م ة˘˘يدأا˘˘ت
عوبتم ةلودلا كلمل يدمعلا
ل˘˘خاد˘˘ب ءا˘˘ضضو˘˘ضض ثاد˘˘حإا˘˘ب
،ةيمومع ةيئافضشتضسإا ةضسضسؤوم
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘تو
ن˘يأا ،ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘˘ضضق˘˘لا

نيماع ةبوقع هقح يف ردضص

ـب ةيلام ةمارغو ،اذفان اضسبح
شضيوعتك ميتنضس نويلم02
ةفاضضإ’اب ،ةيمومعلا ةنيزخلل
مي˘ت˘ن˘ضس نو˘ي˘ل˘م03 ى˘˘˘˘˘˘لإا

عم ،ىفضشت˘ضسم˘ل˘ل شضيو˘ع˘ت˘ك
شضيوعت ميتن˘ضس ن˘ي˘يÓ˘م50
 .ةيحضض لكل

ةطرضشلا رضصانع تحاطأا امك
نا˘ن˘يو˘ب ةر˘ئاد ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
نم ةنوكتم ةيمارجإا ةكبضشب
م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب شصا˘˘خ˘˘ضشا ة˘˘ت˘˘ضس
بعر˘لا او˘ث˘ب ءا˘ضضي˘ب ة˘ح˘ل˘ضسا
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو ءا˘ي˘˘حأ’ا د˘˘حأا˘˘ب
.ةينكضسلا

ي˘ف ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘ضصم تر˘˘كذو
ةبراحم راطإا يف هنأا ،اهل نايب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘مار˘جإ’ا تا˘با˘ضصع˘لا
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأ’ا ل˘˘˘˘خاد ط˘˘˘˘˘ضشن˘˘˘˘˘ت
رضصانع تماق ثيح ،ةينكضسلا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ة˘˘طر˘˘˘ضشلا

ةهوبضشم˘لا ن˘كا˘م’ا ة˘م˘هاد˘م
ةحاطإ’ا نم ةي’ولا ميلقإا ربع
زجح عم شصاخضشأا6 فيقوتو
ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
ةروظحملا ءاضضيبلا ةحلضسأ’ا
5 ‐ ن˘ي˘ف˘ي˘ضس ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لا
م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘كا˘˘˘˘كضس
نم انيكضس11 ‐ طضسوتملا
يضصع20و ‐ ريغضصلا مجحلا

ا˘ه˘نو˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسي او˘نا˘ك ي˘ت˘لاو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عÓ˘˘ل
اهزجح مت ي˘ت˘لاو م˘ه˘ع˘يور˘تو
نم نذإاب مهلزانم ششيتفت دعب
م˘ت˘ي˘ل ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
.ةلادعلا ماما مهميدقت

داعسس.ق/ مــــيرك . ت

ىد˘ل ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ضضا˘˘ق ر˘˘مأا
ع˘ضضو˘ب ،و˘ي˘هرا يداو ة˘م˘كح˘م
يدلبلا يبعضشلا شسلجملاب بئان
د˘با˘ع يد˘ي˘ضس ة˘جر˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
(ع م ) و˘عد˘م˘لا ناز˘ي˘ل˘غ ة˘˘ي’و
ةكرحلا ءاول تحت يوضضنملاو
شسب˘ح˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘˘ضشلا
يف وهو طبضض امدعب تقؤوملا

ردقت ةوضشر يقلتب شسبلت ةلاح
،ميتنضس نوي˘ل˘م02 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب
.يفير نكضس حنم لباقم
نإا˘ف  ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما ردا˘˘ضصم بضسحو
غÓ˘بإاو را˘ط˘خإا˘ب ما˘ق ة˘ي˘ح˘ضضلا
نيأا ةضصتخملا ةينمأ’ا حلاضصملا
ة˘˘حا˘˘طإÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ط˘˘˘خ داد˘˘˘عإا م˘˘˘ت
ي˘ف م˘ت ثي˘ح ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘˘لا˘˘ب
قاروأ’ا خضسن ىلوأ’ا ةلحرملا
غ˘ل˘ب˘م˘لا م˘ي˘ل˘ضست ل˘ب˘ق ة˘يد˘ق˘ن˘لا
اهدعب متيل مهتملل هيلع قفتملا

شسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف و˘هو ه˘ط˘ب˘ضض
هترايضس لخاد غلبملا هتزوحبو
يضضاق مامأا مدق ثيح ،ةضصاخلا
ويهرا يداو ةمكحمب قيقحتلا
شسب˘˘ح˘˘لا ه˘˘عاد˘˘يإا˘˘ب ر˘˘مأا يذ˘˘˘لا
نع قيقحتلا ةمذ ىلع تقؤوملا
راظتنا يف ةوضشر ي˘ق˘ل˘ت ة˘م˘ه˘ت
،ر˘خآا قا˘ي˘ضس ي˘فو .ه˘ت˘م˘كا˘˘ح˘˘م
ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘˘ف تق˘˘لأا
ةطرضشلل ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا˘ب
،نارهو ةي’و ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا
مهنم شصاخضشأا3 ىلع شضبقلا

ثحب لحمو ايئاضضق نيقوبضسم
ة˘ي˘ضضق ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت ه˘ب˘˘ت˘˘ضشي

ديلقت ،ةيمضسر تاررحم ريوزت
بضصنلاو ة˘يرادإا تا˘ئ˘ي˘ه ما˘ت˘خأا

قئاثو5 ز˘ج˘ح ع˘م لا˘ي˘ت˘˘ح’او
يلأا مÓعإا زاهجو ةروزم ةيرادإا

تابكرم3 بناج ىلإا لومحم
نييÓم8.4 هردق يلام غلبمو
د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘تو .م˘ي˘ت˘ن˘ضس
ةقرفلا تاذل ةق˘م˘ع˘م تا˘ير˘ح˘ت
دار˘˘فأا طا˘˘ضشن لو˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘ضشلا

ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا م˘˘ه˘˘تا˘˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
بضصن˘˘لا قر˘˘ط لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسا˘˘˘ب
ي˘˘ف ر˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘لاو لا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’او
دضصق ةيمضسر ةيرادإا تاررحم
دعب هنأا ذإا م˘ها˘يا˘ح˘ضضب عا˘ق˘يإ’ا
مهدجاوت ناكمو مهتيوه ديدحت
تاءارجإ’ا ةفاك ءافيتضسا بقعو
نذإا راد˘˘ضصت˘˘ضساو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا
نع رداضص ششيتفتلاو فيقوتلاب
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
رضصانع نكمت نارهوب نضسوÓف
عم اعابت مهف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘قر˘ف˘لا

،ةروزم ةيرادإا تاررحم5 زجح
لو˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘لآا مÓ˘˘˘عإا زا˘˘˘ه˘˘˘ج
ريوزتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘ضسي
نويلم8.4 هردق يلام غلبمو
بضصن˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م م˘ي˘ت˘˘ن˘˘ضس
فتاوه4 نع Óضضف لايتح’او
متيل ،ةيعفن تارايضس3و ةلاقن
مهد˘ضض ي˘ئا˘ضضق ءار˘جإا ر˘ير˘ح˘ت
ةلادعلا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘ل˘ي˘حأاو
.عاديإا رمأا مهقح يف ردضص نيأا

بويأإ. صس
ةديلبلإ يف بعtرلإ ّتثب مإرجإلإ يف ةسصتخم ةباسصعب ةحاطإلإ

ةياجبب «91‐ديفوك» ةحلشصمب ةيبط تادعم برخم فيقوت

نإرهو يف ةيرإدإلإ قئاثولإ يروزمب عاقيإلإ

ةوششرلا ةمهتب شسبحلا نازيلغب ةجرملا ةيدلبب بئان عاديإا

يدامح نب ةوخإÓل ةرربم ريغ تإزايتمإ حنم ةمهتب

«رودنوك» ةيشضق يف لÓشسو ىيحيوأا قحب اشسبح تاونشس01 شسامتلا

ةتوتلإ نيعب نينطإوملإ بيهرتل ةباسصع انوك نيقيقسش فيقوت

ةنتابب ةيران ةحلشسأاو ةروزم ةيدقن قاروأا زجح

تإراطإإو نوفظوم مهنيب نم
يدلبلإ يبعسشلإ صسلجملاب بإونو

يف ةلادعلا ىلع اشصخشش32 ةلاحإا
ةعيرششلاب ةلودلل يشضارأا بهن ةيشضق

ىلع اسصخسش32 ةلاحإإ تمت
يسضإرأإ بهن ةمهتب ،ةلإدعلإ
يف ةعيرسشلإ ةيدلبب ةلودلل
نوفظوم مهنيب نم ،ةسسبت
صسلجملاب بإونو تإراطإإو
.يدلبلإ يبعسشلإ
تإراطإÓل تهجو يتلإ مهتلإ

لÓغتسسإ ةءاسسإإ :يه بإونلإو
تإررحم ريوزتو ةفيظولإ

ةيلمع ليهسست ةيغب ةيمسسر
صضعب عيب ةداعإإو ،ءÓيتسسلإ
لجأإ نم ةلودلل ةعبات يسضإرأإ
.حبرلإ

،ةسسبت نمأإ ةيلخ تردسصأإ دقو
فلم نأإ هيف ءاج ايفحسص انايب
ةلودلإ ةيكلم يسضإرأإ بهن
قيقحتلإ ءاهنإإ مت دق ةعيرسشلاب
ليكو مامأإ ليحأإو هيف
.ةيروهمجلإ

نمأإ حلاسصم نأإ نايبلإ حسضوأإو
دعب ،ةسسبتب ةعيرسشلإ ةرئإد
فلم يف قمعم قيقحت حتف
صضرأإ ةعطق ىلع ءÓيتسسلإ

فرط نم ةعيرسشلإ ةيدلبب
حسسم ةرإدإل نيعبات نيفظوم
اقفو ةعيرسشلاب يسضإرألإ
تاميلعتو ةينوناقلإ تإءإرجإÓل
ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ ليكو
هبتسشملإ عامسس مت ةعيرسشلإ

اسصخسش32 ـب رمألإ قلعتيو مهيف
صسلجملاب بإونو تإراطإإ مهنم
كلذكو يدلبلإ يبعسشلإ

اسضيأإ قيقحتلإ لمسشيل ،نيفظوم
  .ةعومسسم فإرطأإ50و دوهسش50
فييكتلإ نأإ ،نايبلإ فيسضيو
قلعتت ةليقث مهتب ءاج ينوناقلإ

ةيانجلإو ةحنجلإ عئاقوب
حنمو ذوفنلإ لÓغتسسإ ةءاسسإاب
ةيانجو ةقحتسسم ريغ ايإزم
يف روزملإ لامعتسسإو ريوزتلإ

ثإدحإاب ةيمومع تإررحم
ىلع يدعتلإو تانايبلإ يف رييغت
تبثأإ نيأإ ةيراقعلإ ةيكلملإ
تايرحتلإ دعب نوققحملإ
صضإرأإ ىلع ءÓيتسسلإ ةقمعملإ

تإررحم ريوزتو ةلودلل ةعبات
ةيلمع ليهسست ةيغب ةيمسسر
صضعب عيب ةداعإإو ءÓيتسسلإ
نيفظوم ؤوطإوتب حبرلل يسضإرألإ

صسلجملاب بإونو تإراطإإو
.يدلبلإ يبعسشلإ

ل.ايرام

ىدل ةيروهمجلا ليكو شسمتلا
ةبوقع ،دمحمأا يديضس ةمكحم
اذ˘فا˘ن ا˘˘ضسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘ضس01
يف ةيلام ةمارغ جد نويلمو
ن˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا ن˘˘˘ير˘˘˘يزو˘˘˘لا ق˘˘˘˘ح
دبعو ىيحيوأا دمحأا نيقباضسلا
ةمهتب نيعباتملا لÓضس كلاملا

ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘˘ن˘˘م
ي˘كلا˘م يدا˘م˘ح ن˘˘ب ةو˘˘خإÓ˘˘ل
.رودنوك عمجم
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو شسم˘˘ت˘˘لا
اذفان اضسبح تاونضس3 اضضيأا

دبعل ةيلام ةمارغ جد نويلمو
هذه يف عباتملا ،نÓعز ينغلا
ةلمحلل اريدم هتفضصب ةيضضقلا
قبضسأ’ا شسي˘ئر˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ة˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
9102 ل˘˘ير˘˘بأا تا˘˘ي˘˘˘ضسا˘˘˘ئر˘˘˘ل

ةباينلا تضسمتلا ام˘ك ،ةا˘غ˘ل˘م˘لا
تاكلتمم لك ةرداضصم اضضيا
ىي˘ح˘يوأا ع˘بو˘تو .ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

تازايتما ح˘ن˘م م˘ه˘ت˘ب لÓ˘ضسو
رودنوك عمج˘م˘ل ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ
تÓ˘ي˘ه˘ضست ا˘ه˘ن˘˘م ،ه˘˘عور˘˘فو
يج» ةيودأÓل عنضصم زاجنإ’
ةديدجلا ةنيدم˘لا˘ب «ا˘مرا˘ف ي˘ب
بر˘˘غ) ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘ضس
اهريضسي ناك يتلاو (ةمضصاعلا

تايجولونكتلاو دير˘ب˘لا ر˘يزو
يذلا يدامح نب ىضسوم اقباضس
يضضاملا و˘ي˘لو˘ي ر˘ه˘ضش ي˘فو˘ت
هتباضصإا دع˘ب ششار˘ح˘لا ن˘ج˘ضسب
دافتضسا امك .انوروك شسوريفب
تÓيهضست نم رودنوك عمجم
ىيحيوأا فرط نم ةينوناق ريغ
قورحلل زكرم زاجنإ’ لÓضسو

ل˘ب˘ق ن˘˘م ةد˘˘كي˘˘كضس ة˘˘ي’و˘˘ب
ي˘هو «ا˘ي˘فو˘كو˘فار˘ت» ة˘كر˘˘ضش
،رودنوك عمجم عورف ىدحإا
ذوفن˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضسا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا
لماعتم عم تاقفضص ماربإا يف
ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا

ءا˘ن˘ت˘قا شضر˘˘غ˘˘ب شسي˘˘ل˘˘ي˘˘بو˘˘م
ةي˘نور˘ت˘كلإا تا˘حو˘لو ف˘تاو˘ه
.رودنوك عمجم نم
يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب ةو˘˘خإ’ا ع˘˘بو˘˘˘تو
ليومت يف ةمهاضسم˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب
شسيئرلل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ةقيلفتوب زيزع˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘ضسلا

هحت˘ف م˘ت ي˘كن˘ب با˘ضسح ر˘ب˘ع
تامها˘ضسم ي˘ق˘ل˘ت˘ل ا˘ضصي˘ضصخ
اهل ةقÓع ’ تاهج نم ةيلام
.تاباختن’اب

ط.ةراسس

ةلقنتم˘لا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘كم˘ت
داقميت˘ب ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘طر˘ضشل˘ل
،ةيعون ةيلمع يف ،ةنتاب ةي’وب
ي˘ف ن˘ي˘ضصخ˘ضش ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م
ن˘م ع˘بار˘لاو ثلا˘ث˘لا ا˘م˘هد˘ق˘ع
ة˘يد˘ق˘ن قاروأا ز˘ج˘حو ،ر˘م˘ع˘˘لا

،ة˘˘˘يرا˘˘˘ن ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘ضسأا ،ةروز˘˘˘˘م
.ةيح ةريخذو تاردخم
تايرح˘ت د˘ع˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نيضصخضش طاضشن لوح ةقمعم
ة˘يد˘ق˘ن˘لا قاروأ’ا ر˘يوز˘˘ت ي˘˘ف
مت ثيح ،تاردخملا جيورتو
،امه˘تا˘كر˘ح˘ت ة˘ب˘قار˘مو د˘ضصر
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت ل˘˘ب˘˘ق
ىوتضسم ىلع ةيحايضس ةبكرم
،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ةد˘ي˘ضشك ي˘˘ح
ةئف ةيدقن ةعطق امهتزوحبو
ةقرو31و ة˘ف˘يز˘˘م جد002
نم ةيدقن قاروأا اهيلع عوبطم
جد0002و0001 ي˘ت˘ئ˘˘ف
ةيدقن ةقرو62 يوحت يتلاو
جد0002 ةئف نم ةعوبطم
˘˘˘˘ما˘˘˘˘قرأ’ا شسف˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

ةيدقن ةقرو62و ،ةيلضسلضستلا
0001 ةئف نم ةعوبطم ىرخا
˘˘ما˘˘قرأ’ا شسف˘˘ن˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘ح جد
5 ىلإا ةفاضضإ’ا˘ب ة˘ي˘ل˘ضسل˘ضست˘لا

جلاعم˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ح˘ئا˘ف˘ضص
.نيتعباط ،امار˘غ354 نزو˘ب
ششيت˘ف˘ت˘ب نذإا راد˘ضصت˘ضسا د˘ع˘ب
ىلع روث˘ع˘لا م˘ت ا˘م˘ه˘ي˘ن˘كضسم
ةعطقم قاروأ’ا نم نيتمزر
50 ،ة˘يد˘ق˘ن˘لا قاروأ’ا م˘ج˘ح˘ب
تاقاطب40 ،ة˘ي˘م˘قر م˘ئا˘˘عد
نيحÓضس زجح مت امك ،ةركاذ
شسماخلا فنضصلا نم نييران

ةضشوطرخ68 ،61و21 رايع
3 بناج ىلإا61و21 يرايع
˘مÓ˘عÓ˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م تاد˘˘حو
زاهجو رين˘كا˘ضس زا˘ه˘ج ،ي˘ل’ا

د˘ع˘بو .لو˘م˘ح˘م ر˘تو˘ي˘ب˘˘مو˘˘ك
،قيقحت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘ضسا
˘ما˘مأا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت
ةضصتخملا ةيئاضضقلا تاهجلا
.ايميلقإا

تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘مو

ةتوتلا نيع ةرئاد نمأا حلاضصم
ةلقنتملا ةقرفلا عم قيضسنتلاب
ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘ضشل˘˘ل
نيقوبضسم ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘ضش ف˘ي˘قو˘ت
ن˘م˘ضض نا˘˘ط˘˘ضشن˘˘ي ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق
ز˘ج˘ح ع˘م ،ءا˘ي˘حأ’ا تا˘با˘˘ضصع
.ءاضضيب ةحلضسأا

ىوكضش ىلع ءانب كلذ ءاجو
نينطاوملا نم ديدعلا اهب مدقت

رمعلا نم ناغلبي نيقيقضش دضض
يف ا˘ضصت˘خا ،ة˘ن˘ضس93و33
عرزو ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بي˘˘هر˘˘ت
ة˘ح˘ل˘ضسأا لا˘م˘ع˘ت˘˘ضسا˘˘ب بعر˘˘لا
انكضسم03 ي˘˘ح˘˘ب ءا˘˘ضضي˘˘˘ب
روفلا ىلع ،ةتوتلا نيع ةنيدمب
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تا د˘ع˘بو
ا˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ،ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا

،ف˘ي˘ضس ةزا˘ي˘ح˘ب ن˘˘ي˘˘ضسب˘˘ل˘˘ت˘˘م
ة˘ي˘ب˘ضشخ ي˘˘ضصع ،ن˘˘ي˘˘كا˘˘كضس
مهميدقت متيل ،ةيران خيرامضشو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا
.ةضصتخملا

م.ءامسسأإ
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لكضشت يضسايضسلا لمعلا تايلا نمضض
كيام يكريمأ’ا ةيجراخلا ريزو ةرايز
ة˘ن˘طو˘ت˘ضسم ى˘لإا ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا و˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘ب
ىلع ةماقملا ةيرامعتضس’ا «توغاضسب»
،ةريبلا ةنيد˘م ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ي˘ضضارأا

،ل˘ت˘ح˘م˘لا يرو˘ضسلا ن’و˘˘ج˘˘لا ةرا˘˘يزو
شسيئرلا ةرادإا رارمتضسا نم ديدج لكضش
ا˘ه˘م˘عد ي˘ف بمار˘ت د˘لا˘نود ي˘كر˘ي˘مأ’ا
ةيعرضشلا ءافضضإاو يليئارضس’ا لÓتحÓل

ىلع ةمئاقلا تانطو˘ت˘ضسم˘لا كل˘ت ى˘ل˘ع
دكؤوتل ةلتحملا ةيني˘ط˘ضسل˘ف˘لا ي˘ضضار’ا

ة˘كير˘ضش ي˘ه ةراد’ا هذ˘˘ه نا˘˘ب ادد˘˘ج˘˘م
هذه نأاو ،هل ةزاحنم شسيلو لÓتحÓل
نمضض يتأاتو ةبرغتضسم تضسيل ةرايزلا
ة˘˘ن˘˘عر˘˘ضشل ة˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا تاءار˘˘˘ج’ا
ةمضصاع شسدقلاب اهفارتعاو ،ناطيتضسÓل
ن˘م˘ضض ا˘ضضيا ي˘تأا˘تو لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود˘˘ل

ةيفضصتل ةفداهلا وهاينتن ‐بمرت ةطخ
. ةينيطضسلفلا ةيضضقلا

تار˘ماؤو˘م ن˘م ير˘ج˘ي ا˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘مو
بعضشلا ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم شضر˘ع˘ت رار˘م˘ت˘ضساو
لينلل ةديدضشلا رطاخمل˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا

ينطولا عيمجلا نم بلطتي هتدارا نم
ز˘يز˘ع˘ت ةرور˘ضض ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ل˘˘كلاو
رطاخم˘لا كل˘ت˘ل ىد˘ضصت˘لاو ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ضضق˘لا ا˘ه˘ل شضر˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا
قيبطت ةعرضس ربع كلذو ،ةينيطضسلفلا

تارار˘ق˘ل ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ل˘˘ك
ام˘ب يز˘كر˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘ضسل˘ج˘م˘لا
ىدضصتلاو ةينطولا ةدحولا زيزعت لفكي
ع˘يرا˘˘ضشمو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل

ىمضسي ام نم˘ضض ة˘م˘ئا˘ق˘لا نا˘ط˘ي˘ت˘ضس’ا
. ةيكيرم’ا نرقلا ةقفضص
هتدايقو ين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا ه˘جاو˘يو
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تاءار˘˘˘جإاو بمار˘˘˘ت ة˘˘˘ط˘˘˘خ
ديضسجتو ،اهلاضشفا متي ىتح دومضصلاب
شضرأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا
نÓ˘عإا˘ب كضسم˘ت˘لا ل˘كضشيو ،ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف
نيثÓثو نينثا لبق ناك يذلا لÓقتضس’ا

اذه زيزعت وحن رارمتضس’اب اناونع ًاماع
ة˘ي˘حا˘ف˘كلا ة˘يو˘لو’ا ناو لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ضس’ا

ةينيطضسلفلا ةلودلا ةماقا يه ةيلاضضنلاو
قيقحت ىتح لاضضن˘لا رار˘م˘ت˘ضسا˘ب ًا˘ناذ˘يا
ةو˘ق لÓ˘خ ن˘م هد˘ي˘ضسج˘تو لÓ˘ق˘ت˘ضس’ا

دادعتضس’او راضصتن’ا ةيمتحب نامي’ا
ةيب˘ع˘ضشلا ةدارإ’او ة˘م˘ئاد˘لا ة˘ي˘ح˘ضضت˘ل˘ل
رضصنلا ى˘ت˘ح رار˘م˘ت˘ضس’ا ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘ل
لÓ˘ق˘ت˘ضس’ا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘ير˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘نو
نم دب ’ كلذلو . ينيطضسلفلا ينطولا
نم ةينطولا دوهجلا لك زيكرتو رفاضضت
شضرأا ى˘ل˘ع لÓ˘ق˘ت˘ضس’ا شسير˘˘كت ل˘˘جأا
ءاهنإ’ ةيدج تاوطخ لÓخ نم عقاولا
ةداعتضساو ةحلاضصملا قيقحتو ماضسقن’ا

