
ديعسسلا عم قّقحي ءاسضقلا
رمآاتلا ةمهتب ةقيلفتوب

ةلودلا ىلع

ماـــكحأ’ا دييأات
قــح يف ةرداسصلا
تاــكربو شسابع دلو

50صص
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ملقأاتلل لودلأ نيب قيضسنتلأ ىلإأ اعد
دوضسألأ بهذلأ قوضس تأرُيغت عم

بزح صسيئر ملاضس نب لامك
:«مÓضسلأ»ـل يرئأزجلأ ديدجتلأ

ءأود023 ريفوت عم ةأزأوملاب
ةينطولأ قوضسلأ يف دوقفم

ينويلم داريتسسا ررقت ةموكحلا
«شسكونيفول» نم ةعرج

«انوروك» جÓع يف جردملا
30صص

تامكاحملأ بعضصأأو مهأأ نم ةدحأو فانئتضسأ
رئأزجلأ خيرات يف

نماضضتلأ ةرأزو لأومأأ صسÓتخأ ةيضضق يف مهتملأ ةلاضسر رضشن تاهجلأ صضعب ةداعإأ دعب حضضوت لدعلأ ةرأزو

50صص

بز˘˘˘ح صسي˘˘˘˘ئر م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضس ن˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك د˘˘˘˘كأأ
عيبطتلأ ىل˘ع أدر ،ير˘ئأز˘ج˘لأ د˘يد˘ج˘ت˘لأ
نأأ ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘ضصلأ نا˘˘ي˘˘ك˘˘لأ ع˘˘م ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ
ة˘˘ير˘˘ضشع˘˘لأ ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘ضسم ر˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
با˘هرإلأ ة˘ي˘ج˘م˘˘ه نأأ ا˘˘ف˘˘ي˘˘ضضم  ،ءأدو˘˘ضسلأ

ا˘ه˘ل ة˘ي˘جرا˘˘خ فأر˘˘طأأ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تذ˘˘غ˘˘ت
نم لود كانه نأأ ىلإأ أريضشم ،اهيف حلاضصم
ىعضست  ،دÓبلأ رأر˘ق˘ت˘ضسأ مد˘ع ا˘ه˘ت˘ح˘ل˘ضصم
 .ةقطنملأ يف رتوت ةرؤوب قلخل

اعقوتم ناك ةيسسايسس ثادحأا نم يرجي امو شضعبلا هنظي امم ىوقأا رئازجلا :نوبت شسيئرلا
30 صصبايغلأ نم نيرهضش دعب ةمألأ ىلإأ اههجو ةلاضسر يف

ذنم ةفدهتسسم رئازجلا
فارطأاو ءادوسسلا ةيرسشعلا
اهنمأا ةعزعزل ىعسست ةيجراخ

«+كبوأا» قافتا :راطع
مهاسس جاتنإ’ا شضفخل

طفنلا راعسسأا رارقتسسا يف

40صص

30 صص

ةمزÓلأ تأءأرجإلأ ذاختل ةيراضسلأ تاقيقحتلأ ءاهتنأ رظتنت

تقؤوملا شسبحلا»
ينوناق زاكن ديسشرل
«للخ يأاهبوسشُي ’و

صضفخو ةيروضض◊أ صسوردلأ صصيلقت اهمهأأ
ةيعما÷أ ءايحألأ ‘ ÚميقŸأ ةبلطلأ ددع

نع فسشكي نايز نب
فانئتسس’ Òبادتلا مهأا
ادغ ايروسضح ةسساردلا

30 صص

50صص

ةحيسضف يف نيطروتملا قحÓت تاطلسسلا
ششوسشغملا حمقلا نم نط فلأا03 داريتسسا

بوبحلا ةبعسش تافلم ةسسارد
اموي51 زواجتت نل

40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
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:راهسشإلا

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

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

   (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 ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةطرفملا ةفهللا

كÓه˘ت˘شسا˘ب ة˘شصا˘خ تا˘ي˘ئا˘شصحإا تف˘ششك
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ح˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا
مارغوليك062 هلدع˘م ا˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ىلع كله˘ت˘شسي ه˘ب˘ل˘غا ،ما˘ع˘لا ي˘ف در˘ف˘ل˘ل
ربكا نم دعي ريبك لدعم وهو ،زبخ لكشش
يف رشصم يتأاتو ،ملاعلا يف تلدعملا
ةيبرعلا لودلا ثيح نم ةيناثلا ةبترملا
مث ماعلا يف درفلل مارغوليك001 لدعمب
امارغوليك08و06 نيب ا˘م ة˘يدو˘ع˘شسلا
ريبكلا كÓهتشسلا اذهو  ،ماعلا يف درفلل
تازبخ3 براقي يذلاو نييرئازجلا ىدل
سضيبألا زبخلا ىلإا هدرم ،دحاولا مويلا يف
هئاوتحا ىلإا رظنلاب ةيهششلا حتفي يذلا