يضسايضسلا ماظ˘ن˘لا تا˘نو˘كم ل˘ك ةد˘حو
ةمظنم ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
يعرضشلا لثمملا ةينيطضسلف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

قيرطلا ح˘ت˘ف˘ي ا˘م˘ب ،ا˘ن˘ب˘ع˘ضشل د˘ي˘حو˘لاو

ةلقتضسملا نيطضسلف ةلود مايق ديضسجتل
يضضار’ا ةفاك ىلع شسدقلا اهتمضصاعو
ةدوع قح نامضضو7691 ماع ةلتحملا
،491 رارقلل اقبط مهرايد ىلا نيئجÓلا

قو˘ق˘ح˘لا شسير˘كتو ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘˘مو
ةيطارقميدلاو ةيعامت˘ج’او ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا
. ت’اجملا  ةفاك يف انبعضشل
ليعفت ةرورضض ىلع ديكأاتلا نم دب ’و
ةدار’ا نع ريبعتلاو ةيبعضشلا ةمواقملا
ينيطضسل˘ف˘لا بع˘ضشل˘ل ةر˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،اهلجا نم لضضان املاط يذلا ميظعلا

ررحتلا ةروث وحن رارمتضس’ا لجا نمو
حافكلا ليعفتو لÓق˘ت˘ضس’او ة˘ير˘ح˘لاو

ناود˘˘˘ع˘˘˘لاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘مو
. رهقلا لاكضشأا لكو ينويهضصلا

اهضشياعن يتلا ةيلاحلا ةلحرملا لكضشتو
بيترت ةداعا انيلع متحت ةضصاخ افورظ
ةيجيتارتضسا دامتعاو ينيطضسلفلا تيبلا

رطاخملا ةفاك ةهجاومل ةلماكتم ةينطو
بع˘ضشلا ما˘مأا ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
،تاتضشلاو نطولا لخاد يف ينيطضسلفلا

زيزعتو ةينطولا تاب˘ضست˘كم˘لا ة˘يا˘م˘حو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘ق˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م لا˘˘ضضن˘˘لا
ريغلاو ةتباثلاو ةليضص’ا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
اهيل˘ع شصو˘ضصن˘م˘لاو فر˘ضصت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق
،ينيطضسلفلا ينطولا شسلجملا تارارقب
م˘م’ا ن˘ع ةردا˘ضصلا تارار˘ق˘لا ة˘˘فا˘˘كو
ةيعرضشلا قوقحل˘ل ة˘ي˘عاد˘لاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا
. ةينيطضسلفلا
اهل شضرعتي يتلا تارماؤوملا تناك امئاد
تار˘ماؤو˘م ي˘ه ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘˘لا بع˘˘ضشلا
دومضص نم لانت نا نكمي ’و ةلضشاف
ر˘ب˘ع يذ˘لا بع˘ضشلا اذ˘ه ةدارإاو حا˘ف˘˘كو
تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا ل˘كل ه˘ضضفر ن˘˘ع ا˘˘مود
هتيضضق ةيف˘ضصت˘ل ة˘فدا˘ه˘لا ع˘يرا˘ضشم˘لاو
ملو ،ةعورضشملا هقوقح ءاغلإاو ةينطولا
عافدلا نع اموي نيطضسلف بعضش فقوتي
هتاروث تناك دقلو ،هنطو نع لضسابلا

ايلوطب اديضسجت ةقحÓتملا هتاضضافتناو
لضصاويضسو ،ينطولا لÓقتضس’ا ةدارإ’
ىتح هلاضضنو هحافك نيطضسلف بعضش
لÓ˘ق˘ت˘ضس’ا ل˘ي˘نو ة˘ير˘˘ح˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةقيقح ةيني˘ط˘ضسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ح˘ب˘ضصت˘لو
. هضضرأا ىلع ةخضسار

ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلإ مÓعلإ ريفسس / ةودقلإ يرسس  : ملقب

رقسشألا ةماسسأا دبؤؤملا ريسسألل» رخآا قاذم نجسسلل»
˘ما˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ن˘˘ع د˘˘يد˘˘ج قÓ˘˘طإا
،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ءا˘بدأ’او با˘ت˘˘كل˘˘ل
ىلع ًاديكأاتو . نوجضسلا بدأ’ اقيثوت
تامدقم ثÓثب .ةا˘ه˘ت˘ضشم˘لا ة˘ير˘ح˘لا
خأ’او ه˘ط ل˘كو˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘عا˘˘ضشلا خأ’ا
ر˘ي˘م˘ضض و˘بأا م˘ي˘ن˘غ د˘م˘حأا ل˘ضضا˘ن˘م˘لا

ر˘˘كب و˘˘بأا يرد˘˘ق ل˘˘ضضا˘˘ن˘˘م˘˘لا خأ’او
ن˘م . ىر˘ضسأ’ا نوؤو˘ضش ة˘ئ˘ي˘ه شسي˘˘ئر،
قا˘ن˘ع ي˘ف را˘ن˘مو ر˘ح˘لا ة˘ما˘ضسأا ل˘جأا
ى˘˘˘بو˘˘˘ط˘˘˘ف . ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لاو دو˘˘˘م˘˘˘˘ضصلا
ر˘ه˘ق˘لا تÓ˘ي˘ت˘ضسا˘ب ي˘ف ن˘يد˘ما˘ضصل˘ل
ةيفاع ليلد رادضصإ’ا اذهو . باذعلاو
.ةدناعملا حاورأ’اب قيلي امب ناوفنعو

«قلطي باتكلل ماعلإ دا–لإ
ÒسسأÓل «رخآإ قإذم نجسسلل

رقسشألإ ةماسسأإ
ءابدأ’او باتكلل ماعلا داحت’ا ردضصأا
ةماضسأا ريضسأÓل ًاباتك ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
تاد˘بؤو˘م ة˘ت˘ضسب مو˘كح˘م˘لا ر˘˘ق˘˘ضشأ’ا

رقضشأ’ا هي˘ف لوا˘ن˘ت ،ا˘ما˘ع ن˘ي˘ضسم˘خو
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘ضس ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي
لز˘˘˘ع˘˘˘لاو بيذ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘ضسو
ل˘˘ب˘˘ضسو ىر˘˘ضسأ’ا د˘˘ضض ي˘˘لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
.ةهجاوملا

،با˘ت˘كلا ن˘م ة˘ثÓ˘ث با˘ت˘كل˘˘ل مد˘˘قو
ةئيه شسيئر ركب وبأا يردق بتاكلا
:هلوقب نيرر˘ح˘م˘لاو ىر˘ضسأ’ا نوؤو˘ضش
» يعادبإ’ا زجنملا اذهب يفتحن اننإا
عاطتضسا يذلا ، «رخآا قاذم نجضسلل
رّو˘ضصي نأا ر˘ق˘ضشأ’ا ل˘ضضا˘ن˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
شضّرعتي امو ،لاقتع’ا عقاو ةعاربب
نا˘ّج˘ضسلا د˘ي ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ه˘˘ل
ة˘ي˘ضسا˘ق ة˘ل˘ما˘ع˘م ن˘م ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضسإ’ا

زاز˘˘˘ت˘˘˘باو لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضساو ة˘˘˘ي˘˘˘ضشحوو
ةلضسلضس ءوضض يف ، ةرذق بيلاضسأاو
اهضشياع يتلا نحملاو ثادحأ’ا نم
نأ’ .م2002 ماع هلاقتعا ذنم ريضسأ’ا

لاوزب ’إا يهتنت نل لاقتع’ا ةرهاظ
يف رقضشأ’ا لضضانملا زّكر ،لÓتح’ا

ةيمهأ’ا يف ةياغ روحم ىلع هباتك
ي˘ت˘لا ةرذ˘ق˘لا بي˘لا˘˘ضسأ’ا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
لÓ˘ت˘ح’ا تار˘با˘خ˘م ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘ضست
،مهلÓغتضساو نيل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا˘ب عا˘ق˘يإÓ˘ل
ةيفيقثت ةمهاضسم باتكلا اذه لّثميل
يطعُت ًادج ةم˘ه˘مو ة˘ي˘ن˘غ ة˘يو˘عو˘تو
لا˘ي˘جأ’او ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا با˘˘ب˘˘ضشلا
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ضضفأ’ا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

.ةيليئارضسإ’ا تاضسايضسلا فلتخم
نم لا˘ضضن˘لا˘ف .. ر˘خآا قاذ˘م ن˘ج˘ضسل˘ل
عادبإ’او ،رخآا قاذم هل هراوضسأا لخاد
..رخآا قاذم اهل ةحرفلاو ،رخآا قاذم هل
،رخآا قاذم هل باتكلا اذه نأا ىتحو
ةبتكم ىلإا ةيعون ةفاضضإا لّكضشي وهف
تاجات˘نإ’ا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م˘لا نو˘ج˘ضسلا بدأا
ةكرحلل ةيضسايضسلاو ةيبدأ’او ةيركفلا
ا˘ه˘ناو˘˘لأا ل˘˘كب ةر˘˘ي˘˘ضسأ’ا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
روتكدلا رعاضشلا مدق اميف .ةيضسايضسلا
ءاج ةداهضش يف باتكلل هط لكوتملا
ة˘ما˘ضسأا ّر˘ُح˘لا ر˘ي˘ضسأ’ا بت˘كي :ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ذقن˘ي˘ل ، را˘ن˘لا ر˘ب˘ع˘ي ن˘َم˘ك ، ر˘ق˘ضشأ’ا
ي˘ت˘لا كل˘ت . ق˘ير˘ح˘لا ن˘م ه˘˘َت˘˘نو˘˘ق˘˘يأا
جّهوتملا يناقلا نوللا لعفب تضسّدقت
يتلا ،نايرضشلا ةدرو نم اهَغsبsد يذلا ،
يه ، ةريغضص شسمضش تحت تحّتفت
اذ˘˘ه ه˘˘با˘˘ت˘˘ك ّنأا كلذ . بتا˘˘كلا بل˘˘ق
انتيدرضس وه «رخآا قاذم»ب موضسوملا

ىلع ةخضسارلا ان˘تاو˘ط˘خو ا˘ن˘ت˘ق˘ي˘ثوو
ي˘ت˘لا ، ة˘جار˘˘جر˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ضسم˘˘لا شضرأا
ةظحل نم ، بعضصلا راوضشملا دضصرت
ة˘عا˘˘ضس ى˘˘لإا «لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا«ف˘˘ط˘˘خ˘˘لا
كلت لكب ًارورم ،ةيرحلاو شصÓخلا
ة˘ن˘خا˘ضسلاو ة˘ظ˘ها˘˘ب˘˘لا ل˘˘ي˘˘ضصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا

بتاكلا ّنأا˘ك . ة˘ب˘ّثو˘ت˘م˘لاو ة˘م˘ي˘لأ’او
، ة˘فا˘ضسم˘لا ر˘ضصت˘خ˘ي نأا د˘ير˘ي ،ا˘˘ن˘˘ه،

عفدي ’ ىتح ،علاطلا ليجلا مّلعيو
’ نأا ديري كلذكو .ديدج نم نمثلا
ي˘ف ع˘ق˘ن˘ف ، ة˘ّيرذ˘ع ا˘ن˘تر˘˘كاذ نو˘˘كت
.ةّرم فلأا اهتاذ ةرفحلا

هذ˘ه˘ل ة˘ّضسا˘˘م ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ا˘˘ن˘˘نأا ّكضش ’

شسرّد˘لا اذ˘ه˘لو ،ة˘ع˘طا˘ضسلا ةءا˘ضضإ’ا
لبق ،انئانبأا ةعانم ق˘ّم˘ع˘ن˘ل ، غ˘ي˘ل˘ب˘لا

ةناضصح نم ديزنو ، روظحملا عوقو
ام رثكأا لعلو .دضسجلا لبق حورلا
، فو˘غ˘ضشلا شضب˘ن˘لا كلذ ، ي˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ب ’إا نو˘˘كي ’ يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘فو˘˘˘لاو
نيذلا ،نيينيطضسلفلا نحن ، انينارهظ
نو˘˘جّوز˘˘ت˘˘يو ءا˘˘فو˘˘لا˘˘ب نو˘˘ضضي˘˘ف˘˘˘ي
نكمم ، ةطاضسبب ، هنأ’ ، ليحتضسملا
ةز˘ج˘ع˘م حر˘ت˘˘ج˘˘ن نأا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘ضسنو ،
Óً˘با˘ق ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم ق˘˘ْل˘˘خو ، هزوا˘˘ج˘˘ت
مدق اميف . قضشعلاو ءاقللاو ةايحلل
ةداهضشب باتكلل مينغ دمحأا بتاكلا

تن˘كم˘ت :ا˘ه˘ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘مو ،ة˘˘نزاو
نم ةينيط˘ضسل˘ف˘لا ةر˘ي˘ضسأ’ا ة˘كر˘ح˘لا
لخاد ةيلاضضنلا اهتمو˘ظ˘ن˘م ر˘يو˘ط˘ت
لÓ˘خ ن˘م تعز˘ت˘ناو تÓ˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

ن˘ع بار˘ضضإ’ا ي˘ف ءا˘ع˘مأ’ا كرا˘ع˘م
تن˘كم˘ت ،ة˘م˘ه˘م تازا˘ج˘نإا ما˘ع˘ط˘˘لا
ا˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت ن˘م ةر˘˘ي˘˘ضسأ’ا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
،اهرود رارمتضسا يف عدبم لكضشب
ف˘˘ضشكو ة˘˘ير˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ف تم˘˘˘ها˘˘˘ضسو
ىرضسأ’ا دضض لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ضسرا˘م˘م
ن˘ي˘ب ي˘˘عو˘˘لا ر˘˘ضشنو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا

بي˘لا˘ضسأا لو˘ح ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا فو˘ف˘˘ضص
با˘˘ت˘˘كلا اذ˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو .لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
،رقضشأ’ا ةماضسأا ل˘ضضا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ضسأÓ˘ل
ريبك ددع تامهاضسمل ةمهم ةفاضضإا

ودبي دقو،نيينيطضسلفلا ىرضسأ’ا نم
كراضشتي باتكلا اذه يف ةماضسأا نأا

اومهاضس نيذلا ىرضسأ’ا نم ددع عم
ةريضسأ’ا ةكرحلل يبدأ’ا جاتنإ’ا يف
هنكل ،عيضضاوملا شضعب لوانت يف
نوكت داكت ةداهضش مدقي هنأاب زيمتي
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا بناو˘˘ج ة˘˘فا˘˘كل ة˘˘ل˘˘ضصف˘˘م
ةظحل نم ،لقتعملا لخاد ةيمويلا
’و ،ة˘ير˘ح˘لا ة˘ظ˘ح˘ل ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ع’ا
شصو˘غ˘ي ل˘ب ،ط˘ق˘ف كلذ˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘كي
ر˘˘ب˘˘ضسي ،ر˘˘ي˘˘ضسأ’ا تاذ ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
نأا رعضشتف ،تاذلل ةيناوجلا راوغأ’ا

يف ةقيحضس ةوه ىلإا يوهي كلبق
وأا طا˘˘ب˘˘حإ’ا وأا فو˘˘خ˘˘لا تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل
بيذعتلا ما˘يأا ع˘با˘ت˘ت تنأاو كا˘ب˘تر’ا
نم قيقحتلا ةلحرم لÓخ ةليوطلا
،ريضسأ’ا عم لÓتح’ا تارباخم لبق
،نينيعلا بوضصعم حبضشلا ت’وجو
ه˘ضسا˘ف˘نأا ةرار˘ح˘ب شسح˘ت دا˘كت ى˘ت˘˘ح
تا˘ضضب˘ن ع˘م˘ضستو بضضغ˘لا ة˘ظ˘ح˘˘ل
خارضصلاو موجهلل زفحتي وهو هبلق
ر˘ع˘ضشت دا˘˘كتو ،نا˘˘ج˘˘ضسلا ه˘˘جو ي˘˘ف
كحور ششي˘ج˘تو كد˘ضسج ي˘ف ع˘جو˘ب
عجو نع ةماضسأا تاملك أارقت ةظحل
كحور شضي˘ف˘تو ،م˘ه˘م’آاو ىر˘ضسأ’ا
ريضسأ’ا ءاقلل كتعباتم ةظحل حرفلاب
، ةرايزلا زجاوح فلخ نم لهأ’ا عم
فيزتو بع˘ت˘لا˘ب رو˘ع˘ضشلا ككل˘م˘ت˘ي
باذعلا ةلحرل عمتضست تنأاو كئاعمأا
ام نوجضسلا نيب لقنتلا ةلفاح يف
ةءارق لضصاو˘ت ،ة˘ط˘ضسو˘ب˘لا˘ب ى˘م˘ضسي
عباتت تنأاو قلقب ةماضسأا خأ’ا روطضس
دلاو عم يكبتو ،شضيرم ريضسأا ةلاح
هتلفط ةافوب ه˘مÓ˘عإا ة˘ظ˘ح˘ل ة˘ل˘ف˘ط
دارم رعاضشلا بت˘ك ا˘م˘ي˘ف .ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا
دا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مأ’ا ي˘˘نادو˘˘ضسلا
نيينيطضسلفلا ءابدأ’او باتكلل ماعلا
قلطي :اهيف درو باتكلا نع ةداهضش
ءا˘بدأ’او با˘˘ت˘˘كل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
ةماضسأا ريضسأ’ا ةنّودم نيينيطضسلفلا
ة˘˘لو˘˘ق˘˘ل ءÓ˘˘عإاو ًارا˘˘ه˘˘ضشإا ر˘˘ق˘˘˘ضشأ’ا
يلÓتح’ا دÓجلا هجو يف ىرضسأ’ا
˘˘˘مÓ˘˘˘حأ’ا ردا˘˘˘ضصي يذ˘˘˘لا دو˘˘˘˘ضسأ’ا

،ءوضضلا ل˘با˘ن˘ضسو ةا˘ي˘ح˘لاو حر˘ف˘لاو
ع˘م˘ق˘لاو را˘˘ضصح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا د˘˘ي˘˘ع˘˘يو
ىرضسأ’ا دضسج ىلع يمويلا توملاو
مد ةنوخضس ةنخاضسلا قاروأ’ا هذه .
، ةد˘ي˘كأاو ةد˘ها˘ضش ةدا˘ه˘ضش ءاد˘ه˘˘ضشلا
عمجلا ةغيضصب ريضسأا تايموي قّثوت
بهÓ˘لا ه˘مد ر˘ب˘˘حو ه˘˘قر˘˘ع˘˘ب نّود˘˘ي
ف˘ل˘خ ع˘جو˘لاو ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘يدر˘˘ضس
ر˘ّط˘ضسيو ة˘ح˘بار˘لا ة˘م˘ت˘ع˘لا نا˘ب˘ضضق

ككف˘ي ة˘م˘ت˘ع . باذ˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ه˘قا˘فرو ر˘ق˘ضشأ’ا ة˘ما˘ضسأا ا˘ه˘تو˘ط˘˘ضس
ة˘لو˘ق نور˘ه˘ضشي ن˘يذ˘لا ، ن˘ي˘ما˘ي˘م˘لا
دضض يروطضسأ’ا دومضصلاو ربضصلا
ة˘˘مو˘˘غ˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘تاودأاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

وحن ءارمحلا ةيرحلل ةذفان نوحتفيو
.نيكملا زجانلا لÓقتضس’او ريرحتلا
شسوماق لخدي «نوجضسلا بدأا» نإا
امب ينيطضسلفلا ق˘ح˘لا ةو˘ق˘ب م˘لا˘ع˘لا
نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ىر˘ضسأ’ا ه˘حر˘˘ت˘˘جا

عاد˘˘بإ’ا تا˘˘قا˘˘ي˘˘ضس ن˘˘˘م بر˘˘˘ع˘˘˘لاو
ة˘ياور نو˘ح˘ضضف˘ي م˘هو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘لا
. لتاخملا هفييزتو ءاهوضشلا شضيقنلا
، عجو ةيدرضس .. «رخآا ٌقاذم نجضسلل»
مل ريضسأ’ ةقداضص ةقثاو ةّرم ةياكحو
هط˘ق˘ضست م˘لو ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘ف ط˘ق˘ضسي
نيطضسلف دهع ىلع لظو ، ةظحللا
ة˘ياور .خ˘ضسار˘لا ا˘ه˘ت˘با˘ثو ة˘˘ل˘˘ما˘˘كلا
بيرملا تمضصلا ةيظ˘ضشت˘ل ا˘ه˘ق˘ل˘ط˘ن
م˘لا˘ع˘لا ه˘جو ي˘ف ة˘خر˘ضص ا˘ه˘ن˘ل˘ع˘نو
لاوهأاو ىرضسأ’ا ةاناعم نع ىمعأ’ا
.رضسكنت ’و جترت ’ ةدارإاو نجضسلا
.. ّر˘˘˘˘حو ّي˘˘˘˘˘ح تنأا ًاذإا ، بت˘˘˘˘˘كت تنأا

571 يف باتكلا ءاج دقو . رضصتنتو
ةعزوم طضسوتملا عطقلا نم ةحفضص
لوأ’ا لضصفلا ثدحتي نيلضصف ىلع
فور˘ظو لا˘ق˘ت˘ع’ا ع˘قاو ن˘ع ا˘ه˘˘ن˘˘م
يناثلا لضصفلا امأا ،ةيلاقتع’ا ةايحلا
فيكو ل˘ظ˘لا بور˘ح ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي˘ف
يف بورحب لÓتح’ا تارادإا موقت
يعمتجملا كضسامتلا كيكفتل ءافخلا

ةينب يف قارتخا ثادحإ’ يميظنتلاو
هعيو˘ط˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
م˘˘ت ف˘˘ي˘˘كو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسل
.اهتهجاومو تاضسايضسلا هذه فاضشتكا
جاتنوملاو فÓغلا ميمضصت نأا ركذي
دضشرم حلاف دمحم ممضصملل يلخادلا

نا˘˘يإا نا˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل فÓ˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘حو˘˘˘لو
رعاضشلا ةعجارمو ةعباتمو نوضسجدوه
.يعافرلا ةعمج
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ةيمشسوملا ازنوفن’ا دشض حاقل فلأا74 نم ديزأا لبقتشست ةنتاب
دبع ينونرد» روتكدلا ،فضشك
ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم شسي˘˘ئر » م˘˘ي˘˘كح˘˘˘لا
ةحضصلا ةيريدمب ،ةماعلا ةياقولا
ةر˘ي˘خأ’ا ه˘تا˘ه نأا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘˘ب
،ةيمضسوملا ازنوفن’ا ةهباجملو
ةنضس لك يف اهتداعك تلبقتضسا

ة˘˘ضصح ة˘˘ي˘˘ضصو˘˘لا ةرازو˘˘لا ن˘˘م
.ةعرج فلأا74 تغلب ةربتعم
نأا رد˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا تاذ ،ح˘˘˘˘˘ضضوأاو
ىلوأا ةعفد˘ك تم˘ل˘ت˘ضسا ة˘ي’و˘لا

يف57 عيزوت مت ةعرج5607
عاطق يفظوم ىلع اهنم ةئملا
نينطاوملا ىلع يقابلاو ةحضصلا
ةعفد مÓتضسا مت يذلا تقولا يف
فلأا41 نم ديزأاب تغلب ةيناث

ةئملاب08 اهنم عيزوت مت ةعرج
ىلع ةيقبلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ف ة˘ح˘ضصلا عا˘ط˘˘ق ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
ةضصحلا ة˘ل˘م˘كت م˘ت˘ي نأا را˘ظ˘ت˘نا
ةمضصاعل ةضصضصخملا ةيق˘ب˘ت˘م˘لا
ل˘جأا ن˘م اذ˘هو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب شسارو’ا

ريطخ˘لا شضر˘م˘لا اذ˘ه ة˘ه˘با˘ج˘م
ع˘˘م ه˘˘ضضار˘˘عأا ه˘˘با˘˘ضشت˘˘ت يذ˘˘˘لا
.انوروك ءابو شضارعأا

تاذ بضسح ر˘˘ي˘˘خ˘˘ضست ،م˘˘ت د˘˘قو

ةيداملا تايناكمإ’ا لك ردضصملا
لم˘ج˘م لا˘م˘ع˘ت˘ضس’ ة˘ير˘ضشب˘لاو
ىلع اهعيزوتو تاعرجلا هتاه
ن˘ضسلا را˘ب˘ك ن˘م ا˘ه˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسم
باحضصأا اذكو لماوحلا ءاضسنلاو
.ةنمزملا شضارمأ’ا

د˘˘ب˘˘ع ي˘˘نو˘˘نرد» ،را˘˘˘ضشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
حا˘ق˘ل عو˘ضضو˘م ى˘لإا «م˘ي˘كح˘˘لا
ةنضسلا هتاهل ةيمضسوملا ازنوفن’ا

ةنضسلا حا˘ق˘ل ن˘ه ز˘ي˘م˘ت˘ي يذ˘لاو
ة˘ي˘ح˘ضصلا ه˘ت˘ب˘ي˘كر˘ت˘ب ة˘طرا˘ف˘لا
يوتحت يتلاو ةعان˘م˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘لا

ة˘ي˘فا˘ضضإا ة˘ي˘ب˘ط ر˘ضصا˘ن˘ع ى˘ل˘˘ع
لك نم ةعان˘م م˘ضسج˘ل˘ل ي˘ط˘ع˘ت
ششيعن نحنو ةضصاخ شضارمأ’ا
لوز˘˘نو ف˘˘ير˘˘خ˘˘لا ل˘˘ضضف ي˘˘˘ف
مضسج˘لا ن˘م ل˘ع˘ج˘ت در˘ب ت’ز˘ن
ن˘ع Ó˘ضضف ،شضر˘م˘يو ف˘ع˘ضضي
يذ˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا را˘˘ضشت˘˘نا
شضار˘عأا ع˘م ه˘ضضار˘˘عأا ه˘˘ب˘˘ت˘˘ضشت
رمأ’ا وهو ةيمضسوملا ازنوفن’ا
رو˘ت˘ضسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ب ع˘˘فد يذ˘˘لا

اذ˘ه ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘ي˘ح˘˘ضصلا ةرازوو
.يقاولا حاقللا

نامثع راعرع .ينامحد دمحم

ةيئاقولإ ةلمحلإ هذه نم ىلوألإ ةلحرملإ لÓخ
 نوديفتشسي لفط0024 نم ديزأا

يزيليإا للششلا ءاد دشض حيقلت ةيلمع نم
لفط0024 ن˘م د˘يزأا دا˘ف˘ت˘˘ضسا
حيقلت ةيلمع نم يزليا ةي’وب

لا˘ف˘ط’ا ل˘ل˘ضش ءاد لا˘ضصئ˘ت˘ضس’
نم ىلو’ا ةلحرملا لÓخ كلذو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ي˘ئا˘ن ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع تفد˘ه˘ت˘ضسا

ملع ام بضسح ،ةي’ولاب ةلوزعمو
ة˘ئ˘بوأ’ا م˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم ىد˘˘ل
.يئاقولا بطلاو
ةل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘ضضتو
ءا˘ثÓ˘ث˘لا شسمأا تم˘ت˘˘ت˘˘خا ي˘˘ت˘˘لا

ءارجإا مايأا01 رادم ىلع ترجو
ةدئافل ءادلا اذه دضض تاحيقلت
قطانملا ديدع ربع لفط0424
ىلع ةي’ولاب ةلوزعملاو ةيئانلا

تضسا˘تو ار˘فاو تر˘جا˘˘م˘˘ت رار˘˘غ
متي نا ىلع نونظفو نماضس دوو
لÓخ ةيميعدت تا˘عر˘ج م˘يد˘ق˘ت
فارضشإاب كلذو ،ةيناثلا ةلحرملا

بط˘لاو ة˘ئ˘بوأ’ا م˘ل˘ع ة˘ح˘ل˘ضصم
شسي˘ئر دا˘فا ا˘م بضسح ،ي˘ئا˘قو˘˘لا
نيضساي روتكدلا ،ةحلضصملا تاذ
،لوؤوضسملا تاذ حضضوأاو.بيذ
فدهت ةيئاقو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه نا
يف فضشكلا ةرئاد عيضسوت ىلا
تا˘˘ئ˘˘ف˘˘˘لاو لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا طا˘˘˘ضسوأا
نم ةياقولل ىر˘غ˘ضصلا ة˘ير˘م˘ع˘لا

قطا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘م˘ي˘ضس شضر˘م˘لا اذ˘ه
،لحرلا ودبلا تاعمجتو ةيئانلا

.هيلا ريضشا امك
ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘ضضتو
ة˘يدا˘ع فور˘ظ ي˘ف تر˘ج ي˘ت˘˘لا
ح˘ئا˘ضصن˘لا ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
لوح ةيضسيضسحتلا تاهي˘جو˘ت˘لاو
د˘ي˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ثح˘لاو ءاد˘لا اذ˘ه
اظافح ةيئاقولا ريبادتلا فلتخمب

.ةيمومعلا ةحضصلا ىلع
د.صس

صصاخ رامثتسسإ راطإإ يف
راردأاب يوبرتلا ميلعتلل ةشصاخ ةشسردم لوأا حاتتفا
لوأا راردأا ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب تح˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘˘فا

يوبرتلا ميلعتلل ةضصاخ ةضسردم
يف تز˘ج˘نأا ر˘ي˘ب˘كلا بو˘ن˘ج˘لا˘ب
ام˘ب˘ضسح ،شصا˘خ را˘م˘ث˘ت˘ضسا را˘طإا
.عورضشملا ةبحاضص نم ديفتضسا

ةبحاضص ،موثلك يناجرف بضسحو
يرا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا عور˘˘˘˘ضشم˘˘˘˘لا
ةضسردم˘لا هذ˘ه نإا˘ف ،ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
53 ثادحتضسا يف تمهاضس يتلا

نييجوغاديب نيب لمع بضصنم
ن˘م˘ضضت ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘مو ن˘˘ي˘˘يرادإاو
ذيمÓتلل ةيميلعت ة˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت
ير˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ي˘˘˘ف
ي˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب’ا ن˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو
قÓطنا راظتنا يف طضسوتملاو
عم يوناثلا روطلا يف ميلعتلا
ي˘˘ضسارد˘˘لا م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
ةضسردملا هذه ر˘فو˘ت˘تو.ل˘ب˘ق˘م˘لا
زهان رامثتضسا غلبمب تزجنأا يتلا

زاجنإÓل شصضصخ جد نويلم08
ةحاضسمب ،تامدخلاو زي˘ه˘ج˘ت˘لاو
ىلع عبر˘م ر˘ت˘م000.1 تغل˘ب

ةيجوغاديبلا ق˘فار˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةضساردلل ةرجح02 لمضشت يتلا

مÓعإÓل تاعاقو ةيملع رباخمو
امك .علاطملاو ةذتاضسأ’او يلآ’ا
اضضيأا ةضصاخلا ةضسردملا يوتحت

نوينقت اهرطؤوي ةيبط ةدايع ىلع
ةيناضسفن ةيئاضصخأاو ةحضصلا يف
ذيمÓتلا ة˘ق˘فار˘م˘ل ة˘ي˘نو˘ف˘طروا
مضستملا نهارلا فرظلا يف اميضس
ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ضشف˘˘˘ت˘˘˘ب
ن˘م˘ضضت ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،د˘ج˘ت˘˘ضسم˘˘لا
،ا˘هذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل ل˘ق˘ن˘˘لاو ما˘˘ع˘˘طإ’ا

نأا اهل قبضس يتلا يناجرف بضسح
نيوكتلل ةضصاخ ةضسردم تحتف
0002 ةنضس تا˘غ˘ل˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
ى˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘ضشإا لÓ˘˘خو .راردأا˘˘ب
ي˘م˘ل˘ع˘لا حر˘ضصلا اذ˘ه ن˘ي˘ضشد˘˘ت
،راردأا يلاو نمث ،هقفارم دقفتو
د˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ،ي˘بر˘ع˘˘لا لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب
دادعإا ىلإا فداه˘لا يرا˘م˘ث˘ت˘ضس’ا
.لبقتضسملا لايجأا

ع.‘إولب

 مهبلاطم مهأإ بورسشلإ ءاملإو يحسصلإ فرسصلإ ،ةرانإلإ

ةيمنتلا بايغ ىلع نوجتحي لجيجب ريهاطلا ةيدلبب ريششعوب ةيرق ناكشس
يتيدلب نيب طبإرلإ يئلولإ قيرطلإ قلغ ىلع ،لجيج ةيلو قرسش ريهاطلإ ةيدلبب ريسشعوب ةيرق ناكسس مدقأإ
.مهتقطنم ىوتسسم ىلع ةيمنتلل يلك بايغ يف اهلمجم بسصت يتلإو بلاطملإ نم ةلمج ببسسب ةنحسشلإو ريهاطلإ

ةراجحلا ششارتفاب اوماق ثيح
،ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘قو شسيرا˘ت˘م˘لاو
شسي˘ئر رو˘ضضح˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ضشنا

فرضصلا تاونق ءاضشنإا ةرورضض
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا د˘يوز˘تو ي˘˘ح˘˘ضصلا
زاغلاب اهطبرو بورضشلا ءاملاب
يف ةقطنملا جاردإاو يعيبطلا

ة˘˘ما˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘فر ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
ل˘ق˘ن˘˘ل ط˘˘خ  ح˘˘ت˘˘ف ةرور˘˘ضضو
ريضشعوب ةيرق نم نيرفاضسملا
ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘يد˘ل˘ب ط˘ضسو و˘ح˘˘ن
ةرانإ’ا˘ب ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ن˘ي˘ضسح˘تو
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا

قر˘˘˘ط˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘ضصإا ةرور˘˘˘˘ضض
’ تح˘ب˘ضصأا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا
كلاب امف يضشملل ىتح حلضصت
نع كيهان ،تارايضسلا رورمب

ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لا ق˘فار˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
نو˘ب˘لا˘ط˘ي ثي˘ح ة˘ي˘ضضا˘˘ير˘˘لاو
ىلع ديحولا بعلملا حÓضصإاب
ربتعي يذلاو ة˘ير˘ق˘لا ىو˘ت˘ضسم
با˘ب˘ضشل د˘ي˘حو˘لا شسف˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
بلاطم اهلك ي˘هو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
نم بجو مهبضسح ةيولوأا تاذ
عارضسإ’ا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
يتلا م˘ه˘ت˘ير˘ق˘ل تا˘ف˘ت˘ل’ا ي˘ف
ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا نا˘ي˘ضسن ا˘ه˘ل˘م˘هأا
تاونضسلا رم ىلع ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ششي˘م˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ضضر˘ع ا˘ه˘ل˘ع˘جو
شضعبب اهد˘ع˘ب م˘غر بار˘خ˘لاو
ن˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف تار˘˘ت˘˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘˘كلا

ثيح ،ريهاطلا ةيدلب ةمضصاع
مهضضاعت˘ما ن˘ع نا˘كضسلا ر˘ب˘ع
يتلا ةيعضضو˘لا ن˘م م˘هر˘مد˘تو
مهراب˘جإاو م˘ه˘ت˘ير˘ق ا˘ه˘ي˘لإا تلآا

تاكولضسلا هذهل ءوجللا ىلع
ل˘˘جأا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا قÓ˘˘˘غإاو

.نيلوؤوضسملل مهتوضص عامضسإا
لقنلإ عاطق يف للسش
تايدلب ربع يمومعلإ

 لجيج ةيلو
لقنلل شصاوخلا نولقانلا نضش
رب˘ع ن˘ير˘فا˘ضسم˘ل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا

،لجيج ةي’وب تايدلبلا ديدع
لم˘ع˘لا ن˘ع ا˘حو˘ت˘ف˘م ا˘بار˘ضضإا

م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ضضفر بب˘˘˘˘˘˘ضسب  كلذو
05 لÓغت˘ضسإا ءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
كلذو ن˘كا˘مأ’ا ن˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
انوروك شسوريف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل

نع اوربع ثيح ،91 ديفوك
،ءارجإ’ا اذهل قلطملا مهضضفر
تÓ˘فا˘ح˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ
ةيليملاك ةل˘يو˘ط˘لا طو˘ط˘خ˘لا

ر˘˘˘ضصن˘˘˘ع˘˘˘لاو شسي˘˘˘جا˘˘˘ي ن˘˘˘بو
اودكأا ذإا ،ة˘ن˘ضسكا˘تو ة˘ل˘ي˘م˘جو
ةيناكمإا مدع مÓضسلا ةديرجل
نل مهنأ’ ءارجإ’ا اذه دامتعإا
نيزنبلا قوقح ىتح اولضصحي
كلاب ام˘ف م˘ه˘ل˘م˘ع ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
ثيح ،شضباقلاو قئاضسلا ةرجأاب

ذ˘ن˘م ا˘حو˘ت˘ف˘م ا˘بار˘ضضإا او˘ن˘˘ضش
نود ن˘˘مو ي˘˘ضضا˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حأ’ا
ىلع رثأا ام وهو ،كلذب راعضشإا
تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘كر˘˘ح˘˘لا

،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘ضصا˘˘عو
نيفظو˘م˘لا شضع˘ب د˘جو ثي˘ح
ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لاو ةذا˘˘ت˘˘ضسأ’او
ةريبك تابوعضص لجيج ةنيدم
مهلمع بضصانمب قاحتل’ا يف
،م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ل ا˘ضضيأا ةدو˘˘ع˘˘لا وأا

نونطاوملا هركنتضسإا ام وهو
نيل˘قا˘ن˘لا ن˘م او˘ب˘لا˘طو ا˘ضضيأا

ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘ضض ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘م ى˘˘ندأ’ا د˘˘ح˘˘لا نا˘˘م˘˘ضضو
نطاوملل ىنضستي ىتح ةمدخلا
رقمل لقن˘ت˘لاو ه˘تا˘جا˘ح ءا˘ضضق
هتهج نم ،ةيحيرأا لكب هلمع
لقنلا ةيريدم يف لوؤوضسم دكأا
ي˘˘˘˘ه تاءار˘˘˘˘جإ’ا هذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘˘ب
ةيئ’و شسيلو ةيرازو تاءارجإا

ن˘م د˘ح˘لاو ة˘يا˘قو˘ل˘ل فد˘ه˘تو
ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ضشت˘˘˘نإا

نيأا لجيج ةي’و يف ةضصاخ
ي˘ف ا˘ب˘ي˘هر ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترإا د˘˘ه˘˘ضشت

ىلع اددضشم ،ةباضصإ’ا ت’اح
ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا بي˘ل˘غ˘˘ت ةرور˘˘ضض
ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا
ةيلوؤوضسملاب روعضشلاو ةضصاخلا

ةيرضشبلا حاورأ’ا ذاقنإا لجأا نم
يف نازتإ’ا نيلقانلا نم ابلاط
اهنأ’ لمعلل ةدوعلاو مهريكفت
ة˘ن˘ي˘ع˘˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ى˘˘لإا ي˘˘ها˘˘م
دوعيو ءابولا اذه يضضقنيضسو
هلمع ةضسراممل انم دحاو لك
.ةيعيبط ةفضصب

مايأ’ا» نوضضغ يف ملتضسيضس
فيطضسب ’’ةلبقم˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
هيجوتو لابقتضس’ زكرم لوأا

ن˘˘ي˘˘قو˘˘ب˘˘ضسم˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘مو
نم ملع ام بضسح ،ايئاضضق
ة˘طا˘ضسو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘˘ضسي˘˘ئر
جامدإ’ا ةداعإاو ةي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
ن˘ي˘قو˘ب˘ضسم˘ل˘ل ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
.يضسنوت ةدوهرضص ،ايئاضضق
ة˘لوؤو˘ضسم˘لا تاذ تح˘ضضوأاو
ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه نأا ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
«ه˘عو˘ن ن˘م لوأ’ا» نو˘كي˘ضس
لفكتي يذلا فيطضس ةي’وب
ةقفارمو هيجوتو لاب˘ق˘ت˘ضسا˘ب
ةداعإ’ ايئاضضق ني˘قو˘ب˘ضسم˘لا
ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘جا˘˘مدإا

ىلإا ةدو˘ع˘لا ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘حو
جزت د˘ق تا˘ف˘لا˘خ˘م با˘كترا
.نوجضسلا يف اددجم مهب
اذه نأا ةثد˘ح˘ت˘م˘لا تفا˘ضضأاو
لاغ˘ضشأا تمد˘ق˘ت د˘ق ز˘كر˘م˘لا
ةئاملاب59 يلاوحب هتئ˘ي˘ه˘ت
ةثيثح تادوهجم ةرمث وهو
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب

رارغ ىلع ،ةينعملا تآايهلا
تحنم يتلا ف˘ي˘ط˘ضس ة˘يد˘ل˘ب
ةحاضسم ىلع لكيه ةيعمجلل
راوجب اعبر˘م ار˘ت˘م022 ـ˘ب
ةنيدمب رامع ةضشابع قوضس
هميمرت ديعأا ثيح ،فيطضس
41ب ردقت ةيلام ةميقب ايلك
.جد نويلم
نأا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ضسنو˘˘˘˘˘ت تف˘˘˘˘˘ضشكو
ةد˘˘˘ع م˘˘˘ضضي˘˘˘ضس ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةدئافل ةينيوكتلا تاضشرولا

ن˘م ة˘ضشه˘لا ة˘ح˘ير˘˘ضشلا هذ˘˘ه
خ˘˘ب˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ضضح˘˘˘تو
ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘قÓ˘˘˘ح˘˘˘لاو
ءا˘˘˘˘ضشنإاو ي˘˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘˘˘عإ’او
تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘ضستو
قيضسنت˘لا˘ب كلذو ةر˘غ˘ضصم˘لا

ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ع˘˘˘م
ةلاكولاو نيينهملا ميلعتلاو
شضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘ضست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.رغضصملا

نأا ز˘كر˘م˘لا اذ˘˘ه نأا˘˘ضش ن˘˘مو
«ة˘˘˘ما˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح» نو˘˘˘˘كي

ن˘˘ي˘˘قو˘˘ب˘˘ضسم˘˘لا نا˘˘˘ضضت˘˘˘ح’
يف ءاضسنلا كلذكو ايئاضضق
ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضص ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضضو
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘ضضوأا ن˘˘˘˘ضسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
لمعب مايقلا ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘يو
دح ىل˘ع Ó˘خد م˘ه˘ل ن˘م˘ضضي
.يضسنوت ،ةديضسلا لوق
ة˘˘˘ط˘˘˘ضشا˘˘˘ن˘˘˘˘لا شسف˘˘˘˘ن تعدو
قايضسلا اذه ي˘ف ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
ه˘ل ن˘م ل˘كو ل˘م˘ع˘لا با˘˘برأا

ف˘ي˘ظو˘ت˘لا لا˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع
ىلع لمعلا ىلإا ليغضشتلاو
ةيلمعل ينادي˘م˘لا د˘ي˘ضسج˘ت˘لا
ةفيحضص «شسجاه» دا˘ع˘ب˘ت˘ضسا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘باو˘˘˘ضسلا

نيقوبضسملا فيظوت ة˘ي˘ل˘م˘ع
بضصان˘م ي˘ف ى˘ت˘ح ا˘ي˘ئا˘ضضق
ي˘˘عد˘˘ت˘˘˘ضست ’ ة˘˘˘يدا˘˘˘ع د˘˘˘ج
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘˘كل كلذ
ة˘˘˘ضسرا˘˘˘م˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ضشن
ة˘˘م˘˘ير˘˘ك ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ا˘˘˘هر˘˘˘ضسأ’و
.مارجإ’ا دعتبت اهلعجتو

ب.ناÁإ

ميهإرب.ع

ينإديملإ لمعلل ةلسصإوم
ينكاسسب لفكتلل يرإوجلإ

لظلإ قطانم
«شصانك» ةلفاق
لاحرلا طحت
نيعب ةشصاهلوب

تنششوميت
ينإديملإ لمعلل ةلسصإوم
لفكتلاب صصاخلإ يرإوجلإ

قطانم ينكاسس تلاغسشناب
نمسض جردني يذلإو ،لظلإ

ةماعلإ ةيريدملإ تايسصوت
نم برقتلإ ىلإإ ةيمإرلإو
مهل ءاغسصإلإو نينطإوملإ

مهتلاغسشنإ فلتخملو
،مهتاحإرتقإو مهتاعلطتو

نينطاقلإ  ءلؤوه ةسصاخ
رذعت نيذلإ لظلإ قطانمب

 مئإدلإ لسصإوتلإ مهيلع
فورظلل إرظن انعم رمتسسملإو
لمع قيرف ،مهب ةطيحملإ
يرإوجلإ لقنتملإ كابسشلإ

رإرغ ىلعو  هحلاسصم فلتخمبو
،ةمرسصنملإ عيباسسألإو مايألإ

ةسصاهلو ةيدلب ىلإإ لقنت
لظلإ  قطانم صضعبو ةبإرغلإ
رإرغ ىلع اهتحت ةيوسضنملإ

‐ ىرسسيلإ ةهجلإ نوقسشر
يديسس‐نايزوب دلوأإ ةحدإدملإ

ةرايزلإ.ريإوكلإ ىسسيع
ءاسضف صصيسصختب تزيمت
برقتلإ لجإ نم إذهو ،حوتفم
ءاغسصإلإو نينطإوملإ نم رثكأإ
مهئإرآإو مهتلاغسشنإ فلتخمل
فلتخم ىلع ةباجإلإ إذكو
نم ةحورطملإ تإراسسفتسسلإ

فيرعتلإ ىلإإ ةفاسضإلاب ،مهلبق
نم مهل  قودنسصلإ لفكي ام لكب

تإءإدآإ نم همدقي امو تامدخ
،يعامتجلإ نامسضلإ لاجم يف
فلتخمب مهعÓطإ إذكو
ةديدجلإ ةينورتكللإ تامدخلإ

جإرختسساب مهل حمسست يتلإو
نع حيرسصتلإو باسستنلإ قئاثو
.لقنتلإ ءانع نود نمو دعب

ةنوب نيسسح

ةيلولاب هعون نم لوألإ

فيطشسب ايئاشضق نيقوبشسملا هيجوتو لابقتشس’ زكرم مÓتشسا وحن



mahali@essalamonline.com

698209ددعلا ^2441  يناثلا عيبر6ـل قفاوملا0202 ربمفون12تبصسلايلحم
0202 ربوتكأا ىلإا يفناج نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ

ةليمب كامشسأ’ا نم انط02 وحن جاتنإا
ن˘م ة˘ل˘ي˘م ة˘ي’و جا˘ت˘˘نإا غ˘˘ل˘˘ب
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف يرا˘ق˘لا د˘˘ي˘˘ضصلا
ىلإا رياني ةيادب نم ةدتمملا
وحن ،يضضقنملا ربوتكأا ةياهن
عاونأا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘ن˘ط02
نم ملع ام بضسح ،كامضسأ’ا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ط˘ح˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر
دراو˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘˘ضصل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘مأا د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ضصلا
.ةمغÓضش
ي˘ف رد˘ضصم˘˘لا تاذ ح˘˘ضضوأاو
ةيمكلا نأاب يفحضص  حيرضصت
ر˘˘ه˘˘ضشأ’ا لÓ˘˘خ ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ة˘ن˘ضسلا ن˘م ى˘˘لوأ’ا ةر˘˘ضشع˘˘لا
ا˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت لدا˘˘ع˘˘ت» ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
ةنضسلا ةليط ةجتنملا ةيمكلا
ام وه و «(9102) ةيضضاملا
لوؤو˘ضسم˘لا ر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ك ،د˘ع˘ي
جاتنإا قيقحتل ارضشؤوم» ،هتاذ
ة˘نرا˘˘ق˘˘م ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه «ر˘˘ب˘˘كأا
.ةمرضصنملا ةنضسلاب
نإاف ةمغÓضش ديضسلل ادانتضساو
هدايطضصا مت ققحملا جاتنإ’ا

نوراه ينب دضس ىوتضسم ىلع
ماعلا جاتنإا نأا نيح يف ،طقف
م˘˘ت كا˘˘م˘˘ضسأا ن˘˘م ي˘˘ضضا˘˘م˘˘˘لا

دضس ىوتضسم ى˘ل˘ع هدا˘ي˘ط˘ضص
ناز˘خ˘لا د˘ضسلاو نورا˘ه ي˘˘ن˘˘ب
.ةينامثعلا يداو ةيدلبب
ن˘م ة˘ي’و˘لا جا˘ت˘نإا ل˘ث˘م˘ت˘˘يو
شسيئر بضسح ،يراقلا ديضصلا

ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘ضصلا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
ي˘˘ف ،ة˘˘يد˘˘ي˘˘ضصلا دراو˘˘˘م˘˘˘لاو
ف˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب طو˘˘ب˘˘ضشلا كم˘˘ضس
ي˘ضضف˘لا طو˘˘ب˘˘ضشلا) ه˘˘عاو˘˘نأا

م˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك طو˘˘˘ب˘˘˘ضشلاو
كم˘ضسو (يدا˘ع˘لا طو˘ب˘˘ضشلاو
كم˘˘˘˘˘˘˘ضسو» و˘˘˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لا»
نأا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ف˘˘م ،«نا˘˘ضسارا˘˘˘كلا»
نم جاتنإ’ا اذه قيوضست ةيلمع

ى˘ل˘ع م˘ت˘ت ن˘يدا˘˘ي˘˘ضصلا ل˘˘ب˘˘ق
ةني˘ط˘ن˘ضسق ي˘ت˘ي’و ىو˘ت˘ضسم
.ةدكيكضسو
جا˘ت˘نإا نأا˘˘ب ة˘˘م˘˘غÓ˘˘ضش د˘˘كأاو
يرا˘ق˘لا د˘ي˘ضصلا ن˘م ة˘ي’و˘˘لا
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م» ار˘˘خؤو˘˘م ع˘˘جار˘˘˘ت»
ببضسب ةيضضا˘م˘لا تاو˘ن˘ضسلا˘ب
ن˘ي˘ط˘ضشا˘ن˘لا ن˘يدا˘ي˘ضصلا ة˘ل˘˘ق
ح˘لا˘ضصم نأا ثي˘ح ،ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ما˘ع˘لا ن˘ي˘ب تح˘ن˘م ة˘ط˘ح˘م˘لا
نيتضصخر يراجلاو يضضاملا
امك ،اذهو ديضصلل طقف (20 )
يدايضص هجو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ،لو˘ق˘ي
ىر˘خأا تا˘ي’و ى˘˘لإا ة˘˘ي’و˘˘لا
ىرخأا كمضس عاونأا نع اثحب
.ربكأا ةيراجت ةميق اهل
،لوؤو˘ضسم˘لا تاذ˘ل ادا˘ن˘˘ت˘˘ضساو
ز˘˘كر˘˘م عور˘˘ضشم م˘˘ها˘˘ضسي˘˘˘ضس
يرا˘˘ج˘˘لا يرا˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ضصلا
ينب دضس فافضض ىلع هزاجنإا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب اد˘يد˘˘ح˘˘تو نورا˘˘ه
ناورم يديضس ةيدلبب ةوضضرف
ريوطتو نيم˘ث˘ت ي˘ف (’ا˘م˘ضش)
كلذو يراق˘لا د˘ي˘ضصلا لا˘ج˘م
،ةمدخلا زيح هعضضو درجمب
˘مد˘ق˘ت لد˘ع˘م نأا ى˘لإا ار˘ي˘ضشم
.ةئاملاب59 غ˘ل˘˘ب ه˘˘لا˘˘غ˘˘ضشأا

امك‐ عورضشملا اذه حيتيضسو
نم ةي’ولا جاتنإا نيزخت ‐لاق
فرغ ىلع هر˘فو˘ت˘ل كا˘م˘ضسأ’ا
اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ضصضصخ˘˘˘م د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘ت
امضسق نمضضتي امك ،شضرغلا
ةيديضصلا تاجتنملا ةجلاعمل
ديق هعضضو دعب حمضسيضس امم
ديضصلا ةنهم ميظنتب  ةمدخلا

ني˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ي˘كم˘تو ا˘مو˘م˘ع
ن˘˘˘م عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘˘ئا˘˘ضصحإ’ا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
.ةقيقدلا

سس.نيÒصس

ةرهاظلا راصشتنا لايح تمصصلا مزتلت ةيلحملا تاطلصسلا

ةنيدملا هجو هوششت ةداعشسوبب ةشسÓيغ داوب ةيوشضوفلا تاءانبلا
تاءانبلا ةرهاظ ترصشتنا امدعب ،ءادوصس ةرؤوب ىلإا ةداعصسوبب ةصسÓيغ داو لوط ىلعو انكصسم69 يح لوحت

دق ناك مهصضعب نأا مغرو ،ةيعرصش ريغ تاعيصسوت ىلإا يداولا ىرجم ليوحتو مدر سضعبلا لغتصساو هب ةيوصضوفلا
مهتاءانب مده مت نيذلا سضعب نع ىتحو ،مهنع رصصبلا سضغت ةيلحملا تاطلصسلا نأا ’إا مده رارق هقح يف ردصصأا

.ةيرادإا قئاثو اهباحصصأا كÓتما مدع ببصسب

ءانب مهضسفنأا شصاخضشأ’ا داعأا
ة˘˘يو˘˘ضضو˘˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘ضسم
مهتانكضس مه˘ضضع˘ب شضر˘ع˘يو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءÓ˘˘ت˘˘ضس’ا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نا˘م˘ثأا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ارا˘ه˘ن ارا˘ه˘ج
،ةيفرع دوقع لبا˘ق˘م ة˘ي˘لا˘ي˘خ
شضعب نأا رمأ’ا يف بيرغلاو
بر˘ق˘لا˘ب تد˘ي˘ضش تا˘ن˘˘كضسلا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل لزا˘˘ن˘˘م ن˘˘م
تايع˘م˘ج تنا˘كو ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو
عضضولا اود˘ق˘ت˘نا د˘ق ي˘ند˘م˘لا
ة’و˘˘لا او˘˘ب˘˘لا˘˘˘طو ،د˘˘˘ئا˘˘˘ضسلا
ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا˘ب ن˘ي˘ب˘قا˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ىلع فوقولل ةيئ’و قيقحت
ةضصاخ ةلجضسملا تافلاخملا
رثكأا يف قباضسلا  يلاولا نأا

نيفلاخملا دده ة˘ب˘ضسا˘ن˘م ن˘م
رضصأاو ،ةيئاضضقلا تاعباتملاب

ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا شسلا˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع
يف اهتابجاوب مايقلا ةرورضضب
ىلع ظا˘ف˘ح˘لاو بنا˘ج˘لا اذ˘ه
،ند˘م˘ل˘ل يرا˘م˘ع˘م˘لا ه˘˘جو˘˘لا

ىلع ىربكلا ندملا ةضصاخو
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ضصا˘˘˘ع رار˘˘˘غ
.ةداعضسوبو ىضسيع يديضسو
لظ يف يرورم قانتخا

«لاعف» ططخم بايغ
ةدا˘ع˘˘ضسو˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م فر˘˘ع˘˘ت

قنتخت اهلعج ايرورم اطغضض
اضصوضصخ ،تاهجلا لك نم
دعت مل ةنيدملا ةحاضسم نأاو
نم لئاهلا مكلا اذهب حمضست
ق˘ل˘ق˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا تا˘بر˘ع˘لا
بضسح ‐لضصوو .نينطاوملا
ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘حأا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
ددع ‐ عضضولا نم نيرخاضسلا
ير˘ضضح˘لا ل˘ق˘ن˘لا تارا˘ي˘˘ضس
ذإا ،نا˘كضسلا دد˘ع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
نود ناكم يأا يف نوفقوتي
،تامي˘ل˘ع˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لاو ما˘ظ˘ن
د˘ق ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘˘م تنا˘˘كو

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تحر˘˘˘ت˘˘˘قا
ة˘ضسارد ع˘ضضو ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا
قانخلا كفي رورم ططخمل

،ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘ضسو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘˘ه˘˘ع˘˘با˘˘ط ا˘˘ه˘˘ل ظ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘يو
نأاو ا˘ضصو˘˘ضصخ ،ير˘˘ضضح˘˘لا

يعا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا تا˘ب˘كر˘م
ةنيدملا طضسو نيب ةطبارلا

نطابلاك ءا˘ي˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
ذإا اهمظعم حلضصي ’ رطيمو
عبر ىلإا اهب˘ل˘غا ر˘م˘ع دو˘ع˘ي
ام ىلإا ةفاضضإ’اب رثكأاو نرق
راط˘خإاو ثو˘ل˘ت ن˘م ه˘ثد˘ح˘ت

بناج نم ،نينطاوملا ىلع
ةداعضسوب˘ب مد˘ع˘ن˘ت دا˘كت ر˘خآا

تارا˘˘˘˘˘˘ضشإ’ا عاو˘˘˘˘˘˘نأا ل˘˘˘˘˘˘˘ك
د˘ج˘ي ا˘ه˘ب˘ب˘ضسبو ،ة˘يرور˘م˘˘لا
مهضسفنأا تارايضسلا باحضصأا
ام ،رورملا نوناق نم لح يف
ى˘˘لإا رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح لو˘˘ح
ةرا˘ضشإ’او ة˘˘مرا˘˘ع ى˘˘ضضو˘˘ف
ءار˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا

نا˘˘كو ،(تÓ˘˘ه˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا)ي˘˘˘ه
دق قباضسلا يدلبلا شسلجملا

اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا˘˘˘ب د˘˘˘عو
ل˘ع˘ف˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا ’إا ،بنا˘˘ج˘˘لا

ى˘ضضو˘ف˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ا˘˘ئ˘˘ي˘˘ضش
ةنيدم ربكأا يناثب ةلضصاحلا
ا˘م ا˘ه˘ب ششي˘ع˘يو .ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
،ة˘م˘ضسن ف˘لأا051 برا˘ق˘˘ي
اذ˘ه ،ا˘ي˘ح03 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأاو
ل˘˘م˘˘ضشي يذ˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
رور˘م˘˘لا تارا˘˘ضشإا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
نكامأاو ةيئوضضلاو ةيدومعلا
رييضستو تابكر˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت
د˘يد˘ح˘تو ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘˘لا

بجاولا نم نيلجارلا تارمم
ةد˘ع هداد˘عإا ي˘˘ف كرا˘˘ضشي نأا

كردلا حلاضصم اهنم تاهج
ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأ’او ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

لا˘˘˘غ˘˘˘ضشأ’او ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ةيندملا ةيامحلاو ةيمومعلا

ةنيدملا هجو ظفح لجا نم
اهناكضس ى˘ل˘ع تقا˘ضض ي˘ت˘لا
نم ردضصم لاقو .تبحر امب
مهأا نيب نم نأا لقنلا ةيريدم
رورملا ةمزأا يمانت تاببضسم
ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب ا˘هرا˘ق˘ت˘فا و˘ه
يرضضحلا لق˘ن˘لا تا˘ط˘ح˘م˘ل
نيلقانلا ددع ديازت لظ يف
دادعأا عافترا ىلإا ةفاضضإ’اب
ةنيدملا ةريظ˘ح˘ب تارا˘ي˘ضسلا

نأا ىلإا ردضصملا تاذ راضشأاو
د˘ي˘حو˘لا ي˘ضسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ةنيدملا نايرضش لثمي يذلاو
نكرلا ةطضساوب هلÓتحا متي
.مويلا رادم ىلع يوضضوفلا

سشيغم ب

لقنلا ةكرح عنم
سشعني تاي’ولا نيب

ءادوصسلا قوصسلا
«ناتشسدنولكلا» باحشصأا

بويج نوفزنتشسي
 نينطاوملا

انوروك زع يف
امغرم هصسفن نطاوملا دجي

لاومأ’ا نم ريثكلا عفد ىلع
تاي’و نيب لقنتلل
رارقلا ببصسب اذهو ،نطولا
عنم ىلع سصني يذلا يرازولا

لقنلا لئاصسو رورم ةكرح
سصاخلاو يمومعلا يعامجلا

لومعملاو ،تاي’ولا عيمج نيب
نم يصضاملا سسرام91 ذنم هب
.ةيراجلا ةنصسلا
تارايصسلا باحصصأا لغتصسا
ةصصاخلا مهتابكرم ةيدرفلا
تاي’ولا نيب نينطاوملا لقنل
،ةيعرصش ريغ ةقيرطب
امب ةنراقم رعصسلا فاعصضأاب
ةحئاج لبق هيلع تناك
بويج فازنتصساو ،انوروك
ببصسب اعوط نييرئازجلا
ىوصس مهل رايخ’ نأ’ ،ةجاحلا
يذلا عصضولا اذه عم ملقأاتلا
ام بصسحو ،مهلهاك لقثي حبصصأا

نيرفاصسملا سضعب هب قلع
تيملا ريدي سشاو» «مÓصسلا»ـل

لاح اذكه..«اولاصسغ دي يف
ذنم نييرئازجلا نم ديدعلا
انموي ةياغ ىلإا تصضم رهصشأا

-ديفوك» هصضرف عصضو..اذه
لاثتم’ا ةرورصض لظ يف ،«91
اهب لومعملا نيناوقلل
اهدمتعت يتلا تاءارجإ’او
ةمزأ’ا رييصست يف ةلودلا
نكلو ،دÓبلاب ةيئابولا

نطاوملا ىنمتي لباقملاب
ىلإا رطصضي يذلا طيصسبلا
ظافحلل تاي’ولا نيب لقنتلا

تاطلصسلا نم ،هتلئاع توق ىلع
ةيوصسأاملا ةيعصضولا يف رظنلا
اهايإا ابلاطم ،اهصشيعي يتلا

اهنأاصش نم ةيطصسو لولح داجيإاب
عم مهتاناعم ةدح نم فيفختلا
لوكوتربلا تاءارجإا مارتحا
.ةيئاقولا ريبادتلاو يحصصلا
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عاطقلا يÒصسم لبق نم لدبت ةيداع Òغ تادوه‹

يحشصلا لوكوتÈلل مراشص قيبطتب بلاطت ةدكيكشسب ذيمÓتلا ءايلوأا ةيلاردف
ط˘˘يو˘˘ضش ف˘˘˘ضسو˘˘˘ي ح˘˘˘ضضوأا

ءا˘˘ي˘˘˘لوأا ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف شسي˘˘˘ئر
ه˘نا ،ةد˘كي˘كضسب ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

ةيداع ريغ تادوهجم كانه
ير˘˘ي˘˘ضسم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م لد˘˘ب˘˘˘ت
ريغ فرظلا اذه يف ،عاطقلا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘جا ن˘˘م ،يدا˘˘ع˘˘لا

لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘˘ل مرا˘˘˘˘ضص
شضعب يف هنا عم ،يحضصلا
ريغ دهجلا اذه تاضسضسؤوملا

شسي˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘جوو ،يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
ءادن ،ذيمÓتلا ءايلوا ةيلاردف
تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ير˘يد˘م ل˘˘كل
مهربتعا نيدلا ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ل˘ئاو’ا ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا

ذ˘˘خا˘˘ب ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ضص
هنأ’ ،ةريب˘ك ة˘يد˘ج˘ب رو˘مأ’ا

نواهت يأا ،ريخ’ا اذه بضسح
نوكت دق اطيضسب ناك امهم

فا˘ضضأاو ،ة˘م˘ي˘خو ه˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ل˘˘ك ن˘˘م و˘˘جر˘˘ن» ط˘˘˘يو˘˘˘ضش
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم
لÓخ ام˘ي˘ضس’ ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

تارا˘يز ر˘ث˘كت ةر˘ت˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
،تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ءا˘˘˘ي˘˘˘لو’ا
ةحاتملا لئاضسولا لام˘ع˘ت˘ضسا
مدعو د˘ي˘فو˘ك ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
.«جاردأ’ا يف اهكرت
ءايلوأ’ا عمجت ةرهاظ نعو
شسراد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا باو˘˘˘˘بأا ما˘˘˘˘˘مأا
ر˘ب˘ت˘˘عا ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تار˘˘ت˘˘ف˘˘ل
ءا˘ي˘لوأ’ا فر˘˘ضصت» ط˘˘يو˘˘ضش
وأا ةو˘بأ’ا ة˘ف˘طا˘ع˘ب نر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
ة˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ب كلذو ،ة˘˘مو˘˘مأ’ا
نأا عم ،لقعلا يغلي لاحلا

نأا ي˘ن˘ع˘˘ت ’ ن˘˘ب’ا ة˘˘ب˘˘ح˘˘م
،هرر˘ضض ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘ضس نو˘˘كت
باو˘˘˘بأا ما˘˘˘مأا ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘لاو

ةيلمع ىلع رثؤوي ،شسرادملا
ن˘م د˘ب’و ،ا˘ب˘ل˘ضس ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ةحضص ىلع اظافح ا˘ه˘ب˘ن˘ج˘ت
شصو˘˘ضصخ˘˘بو ،«ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بو˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضضو˘˘˘لا
،ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءايلوأا ةيلاردف شسيئر راضشأا
ىلع تاباضصإ’ا نأا ،ذيمÓتلا

تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
ى˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘ت ،ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نأا ىنمتأاو ،ةلوبقم مومعلا

ةناهتضس’ا مدع عم ،عفترت ’
أاد˘ب˘ي ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ن’ ،ر˘˘مأ’ا˘˘ب
ءايلوأ’ا ي˘ضصوأاو ،ل˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب
لكك تضسيل ةفقو اوفقي نأا
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ،تا˘˘ف˘˘قو˘˘˘لا
ل˘ئا˘ضسو˘لا ل˘˘كب ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
.ةحاتملا

ةفيعلا دلاخ

ةنتاب ةي’وب ةمزلب سسيلدأا راد نع رداصصلا
ديدج يشسنرف‐يبرع‐يغيزامأا شسوماق

يشسينوأا حلاشصلا دمحم بتاكلل
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م بتا˘˘˘كل˘˘˘ل رد˘˘˘˘ضص
ةي’و نبا يضسينوأا حلاضصلا

‐يغيزا˘مأا شسو˘ما˘ق ة˘ل˘ضشن˘خ
ا˘م بضسح ،ي˘ضسنر˘˘ف‐ي˘˘بر˘˘ع
.لمعلا بحاضص نم ملع
ي˘˘˘ف ف˘˘˘˘لؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘ضضوأاو
اذ˘ه نأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص ح˘˘ير˘˘ضصت
لاو˘مأا»ـب نو˘ن˘ع˘م˘لا ل˘م˘ع˘˘لا
شسو˘ما˘ق ى˘ن˘ع˘م˘˘ب)» دار˘˘ق˘˘مأا
نع رداضصلاو (تاغللا يثÓث
ة˘ي’و˘ب ة˘˘مز˘˘ل˘˘ب شسي˘˘لدأا راد
،ةحفضص172 نمضضتي ةنتاب
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘فدر˘˘م
تا˘˘غ˘˘ل˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث شسو˘˘ما˘˘˘ق
يضسنرف‐يبرع‐يغيزامأا
.ةملك ف’آا5 يلاوحل
هنأاب ثدحتملا تاذ فاضضأاو
شسوماقلا اذه لÓخ نم دارأا
ه˘˘˘حر˘˘˘ط يذ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
عوبضسأ’ا ةيادب تاب˘ت˘كم˘لا˘ب
حر˘ضشلا˘ب قر˘ط˘ت˘لا يرا˘˘ج˘˘لا

تاملكلا ف’آ’ ليضصفتلاو
ة˘ما˘ع ة˘ف˘ضصب ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأ’ا

ة˘يوا˘ضشلا تا˘ح˘ل˘˘ط˘˘ضصم˘˘لاو
ق˘ي˘ثو˘ت˘لاو ة˘˘ضصا˘˘خ ة˘˘ف˘˘ضصب
يغيزامأ’ا يوفضشلا ثارتلل
اعجرم شسوماقلا اذه لعجو
ف˘ضشكو.ة˘مدا˘ق˘لا لا˘ي˘˘جأÓ˘˘ل
نأا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا˘˘ب بتا˘˘كلا تاذ

يذلا شسو˘ما˘ق˘لا اذ˘ه رد˘ضصأا
نيت˘ن˘ضس ن˘م ر˘ث˘كأا ه˘ن˘م ذ˘خأا
انيعتضسم هرادضصإاو هحيقنتل
را˘ب˘كو ردا˘ضصم˘لا تار˘ضشع˘ب
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘˘هأا ن˘˘˘م ن˘˘˘ضسلا
ي˘ت˘ي’و˘ب ا˘م˘ي˘ضس’ شساروأ’ا
هل نوكتضس» ةلضشنخو ةنتاب
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا Ó˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضسم
ةد˘ع ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا لا˘م˘عأ’ا

هنأا ى˘لإا ار˘ي˘ضشم ،«ع˘ي˘ضضاو˘م
لامعأا تادوضسم ةدع كلمي
ىلع لمعيضس ةيه˘ت˘ن˘م ه˘ب˘ضش
ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ضشو˘تر˘لا ع˘˘ضضو
راضشأاو.اه˘ع˘ب˘ط ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع
شسو˘ما˘ق˘لا نأا ى˘لإا ي˘ضسي˘نوأا
˘˘‐ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا‐ ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مأ’ا
رهضش ردضص يذلا يضسنرفلا
ر˘ب˘ت˘ع˘ي يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
لÓخ ه˘ل31 مقر دو˘لو˘م˘لا

رادضصإ’ اه˘ضسر˘ك ة˘ن˘ضس02
ة˘فا˘˘ق˘˘ثو خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘ع بت˘˘ك
فيرعتلاو شساروأ’ا ةق˘ط˘ن˘م
ة˘با˘ت˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا مÓ˘˘عأا˘˘ب
يغ˘يزا˘مأ’ا ر˘ع˘ضشل˘ل ن˘يواود
اهيف شسيماوق ةثÓث فيلأاتو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ن˘ي˘ت˘غ˘ل˘˘لا˘˘ب حر˘˘ضش
01 ي˘لاو˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لاو
.ةيواضش ةيغيزامأا ةملك ف’آا
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 هتاملك حرششي تنوف
نامزيرغ نع