لماكلا زبخلا سسكع ىلع ،ةلاخنلا ىلع
.ةيهششلا نم للقي يذلا

هرك نم هركو بحأا نم بحأا

نييداعلا نينطاوملا نم ريثكلا ئطخي دق
ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ق˘˘ط˘˘ن ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا يدود˘˘ح˘˘م
،ينويهشصلا نا˘ي˘كلا ن˘م لد˘ب «ل˘ي˘ئار˘شسإا»
قرفلاب مهتفرعم مدعل ايداع ربتعي رمألاو
ريطخلاو يداعلا ريغ نكل ،نيتملكلا نيب
«ليئارشسإا ةلود» قطنت نأا ،تقولا سسفن يف
لا˘˘ع ىو˘˘ت˘˘˘شسم يذ سصخ˘˘˘شش فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
مل رئازجلاف ،تقولا سسفن يف لوؤوشسمو
عم عيبطتلل اهشسيئر لاق امك لورهت نلو
ةكشسمتم يهو ،نمثلا ناك امهم لÓتحلا
   .» هرك نم هركو بحأا نم بحأا » اهئدابمب

قرو ىلع قوسس يف لاومأا رادهإا

ة˘يد˘ل˘ب تردا˘˘ب بير˘˘مو بير˘˘غ عور˘˘ششم ي˘˘ف
يف سضرأا ةعطق جي˘ي˘شست˘ب ةد˘م ل˘ب˘ق ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘م
،اهيف قوشس ةماقإا ة˘ج˘ح˘ب تار˘مو˘ن˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
م˘ل قو˘شس ة˘ما˘قإا ة˘ج˘ح˘˘ب ة˘˘ج˘˘ي˘˘شسم˘˘لا سضرألا
يف ةريب˘ك ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م راد˘هإا م˘غر ل˘غ˘ت˘شست
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘هد˘ع˘ب مو˘ق˘ت˘ل ،عور˘˘ششم˘˘لا

ةيلمع يفو ةعر˘شسب ق˘ير˘ط د˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل عور˘ششم
بيرغ˘لا ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ف˘ل˘كبو ،بار˘غ˘ت˘شسلا ر˘ي˘ث˘ت
ل˘جأا ن˘م ز˘ج˘ن˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا نأا و˘ه بير˘˘م˘˘لاو
ددع ءانثتشساب لÓغتشسا يأا نود يقب قوشسلا
قرط يناعت امنيبو ،نيحÓفلا نم ادج ليلق
،ةموقمقلا ءايحأا يف يليلتم ةيدلب يف ةيلخاد
مهفي ل ،ريطخ روهدت نم ةحطبلاو قراوشسلا
هذه لثم يف ةيدلبلا لاومأا قافنإا ببشس دحأا
.ةلغتشسملا ريغ عيراششملا

! عجارتلاو روطتلا نيب

دبع قبشسألا سسيئرلا دهع يف قباشس ريزو لكشش
يف تنوكت ذوفن ةعومج˘م ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
تم˘شضو ترا˘ي˘ت ة˘يلو ي˘ف يو˘ق ي˘بو˘ل ل˘كشش
ريثكلا يف مكحتت تناك ،نيبختنمو نيفظوم
،ترا˘ي˘ت ة˘يلو˘ب ي˘مو˘ي˘لا ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘لا رو˘˘مأا ن˘˘م
ه˘تردا˘غ˘مو ،ر˘يزو˘لا ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإا ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘بو
ام اهلكشش يتلا ةيوقلا ةعومجملا نأا لإا ةطلشسلا