ة˘سسا˘˘ئر˘˘ل ح˘˘سشر˘˘م˘˘لإ تنو˘˘ف رو˘˘ت˘˘ك˘˘ي˘˘ف حر˘˘سش
يسسنرفلإ مجاهم˘لإ ن˘ع ه˘تا˘م˘ل˘ك ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.نامزيرغ نإوطنأإ اسسرابلإ يف فرتحملإ

ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف تنو˘˘ف رو˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ف لا˘˘˘قو
نأإ صسمأإ ينابسسإلإ ‘‘يبوك انيداك‘‘ ةعإذإل
مل نامزيرغ نإوطنأإ عم ةنولسشرب عيقوت
زكر˘م صسف˘ن ي˘ف بع˘ل˘ي ه˘نأل ا˘ًيرور˘سض ن˘ك˘ي
.يسسيم لينويل
‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تح˘˘سضوأإو
ه˘˘ب ىلدأإ يذ˘˘لإ ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لإ نأإ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإلإ

ةطيحملإ ةئيبلإ بجعي مل صسمألاب تنوف
ح˘سشر˘˘م˘˘لإ جر˘˘خو ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لإ م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ب
د˘˘يد˘˘ج ح˘˘ير˘˘سصت˘˘˘ب ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘ل
.نامزيرغ نع هتاملك حيسضوتل
ةر˘˘م تح˘˘سضوأإ ا˘˘م˘˘ك ‘‘ :مو˘˘ي˘˘˘لإ تنو˘˘˘ف لا˘˘˘قو
ن˘م ا˘هد˘يد˘ح˘˘ت بج˘˘ي تإد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لإ ،ىر˘˘خأإ

ن˘ع تل˘ئ˘ُسس ا˘نأإو ،ي˘سضا˘ير˘لإ ل˘ك˘ي˘ه˘˘لإ لÓ˘˘خ
ه˘˘نأإ د˘˘ق˘˘ت˘˘عأإ ي˘˘ن˘˘نإإ تل˘˘قو ع˘˘ج˘˘سشم˘˘˘ك ي˘˘˘يأإر
حسضوأإ ا˘م˘ك ه˘نأل ..‘‘ا˘ًيرور˘سض صسي˘ل ع˘ي˘قو˘ت
ةدو˘ج ي˘ف كسشي ه˘نأل صسي˘ل ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لإ ي˘˘ف
ا˘ًلو˘˘غ˘˘سشم نا˘˘ك هز˘˘كر˘˘م نأل ن˘˘ك˘˘لو ،بعÓ˘˘لإ

.يسسيم ويل لبق نم لعفلاب
ة˘لا˘سسر ة˘لا˘سسرإل ة˘سصر˘ف˘لإ تنو˘ف م˘˘ن˘˘ت˘˘غإو
نآلإ‘‘ :لا˘˘قو ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لإ م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل م˘˘عد

يف ة˘ي˘سسي˘ئر˘لإ ع˘ط˘ق˘لإ د˘حأإ و˘ه نا˘مز˘ير˘غ
.‘‘حاجنلإ ىلع هتدعاسسم انيلعو يدانلإ

لخدي ةنولششرب
يتاف عم ينوناق فÓخ يف

ع˘˘م فÓ˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب و˘˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘خد
نأاسشب ،ق˘ير˘ف˘لإ بعل ،ي˘تا˘ف و˘سسنأإ ي˘ل˘ث˘م˘م
.يلاحلإ هدقع ةدم
«و˘ف˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘ًق˘˘فوو
دقع نأإ معزي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلإ

يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب بعÓ˘˘لإ ط˘˘بر˘˘ي ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لإ ي˘˘˘تا˘˘˘ف
طر˘˘˘˘سشبو ،4202 ف˘ي˘سص ىت˘ح ي˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘ك˘˘لإ

.وروي نويلم004 هتميق يئإزج
ةنولسشربل عقو ي˘تا˘ف نإإ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب لو˘ق˘يو
ىلإإ ةفاسضإلاب ،تإونسس3 ةدمل9102 يف
ةد˘م˘ل د˘حإو فر˘ط ن˘م د˘يد˘م˘ت˘لإ ة˘ي˘نا˘ك˘مإإ

.نيمسسوم
ه˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كوو ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘ف يد˘˘˘˘لإو نأإ ىلإإ ترا˘˘˘˘سشأإو

يلاحلإ د˘ق˘ع˘لإ نأإ نور˘ي ز˘يد˘ن˘ي˘م ي˘خرو˘خ
يأإ د˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت لو ،2202 ف˘ي˘سص ي˘ف ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي
بعÓ˘˘لإ نأإ بب˘˘سسب ،هد˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإإ

 .إرسصاق ناك عقو امدنع
صصن˘ت ا˘ف˘ي˘ف˘لإ ح˘ئإو˘ل نإإ ة˘ف˘ي˘ح˘سصلإ تلا˘قو

ل˘ق˘ت ن˘يذ˘لإ ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ل ه˘˘نأإ ىل˘˘ع
دقع ىلع عيقوتلإ اًماع81 نع مهرامعأإ

.تإونسس3 نع ديزي
نأإ ىل˘˘ع «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد ود˘˘˘نو˘˘˘م» تدد˘˘˘سشو
بعÓلإ طبر ىلع ا˘ًي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضل ،6202 ىت˘˘˘˘ح د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
.«ون بماك» لخإد لوطأإ ةرتفل هرإرمتسسإ

هنزو نم غك3 رشسخي درازاه
يحشصلا رجحلا دعب

ا˘ها˘سضق ي˘ت˘لإ ي˘˘ح˘˘سصلإ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لإ ةر˘˘ت˘˘ف تدا˘˘ع
هتباسصإإ دعب ،درإزاه نيديإإ يكيجلبلإ مجنلإ

لاير ىلع دئإوفلإ صضعبب ،انوروك صسوريفب
يفاعتلإ بناج ىلإاف ،هسسفن بعÓلإو ديردم
.ةديدج ةروسصب رهظ ،ىودعلإ نم
«وتيجنريسشلإ» جما˘نر˘ب ي˘ف ي˘ف˘ح˘سصل˘ل ا˘ق˘فوو
افلتخم درإزاه رهظ ،يريجأإ وديإإ ،ينابسسإلإ

ذإإ ،رج˘ح˘لإ ن˘م ه˘تدو˘ع د˘ع˘ب ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لإ ي˘ف
.«هنزو نم تامإرجوليك3 رسسخ»
بسسك ىل˘ع ه˘˘تر˘˘ي˘˘سسم لÓ˘˘خ درإزا˘˘ه دا˘˘ت˘˘عإو
فقوتلإ تإرتف نم ةدوعلإ دنع نزولإ صضعب

ع˘˘م ءإو˘˘سس ،تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لإو تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لإ ن˘˘˘ع
.ديردم لاير وأإ يسسليسشت
21 يحسصلإ رجحلإ يف لظ درإزاه نأإ ركذي
هتحسسم لوحت نع صسمأإ نÓعإلإ لبق ،اًموي
.ةيبلسس ىلإإ ةيباجيإإ نم
،لايرايف ةهجإومل ديردم لاير دعتسسيو
نم01 ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘˘ف ،تب˘˘˘˘˘سسلإ مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لإ
. ينابسسإلإ يرودلإ

دقاعتلا اماغ اد وكشساف
اًملح شسيل يليتولاب عم

ويرام نإا ةيفح˘ضص ر˘يرا˘ق˘ت ر˘ي˘ضشت
يلضسنراب نيب لضضاف˘ي ي˘ل˘ي˘تو˘لا˘ب
ا˘ما˘˘غ اد و˘˘كضسا˘˘فو يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ، يليزاربلا
اًماع03 رمعلا نم غلابلا بعÓلا

دعب يدان يآا عم دقعب طبتري ’
ةريضصقلاو ةبعضصلا هتر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘نا

كلذ˘˘كو ، ا˘˘ي˘˘ضشير˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘م
ةجردلا يرود قيرف عم بردتلا
.اتروكاضشنارف ةعبارلا
نضص اذ ةفيحضص تراضشأا امنيب
ي˘ل˘ضسنرا˘ب ق˘ير˘ف ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ى˘˘لإا
لئاضسو زكرتو ، بعÓلا مضضب
ربكأا لكضشب ةيلاطيإ’ا مÓعإ’ا

عم ة˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع
.اماغ اد وكضساف
، Óيدرو˘ك و˘ي˘با˘ف لا˘ق ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
اماغ اد وكضساف يف ةضضايرلا ريدم
شسيل هنإا» :تروبضس وتوت عقومل ،

ى˘لإا ي˘ل˘ي˘˘تو˘˘لا˘˘ب را˘˘ضضحإا ًا˘˘م˘˘ل˘˘ح
.«ةضصلاخ ةقيقح هنكلو ، ليزاربلا
لامعأا ليكو عم لمعن نحن»: عبات
ةلواحم يف ’ويار ونيم نيبعÓلا
يف ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘ضضفأا د˘حأا بل˘ج˘ل
.«وكضساف ىلإا ملاعلا

نأا ى˘لإا ا˘ضضيأا ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘ضشتو
اغ˘ن˘يز ر˘ت˘لاو ي˘لا˘ط˘يإ’ا برد˘م˘لا
.يليتولاب ىلإا مضضنيضس
تقو˘لا ي˘ف برد˘م ا˘ن˘يد˘ل»: م˘˘تأا
هب˘ح˘ن شصخ˘ضش ه˘ن˘كل ، ي˘لا˘ح˘لا

حبضصي نأا دعبتضسأا نل ، اًريثك
لبقتضسملا يف لمتحملا انرايخ
.» رييغتلا انرتخا اذإا
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راÁان و يبابم يدقع ديدŒ لجأا نم يجشسايب هجاوت ناتبقع

نامريج ناضس شسيراب يدان هجاوي
د˘قا˘ع˘ت د˘يد˘م˘ت˘ل ،ٍد˘ح˘ت ن˘م ر˘ث˘كأا
روي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن ق˘ير˘ف˘لا ي˘م˘ج˘ن
.يبابم نايليكو
ريرقت يف «بيكيل» ةفيحضص تركذ
˘ما˘مأا ي˘˘ضسيرا˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا نأا ا˘˘ه˘˘ل

را˘م˘ي˘ن د˘قا˘ع˘ت د˘يد˘م˘ت˘ل ن˘ي˘ت˘˘ب˘˘ق˘˘ع
ةلوي˘ضسلا ر˘ي˘فو˘ت ا˘م˘ه˘لوأا ،ي˘با˘ب˘مو
ل˘ظ ي˘ف ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
شسوريف ببضسب ةيداضصتق’ا ةمزأ’ا

يئانثلا عا˘ن˘قإا ا˘م˘ه˘ي˘نا˘ثو ،ا˘نورو˘ك
لوطأا ةرتف رارمتضسÓل ةيوق ججحب
فيضص يف امهدقاعت ءاهتنا زواجتت
نأا ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا تد˘˘˘كأاو .2202
وأا ديدج يأا دهضشت مل تاضضوافملا

.يئدبم قافتا درجم
شسإا يب يلوؤوضسم نأا ىلإا تتفلو
ثيح ،ابيرق رامينب نوعمتجيضس يج
حايتر’اب يليزاربلا بعÓلا رعضشي
ن˘لو ،ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
اهعضضي لب ،ديدمتلا ةوطخ شضراعي

.همامأا ةحاتملا تارايخلا نمضض
،يبا˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ا˘مأا» تكرد˘ت˘ضساو
ر˘ه˘ضشأا ذ˘ن˘م تأاد˘ب تا˘ضضوا˘ف˘م˘لا˘ف

با˘ت˘ن˘يو ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا د˘ع˘تو ،ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق
د˘˘مأا لو˘˘˘ط نأا شسيرا˘˘˘ب و˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم
بعÓلا نأ’ ارضشؤوم حنمي شضوافتلا

.«رارمتضس’ا يف ةيدجب ركفي
ن˘˘م زز˘˘ع˘˘ي ا˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘ضشأاو
مامتإا يف يضسيرابلا يدانلا ظوظح

ةيدنأ’ا نأا ،يبابم˘ل د˘يد˘م˘ت˘لا ف˘ل˘م
ايلاح كلتمت ’ همضض يف ةبغارلا
.هئارضشل ةيفاكلا ةيلاملا ةردقلا

ر .ق ^

، وايل ليئافر نأا نÓيم يدان دكأا
ءا˘ن˘ثأا ذ˘خ˘ف˘لا ي˘ف ة˘با˘ضصإ’ شضر˘ع˘˘ت
، لاغ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ه˘ت˘كرا˘ضشم
ةد˘˘م˘˘ل بعÓ˘˘م˘˘لا ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي˘˘˘ضسو
.لقأ’ا ىلع نيعوبضسأا

ى˘ل˘ع ي˘لو˘با˘ن ف˘ي˘˘ضضت˘˘ضسي نÓ˘˘ي˘˘م
،  دحأ’ا دغ ءاضسم ولواب ناضس بعلم
هد˘عا˘ضسمو ي˘لو˘ي˘˘ب برد˘˘م˘˘لا ن˘˘كل
يف امهيضسفن ن’زعي ينفلا ريدملا
.انوروك شسوريف ببضسب لزنملا

بختنم عم بعلي مجاهملا ناكو
د˘ضض ا˘ما˘ع12 تح˘ت لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا

نايب دكأا ، بيضصأا امدنع ادنلوه
ةلضضع يف ةباضصإا اهنأا يدانلا نم
.نميأ’ا ذخفلا
تارابتخ’ا نم ديزملا ءارجإا متيضس
امم ، مايأا01 نوضضغ يف ةيبطلا
ةدمل لمعلا نع وايل بايغ ينعي
.لقأ’ا ىلع نيعوبضسأا
12 رمعلا نم غلابلا بعÓلا لجضس

ثÓ˘˘ث مد˘˘قو فاد˘˘هأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ا˘˘ًما˘˘˘ع
تايرابم01 يف ةمضساح تاريرمت
اذ˘ه نآ’ا ى˘ت˘ح نÓ˘ي˘م˘ل ة˘˘ي˘˘ضسفا˘˘ن˘˘ت

ير˘ي˘نو˘ضسور˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي.م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا
يرود˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت ةراد˘˘ضص ل˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
.ةطقن71 ديضصرب يلاطيإ’ا

وايل ليئافر بايغ ةدم نع فششكي نÓيم

هنأا ىلع ، يوارعضشلا نافيتضس دكأا
، ا˘مور ة˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘ضس
دان رظتنيو درفنم لكضشب بيردتلل

لبقملا يفناج يف هليجضستل ديدج
.ةيوتضشلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ
ةيلودلا هتايرابم نآ’ا مجاهملا لمكأا

لازي ’ هنكل ، ايلاطيإا بختنم عم
ةجردلا يرود ىلإا ةدوعلا نع ثحبي
ياهغنضش يدان نم يلاطيإ’ا ىلوأ’ا
.ينيضصلا اوهنيضش
عقومب هباضسح ربع بعÓلا بتكو
˘مار˘غ˘ت˘ضسنإا ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘ضصاو˘ت˘˘لا
نم نيرهضش نم رثكأا تيضضمأا دقل»:

ق˘˘ير˘˘ف نود˘˘ب ا˘˘مور ي˘˘ف بيرد˘˘ت˘˘˘لا
ثيح ، انوروك شسوريف ءابو ببضسب
.«نيضصلا ىلإا ةدوعلا عطتضسأا مل
عم لمع˘ل˘ل ا˘ًظو˘ظ˘ح˘م تن˘ك»: ع˘با˘ت
ويدوÓك لث˘م ن˘يز˘ي˘م˘م ن˘ي˘ضصخ˘ضش
نيذلا ، يلليريف وكرامو يليتانود
يل اوحمضس ثيح ، اًريثك مهركضشأا
.«يتقايل تايوتضسم ىلع ظافحلاب
’ راظتن’ا ةيفيك ةفرعم»: فاضضأا
كلذ لعفن ملو !لمعلا فقوت ينعي
ىتح عضضولا اذه رمتضسيضس ، اًدبأا
مل بيرغ عضضو وهو ، مداقلا رياني
ينلعج˘ي ه˘ن˘كل ، ل˘ب˘ق ن˘م هر˘ب˘ت˘خأا

ءا˘˘ضشنإا ةرور˘˘ضضب ا˘˘ًعا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ر˘˘ث˘˘كأا
ءا˘ضشنإاو ، مو˘ي د˘ع˘ب ا˘ًمو˘ي فاد˘˘هأ’ا
.«ةايح طمن
، نيلضصاوتم ينافتو دهجب»: لمكأا
ي˘˘فاد˘˘هأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م تن˘˘˘كم˘˘˘ت
يتلا تايضسمأ’ا كلت˘ب عا˘ت˘م˘ت˘ضس’او
قحتضست مدقلا ةركو ةا˘ي˘ح˘لا ل˘ع˘ج˘ت
ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ، ششي˘˘˘ع˘˘˘لا
.«ةظحللا هذه يف تابوعضصلا
وه امك ، فنأاتضسن فوضس نآ’ا» : متأا
شسا˘˘م˘˘ح˘˘لا شسف˘˘ن ، ا˘˘˘ًم˘˘˘ئاد لا˘˘˘ح˘˘˘لا

ةبرجتب يل تحمضس يتلا ةفطاعلاو
«.رعاضشملا هذه لثم

يلاطيإ’ا يرودلا يلإا ةدوعلل يفناج ىتح رظتنأاشس :يوارعششلا نافيتشس

يلاطيإ’ا شسوت˘ن˘فو˘ي يدا˘ن ل˘ضصاو˘ي
يلليتاكول ليونام مضض ىلإا هيعضس

و˘˘˘لو˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ضس يدا˘˘˘˘ن ط˘˘˘˘ضسو بع’
تفلملا هقلأات بقع ايلاطيإا بختنمو
.ةريخأ’ا تايرابملا يف
هدÓب بختنم ةقفر بعÓلا قلأاتو
مامأا يدراريب ه˘ل˘ج˘ضس فد˘ه ع˘ن˘ضصو
زيمم ءادأا مدقو كضسرهلاو ةنضسوبلا
.ماع هجوب
ةبقارم شسوتنفوي يدان لضصاويو

ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ًفد˘˘ه نا˘˘ك ثي˘˘˘ح بعÓ˘˘˘لا
ىظحي بع’و يضضاملا فيضصلا
و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا ر˘يد˘ق˘تو با˘ج˘عإا˘˘ب
.قيرفلا بردم
لهضسلا نم نكي مل ،فيضصلا يفو
بعÓلا نع يلختلاب ولوضساضس عانقإا

ر˘يد˘م˘لا ي˘ضشي˘تارا˘˘ب و˘˘ي˘˘با˘˘ف ن˘˘كلو
دد˘ج˘ي فو˘ضس يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا

.ءاتضشلا يف بعÓلا مضضل هت’واحم
’’تروبضسوتوت’’ ةف˘ي˘ح˘ضص تد˘كأاو

ح˘م˘ضسي نأا ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نأا˘˘ب
يفناج يف بعÓلا ليحرب ولوضساضس
بابلا حتفي نأا لمتحملا نم نكلو
.لبقملا فيضصلا يف
ىطختي فوضس ،ةلحرملا كلت يفو
وروي نوي˘ل˘م04 بعÓ˘لا ر˘˘ع˘˘ضس
لبق نم ولوضساضس اهبلط يتلا يهو
لك لعفي نأا ديري شسوتنفوي نكلو
ة˘ق˘فاو˘م ى˘ل˘ع لو˘˘ضصح˘˘لاو ءي˘˘ضش
.هعيب ىلع هيدان

ولوشساشس مجن ةدراطم لشصاوي شسوتنفوي
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لÓب جربلا يلهأا بردم دكأا
اهجو مدق هقيرف نأا يريزد
يضس شسا يضسلا ماما لضضفأا
مل ةبيتكلا نوك نم مغرلاب
نا ادكؤوم شصرفلا ديدع قلخت
ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب ر˘ي˘غ˘ت ق˘ير˘ف˘لا

ةجردلا نم رضصا˘ن˘ع˘ب م˘عد˘تو
ىلع مكحلاف يلاتلابو ةثلاثلا

ى˘ق˘ب˘ي ه˘ب˘ضسح م˘ه˘تا˘يو˘˘ت˘˘ضسم
يف لاق دقو هناوا نع اديعب
ا˘ن˘ت˘ل˘˘ي˘˘كضشت » : دد˘˘ضصلا اذ˘˘ه
رو˘مأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘˘ت

يرضشبلا رضصنعلا يف ةضصاخ
قيرفلا نا مكيلع ىفخي Óف
هضشيعي ناك امب ةلاحلا ريضس
بجو اذ˘ه˘˘ل تقو˘˘لا كلذ ي˘˘ف
لجا نم طقفو ربضصلا انيلع
. بناوجلا نم ريثكلا نيضسحت

ولوؤوسسم كردي له»
مجح ةيرئإزجلإ ةركلإ

يتلإ فيراسصملإ
صصوسصخب نوكتسس

 «rcpـلإ
ولÓب ينقتلا لضضف دقو اذه

شضو˘خ ة˘ي˘ضضق ن˘ع ثيد˘ح˘لا
تلا˘ضسا ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘لو˘˘ج83
ةنوآ’ا يف ربحلا نم ريثكلا
قر˘ف˘لا ناو ة˘ضصا˘خ ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ةيحانلا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ي˘نا˘ع˘ت˘ضس
يريزد لعج ام وهو ةيلاملا
: لاق ثيح هرما نم ةريح يف
نيبو ينيب لءاضستأا ن’ا انا »
ةر˘كلا و˘لوؤو˘ضسم ل˘ه ي˘ضسف˘˘ن
مجحب ةيارد ىلع ةيرئازجلا

نو˘كت˘ضس ي˘ت˘لا ف˘يرا˘ضصم˘˘لا
rcp ‐ ـلا شصحف شصوضصخب
هنا دقتعا ةلباقم لك يف–
ا˘ه˘ق˘فو ر˘ي˘ضسلا بع˘˘ضصلا ن˘˘م
ةثÓث شضوخ لظ يف ةضصاخ
. دحاو عوبضسأا يف تاءاقل

صشيعي جربلإ يلهأإ»
ةقناخ ةيلام ةمزأإ

ىلع نيرداق ريغ نحنو
مغر ةهجإوملإ

تاطلسسلإ تلواحم
«ةيئلولإ

لÓ˘ب ير˘يزد م˘ت˘خ د˘قو اذ˘˘ه
هضشيعي ام شصوضصخب هلوق
ثي˘ح م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ل˘˘هأ’ا

دكاو ةيضضقلا يف اديعب حار
ع˘فد˘ت˘ضس ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مز’ا نا
هابقع دمحي ’ ام ىلا يلهأ’ا

با˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ
اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘ي˘˘ضسلا

ةقلعتملا لكاضشملا فل˘ت˘خ˘م
اهب لدت˘ضسا ي˘ت˘لاو نو˘يد˘لا˘ب
لاو˘ط شسرا˘ح˘لا ة˘ي˘ضضق ي˘˘ف
كانه ةرم لك يف» : لاق دقو
نمف قير˘ف˘لا˘ب ر˘ضضت ا˘يا˘ضضق
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ضصح لاو˘˘ط ة˘˘ه˘˘˘ج
ا˘ه˘نا ه˘ل˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘نو ه˘˘لاو˘˘مأا

بضسانملا تقولا يف تءاج
ا˘ند˘ي˘ضصر ن˘˘م شصق˘˘ن˘˘ي م˘˘لو
نو˘كي˘ضس ف˘ي˘ك اد˘غو ءي˘ضش
ماعلا ريضسلا عم ةضصاخ لاحلا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ه˘ب ر˘ي˘˘ضست يذ˘˘لا
ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ا˘ن˘نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب
ن˘˘˘م ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا شضع˘˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا
.«انتدعاضسمل

صشامر ماسشه

هنإوأل قباسس هيدان ىوتسسم ىلع مكحلإ نأإ دكأإ

«يرانكلا ءاقل نم عوبشسأا لبق ةميزعلاب انرخأات كرادتل ىعشسنو اريثك يندافأا يشس شسأا يشسلا ءاقل» :يريزد

جربلإ يلهأإ

امم ريبكلا مهطخضس نع ةليلم نيع ةيعمج قاضشع ربع
قافو ةيدو يف ةيضساقلا ةميزهلا دعب ةضصاخ قيرفلل ثدحي
دودرملا نوك نم مغرلا˘بو ثي˘ح ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ف˘ي˘ط˘ضس
ابيرقت ابئاغ ناك يعامجلا لمعلا نا ’ا ايباجيإا ناك انايحأا

نم ديدعلا حتفب بلاطم ششيعي ينقتلا نا دكؤوي ام وهو
ي˘مو˘ج˘ه˘لاو ي˘عا˘فد˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ضسح˘ت د˘ضصق تا˘ضشرو˘˘لا

ىلع اودكا نيبعÓلا نا ركذي تددعت ءاطخأ’ا ناو اميضس’
. دح’ا اذه يضس شسا يضسلا ةيدو يف شضافتن’ا

Óبقتسسم لسضفأإ نوكيسس قيرفلإ نأإ دكؤوي صشيعي
ىلوأ’ا ةلوجلا نا ششيعي ينقتلا ظح نضسح نم ىقبيو اذه
دادزولب بابضش شسفانملا نا ةجحب » ماضص’» اهنع بيغيضس
تقولا حنميضس ام وهو ةيقيرف’ا ةضسفانملاب اينعم نوكيضس
اهضساضسأا لعل تايوتضسملا نم ديد˘ع˘لا ن˘ي˘ضسح˘ت˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
دعوم رظتني فوضصوب شسراحلا نا ركذي يعامجلا بعللا
تدكا رداضصملا شضعب ناو ةضصاخ ربضصلا غرافب هئÓجا

مت نا دعب ةمدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘ضسلا لÓ˘خ ه˘لو˘ل˘ح ى˘ل˘ع
. ةمداقلا ةمئاقلا نمضض همضسا نيودت

صشامر ماسشه

رثكأإ روطتلإ ىلع قيرفلإ ةردق نم قثإو صشيعي

رهظ قيرفلاو ةنيبغ يف «ماشص’»
تاريشضحتلا يف اريثك ارخأاتم

ةليلم نيع ةيعمج

طينحج ةداعتسسل ريبك لمعب موقي يبطلإ مقاطلإ

نم يام8 بكرم عم ةيقافتا عقوت ةرادإ’ا
ةديدجلا قافولا ةيميداكأا لÓغتشسا لجأا
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قافولا ةيميداكا دادعإا يف فيطضس قافو ةرادإا تعرضش
نا دعب كلذو ةينا˘ب˘ضشلا تا˘ئ˘ف˘لا شصخ˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا
ةدوجوملا قفارملا لك نم قيرفلا ةدافتضسا عيقوتب تماق
ا˘هر˘ضشب˘ت˘ضسا ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ي˘˘هو يا˘˘م8 بكر˘˘˘م ي˘˘˘ف
ى˘ق˘ب˘ت ’ نا ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف او˘ن˘م˘ت ن˘يذ˘لاو قا˘فو˘لا را˘˘ضصنا

م˘ه˘ت˘ق˘ث نو˘ع˘ضضي م˘ه˘ناو ة˘ضصا˘خ قرو ى˘ل˘ع ر˘ب˘˘ح در˘˘ج˘˘م
ةدا˘عإا ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ن˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ت˘˘لا
شسفانتلل ديدج نم قافولا ثعبو ةيفياطضسلا ةركلا داجما

. باقلأ’ا ىلع
ةراطسسوسس ةعقوم لبق طينحج ةداعتسسإ ىلع رإرسصإإ
ثيح ةيداع دج فورظ يف تاريضضحتلا ةبيتكلا لضصاوت
نوكيضس ةرقم مجن ماما ايدو ءاقل يرجت نا رظتنملا نم
يتلاو نيغولوب ةمق ريضضحت لجا نم قافولل ةطحم رخا
مقاطلا رظتنيو اذه ةراطضسوضس ماما يروت ءاقفر اهبعليضس
نم مغرلاب ربضصلا غرافب طينحج دئاقلا جامدنا ينفلا

لولحلا داجي’ ىعضسي هنا ىلع دكا يكوكلا ينقتلا نوك
هعيجضشتو مومغد فيظوتل ىعضسي هناو ةضصاخ ةمزÓلا

. لضضفأ’ا ميدقت ىلع
صشامر ماسشه

ةباسصإلإ نم دوعي يغير
اششابو ةرڤم يف ةجمربم فيطشس ةيدو
ةيشضرأ’ا ىلع هرشصانع ديوعتل ىعشسي

ةرڤم مجن

نم يفياطضسلا قافولا عم قافتا ىلا ةرقم مجن ةرادإا تلضصو
يف دغلا ةيضشع ةرقمب «دوضسأ’ا رضسنلا» ةهجاوم ةفاضضتضسا لجا
بعلم دامتعا رارق عم كلذ نمازتيضس ثيح ةدوعلا ءاقل راطا
ةيدولا يهو ةيمضسرلا تايرابملا ناضضتح’ «قيلضشوب» ةوخٌإ’ا
اضشاب بردملا ةليكضشت تاريضضحت جمانرب يف ةريخأ’او ةنماثلا
ببضس نا ركذي ،ديدج˘لا م˘ضسو˘م˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م شضو˘خ˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت
نب ءÓمز ديوعت يف اضشاب ينقتلا ةبغر ىلا دوعي رايتخ’ا

. فلضشلا ةيعمج ماما يدحت لوا لبق ةيضضرأ’ا ىلع قوزرم
ينفلإ مقاطلل ةقثلإ حنمت ةباسصإلإ نم يغير ةدوع
ماحقا ىلع اضشاب ينقتلا لمعي نا رظتنملا نم هتاذ قايضسلا يف
بضسك لجا نم قافولا ةهجاوم يف يغير اذكو ونرب نم لك
ماعلا وجلا يف لوخدلا ىلع رثكا امهدوعت يتلا قئاقدلا شضعب
ىلا دارفنا ىلع ةديمح لمع لضصاوتيضس نيح يف ةعومجملل
تحت ىقبيضسف يضشيروق بعÓلا شصوضصخب اما هيفاعت نيح
هحنم ىلع لوعي يذلا يبطلا مقاطلا فرط نم ةيبطلا ةنياعملا
. ةيضضاملا ةرملا هل ثدح ام راركت يدافتل رثكا تقولا

صشامر ماسشه

«ماسصل» مامأإ ةيباجيإ ةجيتن ىلع رسصي ينفلإ مقاطلإ

ةلوطبلا قÓطنا لبق ةيدجلا ىلع رشصيو دودرملا نم رمذتم ينارمع

ةنيطنسسق بابسش

نع ينارمع رداقلا دبع بردملا ربع
ا˘ه˘ب بع˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ضسلا ن˘م هر˘مذ˘˘ت
ناو ة˘ضصا˘خ ي˘نÓ˘عز د˘ئا˘˘ق˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر
دراضش نهذبو ايئاوضشع ناك روهظلا
ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘˘م شضع˘˘ب ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا
لبق رطخلا شسوقان نو˘قد˘ي ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
اميضس’ ةلوطبلا قÓطنا نم عوبضسأا

نا امك ابئاغ ناك ةطخلا عم مغانتلا ناو
ءيضشلاب نكي م˘ل ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘ي˘ضشن˘ت˘لا
يناضسملتلا ينقتلا هنع ثحبي ناك يذلا

‐ بوبيضش ةيئانث ىلع هدامتعا نم مغرلاب
 . بعللا ةعانضص يف بيد
مامأإ ايونعم إزوف ديريو هيبعل خبو

ناسسملت ةطحم لبق ةليلم نيع
خ˘بو د˘ق ي˘نار˘م˘ع ي˘ن˘ق˘ت˘لا نو˘كيو اذ˘˘ه
ة˘ضصح˘لا ششما˘ه ى˘˘ل˘˘ع شسما هر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع
شضفن ةرورضضب بلاط ثي˘ح ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا
مل تقولا ناو ةضصاخ مهضسفنا نع رابغلا
ولع ىلع ديكأاتلا لجا نم مهماما قبي

ةيدو شضوخيضس قيرفلا نا ركذي مهبعك
نيا ةليلم نيع ةيعمج ماما ادغ ةريخأا
نيضسحت يف رفانضسلا اهلÓخ نم لمأاي
ناضسملت دعو˘م ل˘ب˘ق ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ة˘ي˘ع˘ضضو
ت’و˘ج ى˘لوأا ي˘ف ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘ضسأ’ا
اهضسفن تدجو ةرادإ’ا نا ركذي ةلوطبلا
بعلملا نÓعا رخأاتل اميضس’ ةريح يف
اذه هتايرابم قيرفلا هيف لبقتضسيضس يذلا
  . مضسوملا

صشامر ماسشه

هيبعل ةيزهاج دكؤوي زاكعوب

  فلششلا ةيدوب شصبرتلا اومتتخا نابيزلا ءانبأا

ةركسسب داحتإ

ه˘ضصبر˘ت ةر˘كضسب دا˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف م˘˘ت˘˘ت˘˘خا
ةيدوب ةمضصاعلا يف ماقملا يريضضحتلا
ةرضشابم دفولا داع دق نوكي ثيح فلضشلا
لوضصحلا دعب كلذو ةلباقملا شضوخ دعب

ة˘ن˘يد˘م ى˘لا ةدو˘ع˘ل˘ل شصي˘خر˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ينقتلا حنمي نا رظتنملا نمو اذه نابيزلا
نا ىلع ةحار نيموي هرضصانع زاكعوب
احابضص نينث’ا موي ةليكضشتلا فنأاتضست
قيرفلا تاهجاوم ىلوأا ريضضحت لجا نم
لداع دئاقلا ءاقفر اهيف لبقتضسيضس يتلاو
ةدكي˘كضس ة˘ب˘ي˘ب˘ضش م˘ه˘ف˘ي˘ضض يرا˘ضضخ˘ل
. ةيلاعلا بعلمب

فده نيباسصملإ عاجرتسسإ
ةمق لبق يبطلإ مقاطلإ

ةدكيكسس
مقا˘ط˘لا بلا˘ط ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نا ر˘كذ˘ي
لجا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ي˘ف عار˘ضسإ’ا˘ب ي˘ب˘ط˘لا
ابضسحت رضصانعلا شضعب ت’اح نيضسحت
ةموظنملا ناو ةضصاخ ةمداقلا ديعاوملل

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب شضا˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا
اهيف شضرعت يتلاو ةيضضاملا ةيدولوملا

تناك ةيضسا˘ق ة˘م˘يز˘ه˘ل ة˘ي˘فا˘عو˘ب ءا˘ق˘فر
يف ةضصاخ تابايغلا نم ديدعلا ببضسب

تابايغلا نم ىناع يذلاو يفلخلا طخلا
ىتح وا انوروك شسوريف ببضسب ءاوضس
. ةيلضضعلا تاباضصإ’ا ببضسب

صشامر ماسشه

فيطسس قافو
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ةضضايرلل ماتلا ف˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب
رهضشأا8  ماد يذلا ةيلحملا

داحتا اقيرف نوكيضس ةلماك
دادزولب با˘ب˘ضشو ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

˘مو˘ي˘لا ةر˘ه˘ضس د˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
03:02ـلا ةعاضسلا نم ةيادب
ه˘ي˘ق˘با˘ضسك شسي˘ل ي˘ئا˘ه˘ن ع˘م
ن˘ي˘˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م لوأ’ ار˘˘ظ˘˘ن
ربوضسلا شساك يف نيقيرفلا

5 ةيضضرا ىلع بعلت يتلاو
قيرف لك ىعضسيو ، ةيليوج
.بقللا قيقحت ىلا

لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ضشأا ل˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ضسو
يوركلا شسرعلا ينيلوكيضس
ف˘ط˘خ ى˘ل˘ع مز˘˘ع م˘˘ه˘˘ل˘˘كو
ي˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ر˘بو˘˘ضسلا شسا˘˘ك
ة˘ل˘ضسل˘ضس د˘˘ع˘˘ب ،م˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
اهب ماق يت˘لا تا˘ماد˘ق˘ت˘ضس’ا
ديكأاتو ،اينفو ايرادإا يدانلا
رارضصإ’او نزاوتلا ةدا˘ع˘ت˘ضسا

يف ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ىلع
اضصوضصخ ،ديدج˘لا م˘ضسو˘م˘لا
ماق يذلا ريبكلا لمعلا دعب
رتن˘ع ي˘ضضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ب
عم دقعلا هعيقوت ذنم ىيحي
ر˘م˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘˘ح˘˘ضصأا

.دوضسأ’او
داد˘˘ع˘˘ت ر˘˘ضصي ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘˘م
لوخد ىل˘ع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش
بقل لوأا قيقحتو ةوقب ءاقللا
نم ديدجلا مضسوملا يف مهل

بقلب مهتيقحا ديكأاتو ةهج
ي˘ف هو˘ق˘ق˘ح يذ˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
،ي˘˘˘ضضق˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا

لاضسأا ريخ’ا ناو اضصوضصخ

بب˘ضسب ،ر˘ب˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا
ي˘لارد˘ي˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا رار˘˘ق
تاءاقل بعل ةلضصاوم مدعب
.ةلوطبلا

نحن :ينيلوكيضس
دمتعنضس..نوزهاج
انيبعل لضضفأا ىلع

جيوتتلا انفدهو
بقللاب

ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘ضس او˘˘ضسنر˘˘ف د˘˘كأا
دا˘ح˘ت’ ي˘ضسنر˘ف˘لا برد˘م˘˘لا
زها˘ج ه˘ق˘ير˘ف نأا ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
د˘˘ع˘˘ب با˘˘ب˘˘ضشلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ل˘جا ن˘م د˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا
قي˘ل˘ي يو˘ق ىو˘ت˘ضسم م˘يد˘ق˘ت
دو˘ضسأ’او ر˘م˘حأ’ا ق˘ير˘ف˘˘لا˘˘ب
ةيمضسرلا ةح˘ف˘ضصل˘ل حر˘ضصو
اديج انرضضح»: Óئاق يدانلل
م˘ح˘ق˘ن˘ضسو ،ةارا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
نم ةنكمم ةليكضشت لضضفأا
ةر˘ي˘ب˘ك ةارا˘ب˘م م˘يد˘ق˘˘ت ل˘˘جأا

شسأاكب ج˘يو˘ت˘ت˘لا لوا˘ح˘ن˘ضسو
فدرأا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ،«ر˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ضسلا
رضضح هقيرف نأا ينيلوكيضس
مرتحي هناو تاطوغضض نود
ا˘نر˘ضضح» :ع˘با˘تو شسفا˘ن˘م˘˘لا
،ةد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ب
..بق˘ل˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ا˘˘ن˘˘فد˘˘هو
تادوهجم لذب˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘عو
رو˘مأ’ا نو˘كت ا˘مد˘ن˘ع ر˘ب˘˘كأا

حاجن رضس وه اذهف ،ةبعضص
.«قيرف يأا

زوفلل نوزهاج :امود
داعضسإاو ربوضسلا بقلب

انراضصنأا
برد˘م˘لا ا˘مود كنار˘ف دد˘˘ضش
نأا دادزولب بابضشل يضسنرفلا
و˘ه ر˘˘ي˘˘خأ’او لوأ’ا فد˘˘ه˘˘لا
لجأا نم مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل˘ب زو˘ف˘لا
ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا قا˘˘ضشع دا˘˘˘ع˘˘˘ضسإا
ي˘ف لا˘قو شضي˘بأ’او ر˘م˘حأ’ا
: ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت

شسأا˘كلا ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘خد˘˘ن˘˘ضس»
’ زوفلا لجا نم ةزاتمملا

ي˘لا˘ب˘ضشأا ناو ة˘ضصا˘˘خ ،ر˘˘ي˘˘غ
بع˘˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘˘لإا او˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ضشا
دعب ة˘ي˘م˘ضسر˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م˘لا
ه˘ي˘ل˘عو ،ل˘يو˘ط˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ة˘م˘ق˘لا ي˘ف  ةارا˘ب˘م مد˘ق˘ن˘ضس
لجا نم قيرفلا ةقارعب قيلت
.» ةبيقعلا ءانبأا داعضسإا

لباوتب يرئازج يبراد
ةيضسنرف

اضصاخ نو˘كي˘ضس مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل
اميضس’ ،بناوجلا ديدع نم
ي˘˘˘ف ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م لوأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأاو
فقوت دعب ديدجلا مضسوملا

ةحئاج ببضسب ،دمأ’ا ليوط
ءاقللا نوكيضس امك ،انوروك
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا نا ا˘˘م˘˘ب ا˘˘ضصا˘˘˘خ
،9102 ةنضسل دوعي يلاحلا
ةرتفلا يف ه˘ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت يذ˘لا
نم بابضسأا ةدع˘ل ة˘ي˘ضضا˘م˘لا
تناك يتلا ةيعضضولا اهنيب
ىرخأا ةطقن ،رئازجلا اهب رمت
ءاقل يف قرافلا عنضصت دق
ي˘˘˘برد˘˘˘م نأا ي˘˘˘هو مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا
ةيضسنرف ةيضسنج نم نييدانلا

يبراد ءاقللا لعجي ام وهو
،ة˘ي˘ضسنر˘ف ل˘باو˘ت˘ب ير˘ئاز˘˘ج
ديكأات يف امود لمأاي ثيح
با˘ب˘ضش ةدا˘ي˘قو ه˘ب˘ع˘ك و˘ل˘˘ع
يف ،ديدج ج˘يو˘ت˘ت˘ل دادزو˘ل˘ب

ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘كي˘˘˘ضس نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح
ةقÓطنا قي˘ق˘ح˘ت فد˘ه˘ت˘ضسي
بقل لوأا˘ب ر˘ف˘ظ˘لاو ة˘ي˘لا˘ث˘م
ي˘م˘ضسر ءا˘ق˘ل لوأا ي˘ف ه˘ع˘˘م
.داحت’ا ناولأاب

ةدمل ،يرئازجلا جيلخلا كنب عم ةكارضش دقع رئازجلا ةيدولوم قيرف عقوأا.ب
ةيدولوم قيرفل ةيمضسرلا ةحفضصلا تفضشكو.ديدجتلل لباق دحاو مضسوم
ةرادإا نيب د˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘قو˘ت ن˘ع ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
بتكملاو ضساملأا نأا لإا ،يدانلا ليومتب يضضقي يذلا جيلخلا كنبو ديمعلا
ةينابضشلا تائفلل ليومتلا ةميق حنم ىلع ةكرضشلا يلثمم عم اقفتا ريضسملا

،«كارطانوضس» ةكرضش دوجوب ليومت ىلإا جاتحي ل لوألا قيرفلا ناو اميضسل
.ةباضشلا تائفلل دقعلا حنمت اهلعج ام وهو

«ةيباجيإا ةجيتنب لجأا نم نينبلا ىلإا بهذنضس» :ةحاضس نب
هحومط نع رئازجلا ةيدولوم فوفضصل ديدجلا دفاولا ةحاضس نب لÓب دكأا

. لبقملا ءاعبرألا موي ةبقترملا زلفاب ةارابم ضصوضصخب قيرفلا ةقفر
«قيرفلل يمضسرلا قيبطتل˘ل ا˘ه˘ب ىلدا تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف د˘ي˘م˘ع˘لا م˘جا˘ه˘م لا˘قو

ةضصاخ ،مضسوملا اذه هيلع لمعأاضس ام اذهو ةفاضضإلا ميدقتل انه ىلا تئج
.ةيقيرفإلا ةضسفانملا يف
لا˘ط˘با ة˘ط˘بار ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا ىل˘ع ةردا˘ق ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م كل˘˘م˘˘ن »:ع˘˘با˘˘تو
رودلا يف ةبوعضصلا نا احضضوم ،ةلوهضسب ىلوألا راودألا يطختو ايقيرفا
ىلا بهذنضس اننكل ،زلفاب رارغ ىلع ةلوهجم قرف ةهجاوم يه يديهمتلا
نودو ةيحيرأاب ةدوعلا ءاقل بعلل ،ةيباجيا ةجيتن قيقحت لجا نم نينبلا
.«تاطوغضض يا

يف اهضشيعي يتلا ةيلئاعلا ءاوجألا نع قباضسلا يجرتلا بعل ثدحتو اذه
هقاحتلإاب اديعضس ناك عيمجلا نا ادكؤوم ،ءÓمزلا ةيقب ةقفرب ديمعلا تيب
.ديدجلا هقيرف يف ريبك لكضشب هب ابحرم ناك هنأا امك

ب.م.يرضسيإا

رئازجلا ةيدولوم
ةقفضصلا نم ديفتضست نم يه ةباضشلا تائفلا

جيلخلا كنب عم ةكارشش دقع عقوت ةرادإ’ا

يبملوا فيضضلا ىلع فيظن فدهب ايدو ياد نيضسح رضصن قيرف زاف
.ءازجلا ةمÓع نم حاتفم عيبر نيودت نم ،ديحو فدهب ،ةيدملا

زهاج هنأا ةحضضاو ةلاضسرب ياد نيضسح رضصن قيرف ثعب ،زوفلا اذهبو
هملاعم دجو دادعتلا ناو اميضسل ديدجلا يوركلا مضسوملا ةقÓطنل
ةليكضشتلا ملا˘ع˘م ط˘ب˘ضض ة˘ي˘ف˘ي˘ك فر˘ع يذ˘لا ،يوا˘ن˘ك˘ل برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
نم عوبضسأا لبق اذه لك ،رمحألاو رفضصألا نينوللا باحضصأل ،ةيضساضسألا
.يراجلا ربمفون82ـلاو72ـلا يف ررقملا ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا

ديكأات دعب ةبيط ارابخأا ياد نيضسح رضصن قيرف ىقلت ،رخآا بناج نم
اياي يزوف نا ينعي ام ،يضضاملا مضسوملا يف تناك يتلا تابوقعلا ءاغلإا

اهيف يقÓي يتلا ،ةيادبلا ةبرضضل ازهاج نوكيضس ياد نيضسح رضصن دئاق
.ضسابعلب داحتا قيرف

ب.م.يرضسيإا

ياد Úضسح رضصن

اهتيزهاج دكؤوتو ايدو ةيدملا ىلع زوفت ةيرشصنلا

ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسو˘ل˘ح˘م ر˘يد˘يا د˘م˘ح˘˘م د˘˘كأا
ل˘ب˘ق ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع ىو˘ت˘ضسم م˘ي˘ي˘ق˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘˘ضسي ه˘˘نا ة˘˘ضشير˘˘لا
.ةيمضسر تاضسفانم يف لوخدلا

ريغ نم»:اهيف لاق يذلا ضسوحلم تاحيرضصت نع ةيمÓعإا ريراقت تفضشكو
.طقف ةيريضضحتلا تاضصبرتلا لÓخ نم انيبعل ىوتضسم مييقت  نكمملا
.«ةيلود تارود يف ةكراضشملا لÓخ نم لا نوكي ل مكحلا