رداشصم بشسح ءافخلا يف كرحتتو ةذفان تلاز
نيتيريدم يف ايلاح مكحتت اهنأا ةجردل ،ةيمÓعإا
سضع˘ب ي˘فو ة˘يلو˘لا تا˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ثا
لهف ،ىرخأا تا˘ير˘يد˘م ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
طاششنلا قباشسلا ريزولا ةباشصع اياقب لشصاوتشس
؟ عجارتيشس اهذوفن نأا مأا ،روطتتو

qarsana@essalamonline.com
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ؤوطاوتو طÓخت
،نو˘ق˘با˘شسلا نار˘˘هو ةلو ح˘˘ن˘˘م
يف ةينوناق ريغ قرطب سضارأا
رئب نوي˘ع˘لا ر˘شصن˘ع˘لا تا˘يد˘ل˘ب
يشضارألا بلغأا ،ةمركلا ريجلا

ن˘˘ي˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل تح˘˘˘ن˘˘˘م هذ˘˘˘ه
م˘هزر˘˘بأا ،ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأاو
تا˘˘ب يذ˘˘لا نا˘˘م˘˘ث˘˘ع ف˘˘ير˘˘˘شش
تا˘˘حا˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ذو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسي
يف ءانبلا يشضارأا نم ةعشساو
نيع نم ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا ل˘ما˘ك
،ةيلولا برغ ىشصقأا ىلإا ةيبلا

نيب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا نار˘هو ةلو مر˘ك
اهنم ءزج ناك سضارأا ىتح لاط
يف ،ةينمأا تآاششنمل اشصشصخم
ل˘˘ي˘˘ت˘˘شسا˘˘ن˘˘ك ل˘˘ث˘˘م ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
لاو رمي لو ،ويزرأاو رشصنعلاو
نأا نود نار˘˘˘هو ة˘˘˘يلو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
. «راقعلا فلم يف طلخي»

...مÓكل هيلعو يوٌبوٌك
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا داور لواد˘˘ت
يعارل ،ويديف عط˘ق˘م ،«كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا»
رطاخ امدعب ،ةريبك ةجشض ثدحأا ،رقب
ر˘ق˘ب˘لا ن˘م ه˘ع˘ي˘ط˘ق ةا˘ي˘حو ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ب
دع˘ب «ل˘ما˘ح داو» زا˘ي˘ت˘جا ه˘ت˘لوا˘ح˘م˘ل
تلطه يتلا ةريز˘غ˘لا را˘ط˘مألا ة˘جو˘م
لوشصولا لجأا نم ةريخألا مايألا يف
يف ،وزو يزيتب ىرخألا ةفشضلا ىلإا

مÓفألا يف اهتدهاششم اندوعت ةرهاظ
ي˘ف ر˘ق˘ب˘˘لا ةا˘˘عر ة˘˘طر˘˘ششأا وأا ،ط˘˘ق˘˘ف
داور˘لا د˘حأا ه˘ي˘ل˘ع ق˘˘ل˘˘ع˘˘ي˘˘ل ،ا˘˘كير˘˘مأا
  .«مÓكل هيلعو يوبوك »:لوقلاب

هنم اريخ هللا هسضوع هلل ائيسش كرت نم
،زيم˘ت˘مو يرا˘شضح كو˘ل˘شس ي˘ف

ةيلو نم نودايشص ارخؤوم مدقأا
ىلإا مهديشص ةداعا ىلع ةدكيكشس
ةمينغلا نا اوفششتكا امدعب رحبلا

كا˘م˘شسأا ن˘ع ةرا˘ب˘˘ع ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لاو
ع˘شضو˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘شست «سسو˘˘ق˘˘نولا»
بحا˘شصب ع˘فد ا˘م و˘˘هو ،سضي˘˘ب˘˘لا
ىتح رحبلل اهتداعإا ىلإا ةنيفشسلا
نم» :Óئاق رثا˘كت˘لا˘ب ا˘ه˘ل ح˘م˘شسي
اريخ هللا هشضوع هلل ائيشش كرت
نودايشصلا هب بحر ام وهو  «هنم
.ةنيفشسلا يف هعم ناك نم لكو

ةيبنجأا ةكرسشل هوبسشم عيب
ة˘كر˘شش ةردا˘غ˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت
رئازجل˘ل ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ط˘ف˘ن
،ة˘ل˘ئ˘شسألا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا

تلزا˘ن˘˘ت ة˘˘كر˘˘ششلا نأل
هوبششم عيب قيرط نع
ا˘˘ه˘˘تاد˘˘ع˘˘م بل˘˘غا ن˘˘ع
،هئاكرششو لامعأا لجرل
ع˘˘يرا˘˘ششم تلو˘˘ح د˘˘قو
ترششاب ي˘ت˘لا ة˘كر˘ششلا
ةلقرو ةيلوب ا˘ه˘لا˘م˘عأا
تاونشس01 ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
نم لامعأا لجر ،ابيرقت
دحأا ى˘لإا لوا˘ق˘م در˘ج˘م
ةطاشسوب لواقملاو لا˘م˘عألا ل˘جر ل˘شصح ا˘مد˘ن˘ع تأاد˘ب ة˘شصق˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ،ءا˘ي˘ن˘غألا ى˘ن˘غأا
نكل ،تاقورحملا لاجم يف ةلماعلا ةيبنجألا ةكرششلل ديروت تاقفشص ىلع ةمهم ةيشصخشش
متو ،اهتادعم بلغأا نع لزانتلا عورششملا ةياهن دعب ةكرششلا تررق دقف انه هتنت مل ةشصقلا
.ةينوناق ريغ ةقيرطب تمت ةيلمع يف لامعألا لجر حلاشصل داتعلا نع لزانتلا
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يف ةيروهمجلا سسيئر راششأا
ه˘˘با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ششن و˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف
نأا ى˘لإا ر˘ت˘يو˘ت ي˘ف ي˘شصخ˘˘ششلا
ةريتوب ريشست ةيداشصتقلا ةايحلا

0202 ةينازيم  نأا ازربم ،ةيداع
ج˘ه˘ن˘لا ي˘ف ر˘ي˘شسن ا˘ن˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
باحشصأا يفعي يذلاو رطشسملا
بئارشض نم ف˘ي˘ع˘شضلا ل˘خد˘لا

تادو˘ه˘ج˘م˘لا ا˘ن˘م˘ث˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
سسوريف ةحفاكم يف ةلوذبملا

. انوروك
نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ى˘شصوأا ا˘م˘˘ك

ةيلخادلا ريزو رخأا ويديف ربع
اذ˘كو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘˘لاو
لظلا قطانم˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ةلو˘لا
نم ةماه تايمك طوقشس دعب
كلذو ،ارخؤوم جولثلاو راطمألا
يشسردملا لقنلا ريفوت سضرغب
يف ىنمتيل ةنخاشسلا تابجولاو
نطولا سضرأا ىلإا ةدوعلا ريخألا
.نكمم تقو برقأا يف

ةيروهمجلا سسيئر رهظ دقو
ذ˘˘˘ن˘˘˘م ةر˘˘˘م لوأل د˘˘˘˘حألا سسمأا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا

ى˘لإا ه˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
يذ˘لا سضر˘م˘لا ن˘م ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،نيره˘شش و˘ح˘ن ل˘ب˘ق ه˘ب بي˘شصأا
تا˘عا˘ششإلا ل˘ك كلذ˘ب د˘ن˘ف˘˘ي˘˘ل

 .يحشصلا هعشضو لوح
ليجشست يف سسيئرلا جرخو

يف هباشسح ىلع هرششن روشصم
نم نيرهشش دعب ،رتيوت عقوم

ط˘شسو ،دÓ˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع با˘˘ي˘˘غ˘˘لا
بذكيل ،بعششلا نم تلؤواشست
ةشضرغملا تاعاششإلا لك كلذب

ي˘ت˘لا و ة˘ي˘ح˘شصلا ه˘ت˘لا˘˘ح ن˘˘ع
 .دÓبلا رارقتشسا ةعزعزل فدهت

ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر فا˘شضأاو
ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘شصم ة˘˘لا˘˘˘شسر ي˘˘˘ف
دق ر˘مألا نأا ،ي˘م˘شسر˘لا ه˘با˘شسح
ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا ا˘عو˘ب˘شسأا قر˘غ˘ت˘شسي

.ل˘ما˘ك ل˘كششب ى˘فا˘ع˘ت˘ي ى˘ت˘ح
لك عجرتشسأاشس» :Óئاق حشضوأاو
نطولا نع يدعب ،ةيندبلا ياوق
تنك ،هل ينا˘ي˘شسن ها˘ن˘ع˘م سسي˘ل
ا˘م ة˘عا˘شسلا راد˘م ى˘ل˘˘ع ع˘˘با˘˘تأا
د˘˘ن˘˘عو ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘˘ف ير˘˘˘ج˘˘˘ي
ىلإا تاميلعتلا لشسرأا ةرورشضلا
بلط هنأا ىلإا اريششم ،«ةشسائرلا