ديدعلا يف تيغلأا يتلا ةحوتفملا ةيلودلا تارودلا نم ددع كانه» :عباتو
ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ه˘جو˘لا ىل˘ع فر˘ع˘ت˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘ضسي ل ر˘˘مألا اذ˘˘هو ،ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
«ةلبقملا ةنضسلا ةررق˘م˘لا ة˘ما˘ه˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م˘ل˘ل نود˘ع˘ت˘ضسي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
.كلذ ىلع افضسأاتم
يتلا ةيبملولا ةنجلل ركضشلا ميدقتل ةضصرفلا لغتضسا» : Óئاق متتخاو
ةليضسك يرمعمو ،يربضص لادم يئانثلا تاريضضحت ليومت يف تمهاضس
ضسرعلا ةركذت لين ليبضس يف هل امعد اذهو ،اموي54 ةدمل اضسنرفب
.«يبملوألا

،ويكوط دايبملوأا ىلا لهأاتلاب ي˘ن˘ع˘م˘لا ،ير˘م˘ع˘مو لاد˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا د˘جاو˘ت˘يو
بلاطم يئانثلا ىق˘ب˘يو .برد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ضسنر˘ف˘ب ودرو˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘ي˘لا˘ح

ددع ربكأا عمج لجا نم ةحوتفملا تارودلا نم ددع ربكأا يف ةكراضشملاب
ةررقملا ويكوط دايبملوأا ىلا لهأاتلا ةريضشأات كاكتفل طاقنلا نم نكمم
.لبقملا فيضصلا

ةحوتفم ةيلود ةرود ،ةيرئازجلا «ةضشيرلا» Óثمم رضضحي نأا بقترملا نمو
.لبقملا يفناج يف ،ادنÓياتب
يف تايت˘ف6 مهني˘ب ا˘ب˘عل11 نم نوكت˘ي يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘خدو
ةيناديوضسب قرفلا عمجت زكرمب يضضاملا ءاعبرألا موي يريضضحت ضصبرت
.يراجلا ربمفون03 ةياغ ىلإا دتميضس يذلاو
ررقملا نم يتلا ةيقيرفإلا ةلوطبلا راظتنا يف ةينطولا ةليكضشتلا ىقبتو
ةنيدمب مايأا7 ةدمل ددمتضس يتلاو1202 يرفيف51 نم ةيادب اهقÓطنا

.ةيقيرفا بونجب غروبضسناهوج
جاحلب اضضر

ضصبرتلا ليومت يف تمهاضس امدعب ةيبملولا ةنجلل ركضشلا مدق
رشصانعلا مييقت نكمملا ريغ نم »:شسولحم ريديإا دمحم

«ةيلودلا تارودلا يف ةكراششملا لبق ةينطولا

تاب امدعب نارهو ةيدولوم قيرف اهيف دجاوتي ةياغلل ةبعضص ةيعضضو
اهب مدقت يتلا ىوكضشلا لظ يف ددجلا نيبعÓلا ليهأات مدعب ،اددهم
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طألاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘˘م ىماد˘˘ق˘˘لا ضضع˘˘ب
نأا ةيمÓعإا ريراقت تفضشكو.مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل ةعباتلا
يزوزعم لاثمأا نيبعÓلاو ،ريضشب يرضشم ةدايقب قباضسلا ينفلا مقاطلا

قطنلا مدع لظ ي˘فو ىو˘ك˘ضشب او˘مد˘ق˘ت ،ي˘جا˘ن ىل˘ع ة˘فا˘ضضإلا˘ب حا˘ب˘ضسو
.نكمم ريغ ينفلا مقاطلاو ددجلا نيبعÓلا ليهأات نإاف مكحلاب

تاعاضسلا يف ريخألا رارقلا يف ةنجللا لضصفت نا رظتنملا نمو اذه
نإاف ينفلا مقاطلاو نيبعÓلا حلاضص يف مكحلا ناك لاح يفو ،ةمداقلا
مهتاقحتضسم مهحنمل لاملا داجيإا ةيمتح مامأا نارهو ةيدولوم ةرادإا

.ددجلا نيبعÓلاو ديدجلا ينفلا مقاطلا ليهأات نامضضو
ب.م.يرضسيإا

نارهو ةيدولوم

ددجلا ليهأات مدع رطخب نوددهم «ةوارمحلا»

sport@essalamonline.com

698213ددعلا ^2441  يناثلا عيبر6ـل قفاوملا0202 ربمفون12تبضسلاةصضايرلا
ديدجلا مشسوملا باقلأا ىلوأاب جيوتتلا ىلع اهنيعو ربوشسلا يئاهن يف «ةراطشسوشس» ـب مدطشصت «ةبيقعلا»

ةيليوج5 بعلمب03:02ـلا ةعاضسلا نم ةيادب مويلا

،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا شضفر
ءاضسؤور فرط نم ةمدقملا تاحارتق’ا
ط˘م˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ،لوأ’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘يد˘نأا
ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف ة˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلا ةلوج83 بعل نم لبقملا مضسوملل
بعل وأا .نيتعومجم ىلا قرفلا ميضسقت
.طقف باهذلا ةلحرم
˘مو˘˘ي ،ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا د˘˘ق˘˘عو
ةضشقانمل اعامتجا ،يضضاملا شسيمخلا
اهضسأار ى˘ل˘عو ،ا˘يا˘ضضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
دا˘م˘ت˘عا˘ب ة˘يد˘نأ’ا ءا˘ضسؤور تا˘حار˘ت˘˘قا
وأا ،ةيدنأا01 نم نيجوف تاذ ةلوطب

،طقف باهذلا ةلحرم تايرابم شضوخ
نكل انوروك ةحئاج راضشتنا لظ يف
تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا ل˘˘ك تضضفر ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا ى˘ل˘ع تر˘ضصأاو
ةلوطبلا بعل وهو يديلقتلا يرودلا
83 ،اقيرف02 نم نوكتي دحاو جوفب

.بايإ’او باهذلا ةغيضصب ةلوج

ةرورضض ىلع هتاذ تقولا يف تددضشو
بت˘كم˘لا تارار˘ق˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ماز˘˘ت˘˘ل’ا
’وزن تءاج اهنأا امب ،ةقباضسلا يلارديفلا

.ةيدنأ’ا ةبغر دنع
بت˘˘˘كم˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا تاذ ي˘˘˘˘فو
يذلا خيراتلاب كضسم˘ت˘م ه˘نأا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

ررقملا ةلوطب˘لا قÓ˘ط˘ن’ ا˘ق˘با˘ضس هدد˘ح
 ،يراجلا ربمفون نم82 يف
ةرورضض ىلع ةئيهلا تاذ تددضش امك
بت˘كم˘لا تارار˘ق˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ماز˘˘ت˘˘ل’ا
اهنأا امب ،اقباضس اهذاختا مت يتلا يلاردفلا

لبق نم ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا بق˘ع تءا˘ج
.ةيدن’ا

تايعمجلا ءاغلإاب رمأات «فافلا»
ةيباختنلا ةماعلا

ةضسائرب مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإ’ا رمأا
ةيئ’ولا تاط˘بار˘لا ي˘ضشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
ةيباختن’ا ةماعلا تايعمجلا عيمج ءاغلإاب

.مويلا نم ةيادب اهؤوارجإا ررقملا نم يتلا
اهعقو˘م ر˘ب˘ع ي˘ضشطز ة˘ئ˘ي˘ه تر˘ضشنو
ه˘لÓ˘خ ن˘م بلا˘ط˘ت ا˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا
يا ءار˘جا مد˘ع ،ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘˘ط˘˘بار˘˘لا

ةلبقملا ةرتفلا يف ةيباختنا تايعمج
تقو يف اهنم رارق يا رودضص لبق

اهقÓطنا ررقملا نم ناك امدعب ،قح’
.مويلا نم ةيادب
نم ةماعلا تايعمجلا ءاغلإا رارق ءاجو
تاطلضسلا تاميلعتل اقيبطت فافلا فرط
زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا اعد ثيح ايلعلا

ع˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘كت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘ضس دار˘˘˘˘ج
شسوريف نم ةياقولاب ة˘ضصا˘خ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

يتلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ل˘ك بن˘ج˘تو ا˘نورو˘ك
.ءابولا اذه راضشتنا يف مهاضست
نÓعإ’ا متيضس هنأا ردضصملا تاذ دكأاو اذه
تايعمجلا هذه دقعل ديدجلا دعوملا نع
 .ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا يف ةيباختن’ا

جاحلب اضضر

نيجوفب ةلوطبلا بعل حرتقم شضفري يرئازجلا داحت’ا
يراجلا ربمفون�2 يف قلطنت ةلوطبلا ايمضسر

ىوق˘لا با˘ع˘لأ’ ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تإ’ا دد˘ح
ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا ميظنتل نارهو ةنيدم
دتمتو1202 ناوج1 يف قلطنتضس يتلا
.ةمضصاعلا رئازجلا نم ’دب مايأا5 ىلإا

ةيداح˘ت’ا نأا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ضشكو
ةقفاوم تذخأا ىوقلا باعلأ’ ةيرئازجلا

ةلوطبلا ميظنتل ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو
رئازجلاب انه اهؤوار˘جإا رر˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

.نارهو برغلا ةمضصاعب
رم’ا ةيادب يف ةيقيرفإ’ا ةرودلا تناكو
يرئازجلا داحتإ’ا نكل نارهو يف ةررقم
يف ةيليو˘ج5 بعل˘م ى˘لا ا˘ه˘ل˘ق˘ن ل˘ضضف
لا˘غ˘ضشأ’ا مد˘ق˘ت ن˘كل ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
شسرعلا اذه نضضت˘ح˘ي˘ضس يذ˘لا بع˘ل˘م˘لا˘ب
اهرارق نع دوعت ةئيهلا لعج يقيرفإ’ا

.هناضضتح’ نارهو بعلم ددحتو

دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا نإا˘˘˘ف رد˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا تاذ بضسحو
رخآ’ا وه قفاو ،ىوقلا باعلأ’ يقيرفإ’ا

ةنضس يف ةررقملا ت’وطبلا خيراوت ىلع
ايقيرفإا ةلوطب اضضيأا لمضشت يتلاو ،1202
7 ى˘˘لإا6 نم ةررق˘م˘لا ،ي˘ف˘ير˘لا ود˘ع˘ل˘ل
ع˘م˘ج˘ت ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ،و˘غو˘˘ط˘˘لا˘˘ب شسرا˘˘م
.برغملاب ةيضساملا ةطبارلا

جاحلب اضضر

ىوقلا باعلأ’ ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا نشضتحي نارهو بعلم ايمشسر
1202 يف اهئارجإا ررقم تلوطبلا خيراوت ىلع قفوي يقيرفإلا داحتإلا
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راود˘م م˘ير˘كلا د˘ب˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت
ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا شسير
طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘ع مد˘ق˘لا
م˘ضسو˘م˘لا شصو˘ضصخ˘ب ة˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا
يف هقÓطنا مضسرت يذلا ديدجلا

ابيجم ،يراجلا ربمفون نم82
يتلا ت’ؤواضستلا نم ديدعلا ىلع
.ماعلا يأارلا اهحرطي

ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘ضسم˘˘لا لا˘˘قو
هحيرضصت يف ،ةينطولا ةطبارلا
ىلع نا˘ك» :ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عاذإÓ˘ل
ا˘˘ه˘˘تا˘˘حار˘˘ت˘˘قا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘يد˘˘نأ’ا
نيجوفب ةلوطبلا بعلب ةقلعتملا
رهضش يف ،ةدحاو ةلحرم يف وا وأا
كلذ يف مهنكل ،يضضاملا توا
بعل ىلع اعيمج اوقفاو تقولا
،ةلوج83و اقيرف02ـب يرودلا

هتاحيرضصت يف راودم راضشأا امك
نوكت˘ضس تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ج˘مر˘ب نا
يمومعلا نويزفلتلا عم قيضسنتلاب
نم نكمم ددع ربكأا لقن لجا نم
،زا˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

يرضصانمو ريهامج˘لا ن˘كم˘ت˘ت˘لو
تاءا˘ق˘˘ل ةد˘˘ها˘˘ضشم ن˘˘م ة˘˘يد˘˘نأ’ا
نو˘˘كت˘˘ضس» :فا˘˘˘ضضأاو.اهتيدنا
92و82 يموي ىلوأ’ا ةلوجلا

رهضش ي˘فو ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ضشلا ن˘م
امك ،ت’وج5 بعلنضس ربمضسيد
ىتح بعلن نأا نكمملا نم هنأا
˘مد˘˘ع ل˘˘جأا ن˘˘م شسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي

نم ةيرئازجلا ري˘ها˘م˘ج˘لا نا˘مر˘ح
«ةلوطبلا ةعباتم

رييغت ىلع تلمع ةيدنألإ صضعب»
ىيحي رتنعو ةسسفانملإ ماظن

«ايسصخسش يب لسصتإ نم هدحو
نع ،ةط˘بار˘لا شسي˘ئر ف˘ضشكو

تل˘˘ضسار ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ءا˘˘م˘˘˘ضسا
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا
با˘˘ب˘˘ضش »:Ó˘˘ئا˘˘˘ق تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قإ’ا
ةبيبضش ،ةمضصاعلا داحتإا ،دادزولب
دادوو جر˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘هأا ،ةروا˘˘˘ضسلا
ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ي˘ه هذ˘˘ه نا˘˘ضسم˘˘ل˘˘ت
حارتقا م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ن˘ت˘ل˘ضسار
يف نكل ،نيجوفب ةلوطبلا بعل
يغلتل دادولا ةرادإا تداع ريخأ’ا

بعللا رارقب كضسمتتو اهتلضسارم
رتن˘ع »:ع˘با˘تو.«ةلوج83 ي˘˘˘ف
داحتإ’ يضضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘ي˘ح˘ي
يعم ثدحت نم هدحو ةمضصاعلا

لضصت نا لبق هحارتقا يل مدقو
ةرادا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘˘ضسار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘˘ق˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح ،ةرا˘˘˘ط˘˘˘ضسو˘˘˘ضس
.كلذ تنضسحتضسا

لفكتلل ةدعتسسم ةطبإرلإ»
«رأإ يسس يبلإ ليلاحتب

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ضسو اذ˘ه
عوبضسأ’ا قلطنتضس يتلا ةينطولا
توا وأا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘ضش ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن نو˘كت˘ضس »: لا˘قو ،مدا˘ق˘لا
ةيليوج رهضش رخاوأا يف يرودلا
ةياهن نوكتضس اميف ،لبقملا ماعلا

نم ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م
.«لبقملا شسرام

مي˘خ˘ضضت˘ل ي˘عاد ’» :ا˘ف˘ي˘ضضم
بع˘˘ل˘˘ف ل˘˘˘كضشلا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب رو˘˘˘مأ’ا
’و يداع رما ةلوج83ـب ةلوطبلا
ادكؤوم ،ةلبلبلا هذه لك قحتضسي
رهضش يف ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘ضس م˘ضسو˘م˘لا نأا

يأا دجوي ’ هنأا اربتعم .ةيليوج
ةلوطبلا تايرابم مامتا نم عنام
ار˘ظ˘ن ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ضصلا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
.رئازجلا اهب رمت يتلا فورظلل

هتئيه نأا ثدحتملا حضضوأا امك

يبلا» ليلاحتب لفكتلل ةدعتضسم
ةليطو ةيدنأ’ا عيمجل «رأا يضس
ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘يد˘ل ا˘ه˘نأاو ، م˘ضسو˘م˘˘لا
م˘ضسو˘˘م˘˘لا ةرور˘˘ي˘˘ضسل لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا
،لاو˘˘حأ’ا ن˘˘ضسحا ي˘˘˘ف يور˘˘˘كلا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا ن˘˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ءارجإ’ا اذه حاجنإا ىلع هتدناضسم
لك يف ليلاحتلا ريفوت لÓخ نم
.هتيرومأام نم ليهضستلل ةي’و
صصخي اميف تاحإرتقإ عسضنسس»

تايرابم ةجمرب هخيرإوت
يف ةكراسشملإ قرفلإ

«ةيقيرفإلإ تاسسفانملإ
ةطبارلا شسيئر قرطتو اذه

ةكراضشملا ةيدنأ’ا عوضضوم ىلا
قلعتيو ةيقيرفإ’ا تاضسفانملا يف
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ن˘م ل˘كب ر˘˘م’ا

ة˘ط˘بار ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘مو
في˘ط˘ضس قا˘فوو ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘با

«فاكلا» شسأاك يف ءابقلا ةبيبضشو
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ج˘مر˘ب شصو˘ضصخ˘ب
ة˘يد˘نأ’ا ع˘م روا˘ضشت˘ن˘ضس »:Ó˘˘ئا˘˘ق
تا˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا
يف مهتايرابم ةجمربل ةيقيرفإ’ا

مهج˘مار˘ب ع˘م بضسا˘ن˘ت˘ت د˘ي˘عاو˘م
هذه نوكت نا لمأان نكل .ةضصاخلا
ةطبارلا دعاضستو ةمهفتم ةريخأ’ا

ةجمربلاو نيناوقلا مارتحإاب كلذو
ن˘˘˘م ه˘˘˘˘نا ح˘˘˘˘ضضأاو.«ةدمتعملا
ةدع ةطبارلا حرتقت نأا نكمملا
راتختل ةيدنأ’ا هذه ىلع خيراوت
ع˘ي˘م˘ج˘لا بضسا˘ن˘ي يذ˘لا د˘عو˘م˘لا
وأا ،ةر˘خأا˘ت˘م˘لا ا˘ه˘تا˘يرا˘ب˘م بع˘ل˘˘ل
يف مهتكراضشم ببضسب ،ةلجؤوملا
.ةيراقلا تاضسفانملا

لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ىر˘˘جأا
ة˘عاذإا ع˘م اراو˘ح ي˘ضضا˘م˘ل˘ب ن˘يد˘لا
قرطت ،ةيضسنرفلا «ولراك يتنوم»
يتلا ا˘يا˘ضضق˘لا ن˘م دد˘ع ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ف
،اهنيب نم ينطولا بختنملا شصخت
تق˘ب˘ضس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ضضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

،يو˘با˘ب˘م˘يز بخ˘ت˘ن˘م ي˘ت˘ه˘˘جاو˘˘م
،ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لا فاد˘˘˘هأا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ضض’ا˘˘˘˘ب
.لاطع فضسوي ةيعضضوو

ىلع رثؤوت مل انوروك ةرتف»
«رسضخلإ

ةرتف نأا ينطولا بخانلا فضشك
شضو˘خ مد˘عو ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ف˘قو˘ت˘لا

مل «انوروك ءابو ببضسب تايرابم
هلابضشأا نأا اريضشم ،رئازجلا ىلع رثؤوت
مهروطت ىلع ظافحلا نم اونكمت
ةرتفلا» :لاقو بناوجلا عيمج نم
لكضشب ا˘ن˘ي˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت م˘ل ة˘ي˘ضضا˘م˘لا

تايراب˘م بع˘ل مد˘ع م˘غر˘ف ،ر˘ي˘ب˘ك
عم انعمجتضس تناك يتلاو ،ةريثك
ىلع انظفاح اننأا ’ا ،ةيوق تابختنم
راضسملا ىلع ان˘نأا ا˘ن˘ت˘ب˘ثأاو ا˘نرو˘ط˘ت
.«حيحضصلا

ءإدألإ ريوطت نم انكمت»
«تايرابملاب زوفن انحبسصأإو
ةيرحضسلا ةطلخلا ىلع هدر يفو

نم ينطولا بخانلا اهعضضو يتلا
،روطتلا نم رئازجلا نيكمت لجا

،هب ناهتضسي ’ ايوق ابختنم هلعجو
لامضش تابختنم نأا يضضاملب دكأا
،ةضصاخ تاي˘ضصا˘خ كل˘م˘ت ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
،ريثكلا ميدقت ىلع ةرداق اهلعجت
نكن مل ةقيق˘ح˘لا ي˘ف» :در˘ط˘ت˘ضساو
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ،ار˘ي˘ب˘ك ءادأا مد˘ق˘ن
زوفلا عيطتضسن نكن ملو ،ةيضضاملا
،ة˘ضصا˘خ ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ن’ ،تاءا˘ق˘ل˘˘لا˘˘ب
كيلعو بعضص تايرابملاب زوفلاو
لتق ىلع ارداقو امضساح نوكت نأا

قرف˘لا نا د˘ق˘ت˘عأا ا˘ناو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ع˘ي˘ط˘ت˘ضست ن˘ل ةد˘ي˘ج˘لا ة˘ي˘˘بورو’ا
جئاتن د˘ضصحو ا˘ي˘ق˘ير˘فا ي˘ف بع˘ل˘لا

.«ةديج
يوبابميز بختنم ةهجإوم»

تناك ةلثامم فورظ يفو
«إدج ةبعسص

ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘˘لا دا˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
هب داع يذلا لداعتلا نع ثيدحلل
بعل» :لاقو يوبابميز نم رضضخلا
ىلع ةلثا˘م˘م فور˘ظ ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا
ةيضضرأا ى˘ل˘عو00:51ـلا ة˘عا˘ضسلا

،نيهلا رمأ’اب شسيل ةيثراك ناديم
بناج˘لا ن˘م ي˘ف رو˘ط˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘عو
.«قرافلا عنضص ام وهو يعقاولا

ىلع زيكرتلاب بلاطم لاطع»
«هعم هلهأإ دجإوت ىنمتأإو هقيرف

ينطولا بخان˘لا ل˘غ˘ت˘ضسا ا˘م˘ك
ة˘ي˘ع˘ضضو ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ة˘ضصر˘ف˘˘لا

ةر˘ت˘ف ن˘م ه˘ت˘با˘ضصإا دد˘ج˘تو لا˘ط˘ع
ودارا˘˘ب بع’ نأا ار˘˘ي˘˘ضشم ،ىر˘˘˘خأ’
ة˘جا˘ح˘ب يوادو˘ب ه˘ل˘ي˘مزو ق˘با˘˘ضسلا
،مهعم مهتل˘ئا˘ع دار˘فأا د˘حأا د˘جاو˘ت˘ل
ر˘ي˘غ لا˘ط˘˘ع ة˘˘با˘˘ضصإا» :در˘˘ط˘˘ت˘˘ضسا

يتلا ةايح˘لا نا د˘ق˘ت˘عاو ،ة˘مو˘ه˘ف˘م
انأا ،كلذ يف رضشابم ببضس اهضشيعي
نيذلا نييردملا ةيعون نم تضسل
ل˘كا˘˘ضشم ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا نود˘˘ير˘˘ي
تيقلت ي˘ن˘كل مÓ˘عإÓ˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
،تاريضسفت بلطل شسين نم ’اضصتا

لاطع لث˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأا د˘ق˘ت˘عاو
ةلوطبلا نم اوءاج نيذلا يوادوبو
نم دحاو بلجب مه˘ي˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىلع زيكرتلاو مهعم اونوكيل مهلهأا
.«طقف بعلملا

ناك ولو زيمم بعل يليÓب»
يف عقول يدنام لثم افرتحم

«ديردم وكيتيلتإ وأإ ماهنتوت
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ىر˘جأا ا˘م˘ك

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإ’ا ع˘م ا˘ي˘نا˘ث اراو˘ح
،ي˘ل˘يÓ˘ب ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف ثد˘ح˘˘ت ،شسمأا

،عئارو قولخ بع’ يليÓب» :لاقو
داع هتافرضصتب نكل بيط ناضسنإاو
ىل˘ع ها˘ند˘عا˘ضس ا˘مد˘ع˘ب ءارو˘لا ى˘لإا
ناك ولو هاوتضسم ةداعتضساو مدقتلا