نو˘نا˘ق ر˘ير˘ح˘ت» ة˘شسا˘ئر˘˘لا ن˘˘م

01 لÓخ «د˘يد˘ج˘لا با˘خ˘ت˘نلا
  .اموي51 ىلإا

د˘˘عو˘˘م نأا ،سسي˘˘ئر˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
،بيرق نطولا سضرأا ىلإا همودق
ةلشصاوم ةرورشض ىلع ددششو
حشضوأاو ،ةديدجلا رئازجلا ءانب
اهبعششب ةفقاو امود ىقبتشس اهنأا
،ل˘شسا˘ب˘لا ا˘ه˘ششي˘جو ،م˘ي˘˘ظ˘˘ع˘˘لا
،ينطولا ريرحتلا سشيج ليلشس
 .ةلودلا تاشسشسؤومو

،دÓبلا سسيئر روهظ يتأايو
نم اشسنرف هيف موقت تقو يف
رششنب ،ةيمÓعإلا اهقاوبأا لÓخ
ةيحشصلا ةلاحلا نع ةبذاك رابخأا
رار˘ق˘ت˘˘شسا بر˘˘شض فد˘˘ه˘˘ب ،ه˘˘ل
ة˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ب˘˘لا ق˘˘ل˘˘خو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

فو˘˘˘ف˘˘˘شص ي˘˘˘ف ى˘˘˘شضو˘˘˘ف˘˘˘لاو
 .نييرئازجلا

،سسيئرلا روه˘ظ ن˘ماز˘ت ا˘م˘ك
ةقطنملا هيف دهششت تقو يف
،ةريط˘خ تارو˘ط˘ت ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا

ةقطنم يف برحلا علدنا ءارج
تاءاد˘ت˘علا د˘ع˘˘ب تار˘˘كر˘˘كلا
نييوارحشصلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا
عيبطت كلذ نم رطخألاو ،اهيف
،ينويهشصلا نايكلا عم نزخملا
ىلع ريثأاتل˘ل ه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف
دعب ،رئازجلا رار˘ق˘ت˘شسا ة˘عز˘عز
ة˘ي˘مار˘لا ه˘تلوا˘ح˘م ن˘م ه˘شسأا˘˘ي
 .دودحلا حتفل

دق ،ةيروهمجلا سسيئر ناكو
ربوتكأا رخاوأا يف ايناملأا ىلإا لقن
لا˘م˘كت˘شسا ل˘جأا ن˘م ي˘شضا˘م˘لا

 .هجÓع

بايغلأ نم نيرهضش دعب ةمألأ ىلإأ اههجو ةلاضسر يف

يرجي امو شضعبلا هنظي امم ىوقأا رئازجلا :نوبت شسيئرلا
اعقوتم ناك ةيسسايسس ثادحأا نم
ءاتسشلا لسصف يف لظلا قطانمب لفكتلا ةرورسض
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نل اندÓب نأأ أدكؤوم صضعبلأ هنظي امم ىوقأأو ةيوق رئأزجلأ نأأ ،ةيروهمجلأ صسيئر نوبت ديجملأ دبع دكأأ
.اعقوتم ناك ةيضسايضس ثأدحأأ نم يرجي ام نأأو عزعزتت

ءأود023 ريفوت عم ةأزأوملاب
ةينطولأ قوضسلأ يف أدوقفم

ينويلم داريتسسا ررقت ةموكحلا
جردملا «شسكونيفول» نم ةعرج
«انوروك» جÓع يف
ةيرهأوط ميركلأ دبع نلعأأ

نع ،ةلدايضصلأ ةدامع صسيئر
ةرأزو نيب ةيقافتأ عيقوت
ةينلديضصلأ تاعانضصلأ

صصأوخ نيدروتضسمو
نم فنضص023 دأريتضسل

ردان ءأود006 نمضض ءأودلأ
أريضشم ،ةينطولأ قوضسلأ يف
تررق رئأزجلأ نأأ ىلإأ
نم ةعرج ينويلم دأريتضسأ

يف جردملأ صسكونيفول ءأود
. انوروك جÓع لوكوتورب
يف ةيرهأوط حضضوأأو
لك نأأ  ،صسمأأ يفحضص حيرضصت
ءاهتنلأ مت دأريتضسلأ جمأرب
نم يلاجعتضسأ لكضشب اهنم
ةيودألأ ددع صضفخ لجأأ
006 نيب نم» Óئاق ةدوقفملأ