ي˘ف ع˘قو˘ل يد˘نا˘م ل˘ث˘م ا˘فر˘ت˘˘ح˘˘م
.«ديردم وكيتيلتأا وأا ماهنتوت

ىوتسسم ىلع اباسصم ناك زرحم»
لجأإ نم هسسفنب رطاخو رهظلإ

«رئإزجلإ
،زرح˘م شضا˘ير شصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو

م˘ج˘ن نأا ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘˘لا ف˘˘ضشك
ةباضصا نم ىناع يتيضس رتضسضشنام
هنا ’إا ،رهظلا ىوتضسم ىلع ةيوق
ةجودزم˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا بع˘ل ل˘ضضف
زرحم» :لضسرتضساو ،يوبابميز مامأا

شصبرتلا يف لخد دقل ،عئار بع’
ى˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘ضصا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي و˘˘هو
،ل˘ضضف ه˘˘ن˘˘كل ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم
هراوضشمب ةر˘طا˘خ˘م˘لاو ة˘كرا˘ضشم˘لا
.«رئازجلا لجأا نم يوركلا

دحإو لكو رإوع عم تملكت»
«هيلع لهسسي يبر

بخا˘ن˘لا قر˘˘ط˘˘ت ،ىر˘˘خأا ةر˘˘م
دكأا ثيح ،راوع ةيضضق ىلإا ينطولا

،ايقيرفإا ممأا شسأاكب جيوتتلا شسدنهم
لوح راوع عم ثدحت هنا ،9102
لضضف هنا ’إا ،يضضايرلا عورضشملا
:حرضصو ،يضسنرفلا بختنملا رايتخا
لو˘˘ح راو˘˘ع ع˘˘م تم˘˘ل˘˘كت د˘˘˘ق˘˘˘ل»
لضضف هنأا ’إا ،يضضايرلا عورضشملا
ي˘˘بر د˘˘حاو ل˘˘˘كو ،ىر˘˘˘خا ارو˘˘˘ما
 .«هيلع لهضسي

ب.م.يرسسيإإ

جاحلب اسضر

«ةطبارلا قتاع ىلع رأا.يشس.يبلا تاشصوحفو ةلوج83 بعل تلشضف ةيدنأ’ا بلغأا» راودم

يليÓبو يوإدوبو لاطع ىلإإ إددجم حئاسصنلإ هجو

رشضخلا لجأا نم هشسفنب رطاخ زرحمو Óهشس شسيل ايقيرفإا يف بعللا :يشضاملب
طسسولإ مجن ليحرل ايدافت

مداقلإ يفيسصلإ وتاكريملإ يف

لمعت نÓيملا ةرادإا
رشصان نب دقع ديدمت ىلع

ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م ةرادإا ه˘ج˘ت˘ت
دقع ديدمت وحن ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ه˘م˘ت˘ل
ليعامضسإا يرئازجلا يلودلا مجنلا
ةرتف˘لا لÓ˘خ ،ه˘يدا˘ن ع˘م ر˘ضصا˘ن ن˘ب
.ةمداقلا

وتوت» يلاطي’ا عقوملا فضشكو
نÓيم يضسا يدان ةرادإا نأا «روبضس
يرئازجلا يلودلا دقع ديدمت يونت
رهضشأ’ا لÓخ رضصان نب ليعامضسا
ديدعلا مامتها ببضسب اذه ةمداقلا

يبلاك همضضل ةريبكلا ةيدنأ’ا نم
.يتيضس رتضسيضشنامو يج شس

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي
ةعاضسلا ثيدح رضصان نب ليعامضسا
ذا ةيبوروأ’ا تايرودلا ةقورأا يف
زوجعلا ةراقلا ةيدنأا ةقلامع ىعضست
يرئازجلا مجنلا تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل
شسيراب يضسيرابلا يدانلا اهنيب نم
يزيلجن’ا يدا˘ن˘لاو نا˘مر˘ي˘ج نا˘ضس
يدان ةرادا نأا ’ا يتيضس رتضسيضشنام
هدقع ديدمت ىلع رضصت نÓيم يضسا

عقوم بضسح ةمداقلا رهضشأ’ا لÓخ
.يلاطي’ا روبضس وتوت

ةنضس22 بحا˘ضص نأا ل˘م˘ت˘ح˘مو
ف˘ي˘ضصلا ير˘ي˘نو˘ضسور˘لا ردا˘غ˘˘ي˘˘ضس
وروأا نو˘ي˘ل˘م05 لبا˘ق˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا

يذ˘˘لا ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا طر˘˘˘ضشلا بضسح
.رضصان نبل يدانلا هعضضو

لضضفأا ديدجت يف نÓيم ركفي
ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فا شسأا˘ك ر˘˘خآا ي˘˘ف بع’
ع˘فر لا˘م˘ت˘˘حاو بتار˘˘لا ي˘˘ف ةدا˘˘يز
ةو˘ط˘خ نو˘كي˘˘ضس ا˘˘م و˘˘هو ،د˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ةضسلج يف عوقولا بنجتل ةيقابتضسا
،ةلبقملا ةيفيضصلا ت’اقتن’ا قوضس
ةيدن’ا يقابل ةضصرفلا حنمت يتلا
.همادقتضساب

ه.صس

ويزل ةليكسشت يف ايسساسسأإ رظتنم يرئإزجلإديدجلإ مسسوملإ ةياهن خيرات نع فسشكت ةطبإرلإ

ينوتورك ىلإا لهشس لقنت يف شسراف
ةيضسمأا يلاطي’ا ويز’ يدان ةقفر شسراف دمحم يرئازجلا يلودلا ّلحيضس

«ويضشتلاكلا» نم ةنماثلا ةلوجلا باضسحل ينوتورك يدان ىلع افيضض مويلا
اديضس ويزإا بعلم اهنضضتحيضس يتلا ةارابملا يف

جئاتنلا ةلضسلضس ةلضصاوم ءاقللا اذه لÓخ «يتضسليضش وكنايبلا» ىعضسيو
اذه ،تاضسفانملا لك يف ةميزه نود يلاوتلا ىلع ةعباضسلا ةرملل ةيباجيإ’ا

ينوميضس بردملا ةليكضشت يف ايضساضسأا يرئازجلا نوكي نأا رظتنملا نمو
شسراف نوكيضس اميف ،يرئازجلا ريهظلا يف ةلماكلا هتقث عضضي يذلا يغازنإا
ةارابملا يف زوفلا ويز’ يدان لواحيضس اميف هاوتضسم ديكأات ةمهم مامأا

ملضس يف ءاقتر’او ويضشتلاكلا بيترت ليذتم ينوتورك يدان حارج قيمعتو
. بيترتلا

ب .ءاميسش

«اغيلسسدنوبلإ» نم ةنماثلإ ةلوجلإ راطإإ يف

غروبشسفلوف لبقتشسي بلاط نب..ديكأاتلل ينيعبشس نب
كابششلا زه عم دهعلا ديدجتل ليشضوفلبو

ةبعضص تاهجاوم يف يناملأ’ا يرودلا يف يرئازجلا ويرتلا نوكيضس
نيابت لظ يف يناملأ’ا يرودلا نم ةنماثلا ةلوجلا راطا يف مويلا ةيضسمأا

نب يمار نوكيضس ثيح ،مضسوملا اذه يرودلا ةلوطب يف ةيدنأ’ا ىوتضسم
ىلع ديكأاتلا ةمهم يف خابدÓغن˘ضشنو˘م ا˘ي˘ضسورو˘ب ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘ضس
لبقتضسي امدنع لوطبلا وأا لاطبأ’ا ةطبار يف ءاوضس همدقي يذلا ىوتضسملا
ريخأ’ا رثعتلا دعب ةضصاخ زوفلاو كراب ايضسوروب بعلمب غروبضسغوأا قيرف
ةليكضشت يف هتداعك ايضساضسأا ينيعبضس نب نوكيضس اميف نزوكرفيل مامأا
. يرئازجلا رئاطلا حانجلا نم مدقملا رهابلا ىوتضسملا دعب زور بردملا

هبع’ ةقفر مياهنفوه يدان لابقتضسا دهضشيضس انيرأا راكين نيار بعلم
دعب ام اعون ةبعضص ةارابم يف تراغتوتضش يدان ليضضوفلب قاحضسا يرئازجلا
نم نيح يف مضسوملا اذه يرودلا ةيادب ذنم مياهنفوه قيرف ىوتضسم بذبذت
يف هبردم ةبغر ببضسب ايطايتحا يرئازجلا ةبرحلا شسأار كراضشي نأا رظتنملا
.موجهلا يف وبيبو ششتيرامارك هيليمز ىلع دامتع’ا

نوكيضس بلاط نب ليبن يرئازجلا هبع’ ةقفر40 كلاضش يدان حيرجلا امأا
بلاط نب ،انيرأا شسنيتليف بعلمب غروبضسفلوف لابقتضسا عم دعوم ىلع مويلا
قيقحتل هرودب ىعضسيضس يذلا هيدان ةليكضشت يف هتداعك ايضساضسأا نوكيضس
.رطخلا ةقطنم نم جورخلاو اغيلضسدنوبلا يف زوف لوأا

ب.ع

رسضخلإ عم هقلأات لظ يف

ماهنتوت مامأا رابتع’ا در ةلحر يف زرحم
لقنت مامأا مويلا ةيضسمأا يرئازجلا يلودلا مجنلا زرحم شضاير نوكيضس

ةلوجلا راطا يف يتيضس رتضسيضشنام هقيرف ةقفر بعضص هنأا هنع لاقي ام لقأا
دئاعلا ماهنتوت هفيضضم هجاوي امدنع زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا نم ةعضساتلا
نوكيضسو اذه ،ةلوجلا ةياهن عم ةرادضصلا نع ثحابلاو مضسوملا اذه ةوقب
ةليكضشت يف هضسفنل رابتع’ا در ةيمتح مامأا مويلا ةارابم يف يرئازجلا
مدعب لوبرفيلو هيدان ةارابم يف هل شضرعت يذلا فقوملا دعب نزيتيضسلا
يضشتنم زرحم نأا ركذلاب ريدجلا ، قيرفلل ةيئاهنلا ةمئاقلا يف هئاعدتضسا
ليبق هتايونعم فقضس نم عفري دق ام ينطولا بختنملا عم نيفده هليجضستب
ينامث دعب يوامضسلا قيرف˘لا ع˘م ل˘ي˘ج˘ضست˘لا ى˘لا ةدو˘ع˘لاو ما˘ه˘ن˘تو˘ت ةارا˘ب˘م
. كابضشلا ةرايز نود نم تايرابم

بيترتلا ةمدقم نم بارتق’او زوفلا ةيمتح مامأا يتيضسلا ناف ةراضشإÓل
يف ىلوأ’ا ةلوجلا ذنم مزهني مل مظنم مضصخ مامأا ةمهملا ةبوعضص مغر
.«غيلريميربلا»

ب.ع

ةلهسس نكت مل ةمهملإ نأإ فرتعإ

انل ريهامجلا لابقتشساو ةيخيرات نامرد مأا ةارابم :ةرقوب
زوفلا ىلع انزفح

ينطولا بختنملا يف ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا و˘ضضع ةر˘قو˘ب د˘ي˘ج˘م تو˘ف˘ي م˘ل
يتلا نامرد مأا ةمحلم نع ثيدحلا ةضصرف ،قباضسلا يلودلا مجنلاو ،يرئازجلا

يرضصملا بختنملاب رضضخلا تعمج يتلاو9002 ةنضس ،اهيف افرط ناك
.قيقضشلا

«فافلا» ةانق ىلإا «كيجاملا» ثدحت نامرد مأا ةمحلم ىركذ عم انمازت
،رئازجلا ىلإا اندع امدنع اميضس’ ةرتفلا كلت ىضسنن نأا نكمي ’» :ةيمضسرلا
بختنملا مامأا انتارابمو نيتعومجمب انبعل اننأ’ Óهضس نكي مل قيرطلا
03 نم رثكأا دجاوت» :متخو ،«نامرد ما» ءاقل ةضصاخ ةيخيرات تناك يرضصملا
.«زوفلا ققحن انتلعج نادوضسلا يف اهب انولبقتضسا يتلا ةقيرطلاو يرئازج فلأا

ب.م.يرسسيإإ

ايليسسرمو صسين ةإرابم تلجأإ اميف

1غيللا يف مويلا ةرهشس دعوم ىلع ةلبقلب
يدان هئÓمزو ةلبقلب شسيراه يرئازجلا يلودلا ءاضسملا اذه لبقتضسي

1 غيلل11ـلا ةلوجلا باضسحل يلب ول شسيضسنارف بعلم ىلع نايتيا تناضس
ءÓمز ىعضسيو زتامب قاحلل طاقن ثÓثلا فطخل تضسارب يدان ىعضسي ثيح
.ةيضسنرفلا ةلوطبلا بيترت نم21ـلا ةبترملل دوعضصلا مهتهج نم زوبدوب
فرط نم اهليجأات مت امهتعمج ةارابم رخآاو لبق نم ةرمÓ 62باقت ناقيرف
.تضسارب فيضضتضسملا

بردملا قوثو لظ يف هقيرف عم يضساضسأاك ةليللا رظتنم ةلبقلب شسيراه
يف اهادا يتلا ةديجلا تاءا˘ق˘ل˘لا اذ˘كو ه˘تارا˘ه˘م˘بو ه˘ب و˘ي˘ل˘قو˘ل˘لاد ي˘ي˘ف˘ي˘لوأا
مئازهلا ةلضسلضس دعب ةضسفانملل ةدوعلاو زوفلل ىعضسي امك ةقباضسلا ت’وجلا
 .مضسوملا ةيادب ذنم اهاقلت يتلا

نم11 ةلوجلا باضسحل ايليضسرام كيبملوأاب شسين يدان ءاقل لجأا اميف
نم ارضصنع21 ةباضصا ببضسب اذهو مويلا ةرهضس ةررقملا ةيضسنرفلا ةلوطبلا

.انوروك شسوريفب لاطع ءÓمز
ه.صس

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

تمشص ةقيقد
ديقفلا حور ىلع امحرت
ي˘ضشا˘ن˘ح ف˘ير˘˘ضش د˘˘ن˘˘ح˘˘م
ق˘ير˘ف˘ل ق˘ب˘˘ضسأ’ا شسي˘˘ئر˘˘لا
د˘ي˘م˘عو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘˘ضش
ررق ،نييرئاز˘ج˘لا ءا˘ضسؤور˘لا
ىل˘ع ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا

تمضص ةقيقد ةيدنأ’ا فوقو
نم ىلوأ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ةيادبلا نوكتضسو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘˘لا ةر˘˘˘ه˘˘˘ضس
عمجي يذلا ربوضسلا يئاهن
دادزو˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘ضش ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ةم˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا را˘ج˘˘لا˘˘ب
.ةيليوج5 بعلمب

فده لشضفأا

لضصاوتلا عقوم ىلع مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتإÓل يمضسرلا باضسحلا هقلطأا يذلا ءاتفتضس’ا يف
ايقيرفإا شسأاك تايفضصت نم ةعبارلاو ةثلاثلا نيتلوجلا يف فده نضسحأا لوح «رتيوت» يعامتج’ا

05 ةبضسن ىلع لضصحتو ،فده لضضفأاك ينطولا بختنملا دئاق زرحم شضاير فده جوت ،2202
.اداما ميهارباو ،ويأا يردنا فده نم لك ىلع اقوفتم .تاوضصأ’ا نم ةئملاب

ةمزأ’ا يهني كيرديشس

ثيد˘ح ي˘ف ير˘يزد لÓ˘ب برد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
رظت˘ن˘م كيرد˘ي˘ضس شسرا˘ح˘لا نا ي˘ضشما˘ه
لجا نم جربلا ةنيدمب دح’ا ادغ هلولح
ثيح ةبيتكلا عم تاريضضحتلا ةرضشابم
م˘ث ن˘مو ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل ع˘˘ضضخ˘˘ي˘˘ضس
ىل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع˘ي˘ل ف˘نأا˘ت˘ضسي
نا ركذي ت’وجلا مداقل ابضسحت هزيهجت
يواوق شسانولا قباضسلا يلودلا شسراحلا
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا شصضصح˘لا لÓ˘خ ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ي˘ف نو˘كي˘ل مز˘ح˘ت˘م شسرا˘ح˘لا ز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت

ة˘م˘ق˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا ن˘ير˘˘ع ة˘˘ضسار˘˘ح
.ةلوطبلا ت’وج ىلوأا يف يرانكلا

يبيرع حششرت فارطإا
راوتكيريدلا شسؤورتل

يذلا دقعملاو بعضصلا عضضولا لظ يف
تدكأا بورخ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف ه˘ضشي˘ع˘ي
يف نيقباضس نيريضسم نأا ةميلع رداضصم
شسمأا مو˘ي ا˘عا˘م˘ت˘جا او˘ج˘مر˘ب «ا˘كضسي’»
ثحا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب
لÓ˘خ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم شصو˘ضصخ˘˘ب
تاذ د˘ي˘كأا˘ت بضسحو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘حر˘م˘˘لا
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م شضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا
نيب نم مضسا نع ثحبلا وه عامتج’ا
بضصن˘م˘ل ح˘ضشر˘ت˘لا ه˘نا˘˘كمإا˘˘ب ءا˘˘ضضعأ’ا

ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ف˘˘ل˘˘م ع˘˘ضضوو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا شسي˘˘ئر
.تاحيضشرتلا ةنجل ىوتضسم

تاباشصإ’ا ةرثك
يشسيئر ببشس

ة˘لا˘ق˘ت˘ضسا ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ةرادإا تق˘˘فاو
مقاطلا نم دار˘ضش كي˘ل˘م ي˘ند˘ب˘لا ر˘ضضح˘م˘لا
يف هتين نع برعأا ا˘مد˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
ةيادب يف نيتضصح نع هبايغ نأ’ ليحرلا
ىلإا ةريضسملا ةنجللا عفد يراجلا عوبضسأ’ا
هنوك با˘ي˘غ˘لا اذ˘ه ع˘فاود ن˘ع را˘ضسف˘ت˘ضس’ا

نع ينعملا نلعيل راعضشإا قباضس نود ناك
ةرادإ’ا ل˘˘ع˘˘ف در نو˘˘كيو ه˘˘با˘˘ح˘˘ضسنا رار˘˘˘ق
بردملا عم رواضشتلا دعب اذهو ةقفاوملاب
دقاعتلاب بلاط يذلا اضشاب دمحم يضسيئرلا

م˘ه˘ل ق˘ب˘ضس ن˘يذ˘لا ن˘ير˘ضضح˘م˘لا ثد˘حا ع˘م
.بورخلا ةيعمج يف هعم لمعلا

بعلملا ةيشضق

يلاو نم رضضخأ’ا ءوضضلا رفانضسلا رظتني
يذ˘لا بع˘ل˘م˘لا ي˘ف ل˘ضصف˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق
ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضسي˘˘˘ضس
ةرادإ’ا ناو ةضصاخ مضسوملا اذه ينيطنضسقلا

رييغتلا ةرورضض ىل˘ع او˘ع˘م˘جا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو
ىلع هرفوتل ارظن ينادمح دباع يف بعللاو
ر˘يد˘م نا ر˘كذ˘ي ،ةد˘عا˘ضسم˘لا فور˘ظ˘˘لا ل˘˘ك
ةيدلبلا شسيئر اذكو ليلق فيرضشلا بعلملا
يف ةقفاوملا احنم دق اناك شساروب ركبوب
تا˘عا˘ضسلا لÓ˘خ رار˘ق˘لا م˘ي˘˘ضسر˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
.يلاولا فرط نم ةمداقلا

qarsana@essalamonline.com
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عبار مكح «ايزم»
مكحلا داعب˘ت˘ضسا ن˘م ما˘ع د˘ع˘ب
ةرادإا ن˘م يزا˘˘ي˘˘ت ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ترر˘ق ،ة˘يرا˘ق˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
داحت’ا ىد˘ل م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل
عضضو ،مدق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا
˘ما˘كح˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا
باهذ˘لا ءا˘ق˘ل ةرادإا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا

نيب لوأ’ا يديهمتلا رودلا نم
رضصنلا يدانو دادزولب بابضش
،لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا

نلعأا دق يبرغملا مكحلا ناكو
ةكبيرخ يدانل ءازج تÓكر3
يرودلاب ةريهضشلا هتارابم يف
ه˘ل˘لا د˘م˘ح˘لا ،ة˘ي˘ف˘˘ضسو˘˘ي ما˘˘مأا

.طقف اعبار امكح هوعضضو
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«كاتأا رتنوك»
يتلا كل˘ت ةد˘تر˘م ة˘م˘ج˘ه
بتكملا ءاضضعأا اهب ماق
داحتÓل عباتلا يلارديفلا
،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

شضفر ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيرئازجلا ةيدنأ’ا تابلط
ماظن ري˘ي˘غ˘ت ى˘لإا ي˘مار˘لا
عقوملا فضشكو ،ةلوطبلا
ي˘ف «فا˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا
نع ةي˘ضضا˘م˘لا تا˘عا˘ضسلا
ةلوطبلا ماظنب ظافتح’ا

نوكتل ،ةلوج�3 بعلو
قرف˘لا ى˘مر˘م ي˘ف ةر˘كلا
بلط˘لا اذ˘ه تم˘عد ي˘ت˘لا
.قباضس تقو يف
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زوفلا ىلع انزفح انل ريهامجلا لابقتشساو ةيخيرات نامرد مأا ةارابم :ةرقوب ̂ 
«ةطبارلا قتاع ىلع رأا.يشس.يبلا تاشصوحفو ةلوج�3 بعل تلشضف ةيدنأ’ا بلغأا » راودم ̂ 

هنإوأل قباسس هيدان ىوتسسم ىلع مك◊إ نأإ دكأإ

يندافأا يشس شسا يشسلا ءاقل » : يريزد
ةميزعلاب انرخأات كرادتل ىعشسنو اريثك

«يرانكلا ءاقل نم عوبشسأا لبق

تلوطبلإ خيرإوت ىلع قفوي يقيرفإلإ داحتإلإ
1202 يف اهئإرجإإ ررقم

ةلوطبلا نشضتحي نارهو بعلم ايمشسر
ىوقلا باعلأ’ ةيقيرفإ’ا

ةيشسنرف لباوتب يرئازج يبراد ^
 انراشصنأا داعشسإاو ربوشسلا بقلب زوفلل نوزهاج :امود ^

بقللاب جيوتتلا انفدهو انيبع’ لشضفأا ىلع دمتعنشس..نوزهاج نحن :ينيلوكيشس ^

«ماسصل» مامأإ ةيباجيإ ةجيتن ىلع رسصي ينفلإ مقاطلإ

رشصيو دودرملا نم رمذتم ينارمع
ةلوطبلا قÓطنا لبق ةيدجلا ىلع

6982ددعلإ ^2441  يناثلإ عيبر6ـل قفإوملإ0202 ربمفون12تبسسلإ

ةيليوج5 بعلمب03:02ـلإ ةعاسسلإ نم ةيإدب مويلإ

ةنيطنسسق بابسش جÈلإ يلهأإ

بـــعللا :يـــشضاملب
Óهشس شسيل ايقيرفإا يف
هشسفنب رـــطاخ زرحمو
رــشضخلا لـــجأا نـــم

لاطعل إددجم حئاسصنلإ هجو
يليÓبو يوإدوبو

ربوشسلا يئاهن ‘ «ةراطشسوشس» ـب مدطشصت «ةبيقعلا»
ديد÷ا مشسوŸا باقلأا لوأاب جيوتتلا ىلع اهنيعو