لضصتضس ءأود023 كانه ءأود
رهضشلأ ةياهن عم هتيبلط

عم دقاعتلأ مت «يلاحلأ
دروتضست يتلأ تاكرضشلأ
ءأود كانه .. ةيودألأ
ةعرج ينويلمب  صسكونيفول
ةيودألأ ىلإأ ةفاضضلاب
وأأ ددغلأ جÓعب ةقلعتملأ
. » ةنمزملأ صضأرمألأ

خ.ةميضسن

:«مÓضسلأ»ـل يرئأزجلأ ديدجتلأ بزح صسيئر ملاضس نب لامك

ءادوسسلا ةيرسشعلا ذنم ةفدهتسسم رئازجلا
اهنمأا ةعزعزل ىعسست ةيجراخ فارطأاو

هئامتنا نع ىلخت ةينويهسصلا عم هعيبطتب نزخملا
 ةيبراغملا ةقطنملا ىلإا

سسي˘ئر م˘لا˘˘شس ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ك د˘˘كأا
ىلع ادر ،يرئازجلا ديدجتلا بزح
نا˘ي˘كلا ع˘م ي˘بر˘غ˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا
ةفدهتشسم رئازجلا نأا ينويهشصلا

نأا افيشضم  ،ءادوشسلا ةيرششعلا ذنم
لبق نم تذغت باهرإلا ةيجمه
،اهيف حلاشصم اهل ةيجراخ فارطأا

ن˘˘م لود كا˘˘ن˘˘ه نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘˘ششم
،دÓبلا رارقتشسا مدع ا˘ه˘ت˘ح˘ل˘شصم
ي˘ف ر˘تو˘ت ةرؤو˘ب ق˘˘ل˘˘خ˘˘ل ى˘˘ع˘˘شست
 .ةقطنملا

سصخ حيرشصت يف ملاشس نب دكأا
ف˘˘قاو˘˘م نأا ،سسمأا «مÓ˘˘˘شسلا» ه˘˘˘ب
ريرحت سصخي ا˘ي˘ف ة˘ت˘با˘ث ر˘ئاز˘ج˘لا
نأا فاشضأاو ،ةرمعتشسملا بوعششلا

لÓخ نم ايبيل بناج ىلإا اهفوقو
ا˘م˘ي˘شس ي˘ب˘ن˘جألا ل˘خد˘ت˘˘لا سضفر
ي˘ف ا˘ب˘ب˘˘شس تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘شسنر˘˘ف
ع˘شضو˘لا اذ˘ه ى˘لإا دÓ˘ب˘لا لو˘˘شصو
بناج ىلإا اهفوقو اذكو ،ريطخلا
بجعي مل ،قارعلاو نميلاو ايروشس
اهتحلشصم نم يتلا ةيجراخ افارطأا
لود يف رامدلاو برحلا رارمتشسا

ا˘˘ه˘˘ج˘˘عزأا يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع
ىعشستو رئازجلاب سصبرتت اهلعجو
،ا˘هرار˘ق˘ت˘شساو ا˘ه˘˘ن˘˘مأا ة˘˘عز˘˘عز˘˘ل

اهنوؤوشش يف لخدتلاو اهفاعشضإل
 . ةيبرع لود رارغ ىلع  ةيلخادلا

ل˘ك ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ح˘˘شضوأاو
اهتردق ىلع تنهرب ،تابشسانملا
تار˘ماؤو˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ك د˘˘شص ي˘˘ف
انيبم ،اهبعششو اهششيج ةوق لشضفب
ة˘ي˘شضق˘لا ن˘م تبا˘ث ا˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م نأا
ة˘جرد˘م ي˘ه ي˘ت˘لا ،ة˘يوار˘ح˘˘شصلا
ة˘ي˘شضق˘ك ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘مألا ىد˘˘ل
 .رامعتشسا ةيفشصت

ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت ن˘˘عو
ى˘ل˘ع ي˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘شصلا ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ةيلمعلا ربتعا ،ةيبراغملا ةقطنملا

،يبرع˘لا بر˘غ˘م˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ
هذه نأا احشضوم ،رئازجلا ةشصاخ
ا˘ه˘ف˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘˘ت˘˘با˘˘ث ةر˘˘ي˘˘خألا
،ا˘هدود˘ح˘ب ،ا˘ه˘ششي˘ج˘ب ،ا˘ه˘ب˘ع˘˘ششب
 .ةيلخادلا ةهبجلابو

ي˘بر˘غ˘م˘لا بع˘ششلا نأا فا˘شضأاو
عيبطتل هشضفر نع ربع ،رخآلا وه
،يلي˘ئار˘شسإلا لÓ˘ت˘حلا ع˘م هدÓ˘ب

ن˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا سضع˘˘ب نادأا ثي˘˘ح

رمألا .عيبطتلا اذه ن˘ي˘ي˘شسا˘ي˘شسلاو
ل˘ك ل˘ششف˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م يذ˘˘لا
 .تارماؤوملا

د˘يد˘ج˘ت˘لا بز˘ح سسي˘˘ئر د˘˘كأاو
ي˘بر˘غ˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا نأا ير˘ئاز˘ج˘˘لا
،ينويهشصلا نايكلا عم هعيبطتب
هئدابم لكو هفرشش نع ىلخت دق
ةيبراغملا ةقطنملا ى˘لإا ه˘ئا˘م˘ت˘ناو
ىلإا اريششم ،ةيمÓشسإلاو ةيبرعلاو
ةيهتنم سسيئر ع˘م نز˘خ˘م˘لا ر˘مآا˘ت
فاشضأاو ،«بمارت دلانود» هتيلو
ل مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ل ر˘˘˘ي˘˘˘خألا اذ˘˘˘ه نأا
عمتجملا لو ةيلودلا تاميظنتلا
ءا˘ه˘ت˘نا ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘لود˘˘لا
دح ىلع ،«ةدحتملا ممألا ةمرح»
 .هريبعت

بمار˘ت سسي˘ئر˘لا مو˘ي˘لا» :لا˘˘قو
ما˘يأا ه˘ل تي˘ق˘بو ه˘ت˘يلو ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م
وهف ،سضيبألا تيبلا يف ةدودعم
نا˘˘ي˘˘كلا ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا بار˘˘ع
قر˘˘ششلا بار˘˘عو ي˘˘نو˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شصلا
هعشسوب ام لعفي ،ديدجلا طشسوألا
ةر˘˘ت˘˘ف ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘خألا ما˘˘˘يألا ي˘˘˘ف
جراخلا هعورششم لامكإل ،هتشسائر
 .» ةيلودلا تاميظنتلا لك نع

ي˘˘˘ف لوألا ل˘˘˘جر˘˘˘لا فا˘˘˘˘شضاو
نا˘ك يذ˘لا بر˘غ˘م˘لا نأا ،بز˘ح˘˘لا
ةيشضقلا بناج ىلا هفوقو يعدي
ههجو نع فششك ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
عم هعيبطت دعب موي˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
لك فشسنو يليئارشسلا لÓتحلا
نم فدهلا نأا ىلا اريششم ،نيناوقلا
 .ةقطنملا يف عشسوتلا وه عيبطتلا

لوا˘˘ح˘˘ي بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا نأا د˘˘˘كأاو
امو ةق˘ط˘ن˘م˘لا رار˘ق˘ت˘شسا ة˘عز˘عز
برغملا ءا˘ن˘ب˘ل دو˘ه˘ج ن˘م ى˘ق˘ب˘ت
ةفاك هي˘لإا ح˘م˘ط˘ت ي˘ت˘لا ،ي˘بر˘ع˘لا
نا˘ي˘كلا ع˘م ؤو˘طاو˘ت˘لا˘ب ،ه˘بو˘˘ع˘˘شش
 .ينويهشصلا

،ه˘بز˘ح نأا ،م˘لا˘˘شس ن˘˘ب ف˘˘ششكو
سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ى˘˘˘لا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘شسر ه˘˘˘˘جو
«ند˘يا˘ب و˘ج» د˘يد˘ج˘لا ي˘كير˘مألا
«ةيجمهلا» فقو ىلإا اهيف ايعاد
د˘شض بمار˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا ي˘˘ن˘˘ج˘˘تو
ىلإا هزايح˘ناو ة˘ي˘بر˘ع˘لا بو˘ع˘ششلا
 .ينويهشصلا نايكلا

 يمولد Ëرم

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘ّ̆ل˘˘˘لا تعد
بعششلا عم نماشضتلل ةيرئازجلا
ى˘لإا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ،يوار˘ح˘˘شصلا

ن˘م ،رذ˘ح˘لاو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ةرور˘˘شض
ن˘م دÓ˘ب˘لا دود˘ح ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا
عيبطتلا دعب ،اهب قدحملا رطخلا
،ينويهشصلا نايكلا عم يبرغملا

هانعم عيبطتلا اذه نأا تفاشضأاو
ن˘ي˘لوا˘ق˘م ،ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم د˘جاو˘ت
لÓتحÓل ةيركشسع تاوق ىتحو
 .دودحلا ىلع يليئارشسإلا

سسيئر يششايع˘لا د˘ي˘ع˘شس رذ˘ح
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘ّ̆ل˘˘لا
بع˘˘˘˘ششلا ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘شضت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نيب عي˘ب˘ط˘ت˘لا ن˘م ،يوار˘ح˘شصلا
نا˘˘ي˘˘كلاو ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
فرظلا اذه نأا دكأاو ،ينويهشصلا
دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘˘م˘˘ت يذ˘˘لا بع˘˘شصلا
رذ˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي

،دÓبلا دودح ةيامحل .نيريبكلا
ا˘ه˘ي˘˘ف ة˘˘لود يأا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘مو ،ة˘˘شضرا˘˘ع˘˘˘م
رمأا ةيلخاد لكاششم نم رئازجلا

قلعتي امدنع هنأا افيشضم ،يداع
،دÓبلا دودح ىلع رطخلاب رمألا
سضفتنتشس بعششلا تائف لك نإاف
قدحي يذ˘لا ر˘ط˘خ˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
دشض اهماج˘شسنا ل˘شضف˘ب دÓ˘ب˘لا˘ب
ةرو˘ث ن˘م ا˘ه˘ت˘ثرو ي˘ت˘لا ود˘ع˘˘لا
   .ريرحتلا

نا˘˘˘ي˘˘˘كلا دو˘˘˘جو ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عاو
برغملا دودح ىلع ينويهشصلا
ىلع اريبك ارطخ لكششي ،يبرعلا
،رئازجلا ىل˘ع ا˘م˘ي˘شس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

وه ةينويهشصلا فادهأا نأا انيبم
 .ةقطنملا لود كيكفت

 يمولد Ëرم

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تفششك
سصيلقت نع ،يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
عيم˘ج˘ل ة˘يرو˘شضح˘لا سسورد˘لا
لك يف نيموي لدعمب ،ةبلطلا
دد˘˘ع سضف˘˘خ اذ˘˘˘كو ،عو˘˘˘ب˘˘˘شسأا
ءايحألا يف نيمي˘ق˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
تفاشضأاو ،ثلثلا ىلإا ةيعماجلا
نم ةدافتشسلا يف ةيولوألا نأا
نو˘كت˘شس ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ما˘˘قإلا
نع اديعب نوميقي نيذلا ةبلطلل
 .اهب نوشسردي يتلا تايلولا

نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا
ثحبلاو يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو
مت يتلا ريبادتلا مهأا نأا ،يملعلا
تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘هذا˘˘˘خ˘˘˘تا

ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل  د˘ها˘ع˘م˘˘لاو
رئازجلا هد˘ه˘ششت يذ˘لا ا˘نورو˘ك
لثمتت ،ملاعلا لود رارغ ىلع
سسورد˘˘˘˘لا سصي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘يرو˘شضح˘لا

لك يف نيموي لدعمب كلذو
ددع سضفخ بناج ىلا ،عوبشسأا
ءايحألا يف نيمي˘ق˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
نأا افيشضم ،ثلثلا ىلإا ةيعماجلا
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘لولا
نو˘كت˘شس ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ما˘˘قإلا
نع اديعب نوميقي نيذلا ةبلطلل

،اهب نو˘شسرد˘ي ي˘ت˘لا تا˘يلو˘لا
ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا ءلؤو˘˘ه ا˘˘م˘˘ي˘˘˘شس
تاماقإلا نأا فاشضأاو ،بونجلاب
،طقف ةبلطلا ثلث بعوتشستشس
يف تايلكل˘ل ر˘يد˘ق˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘يو
تا˘˘ما˘˘قإلا با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ةرد˘˘˘ق
 .اهل ةعباتلا

نع لوألا لوؤوشسملا فششكو
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ل˘ك نأا ،عا˘ط˘ق˘˘لا

ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ةر˘شضح˘م
ل˘ق˘ن˘لا ةرازو ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘ششم˘لا

لقنل ،يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازوو
ةيديدحلا ككشسلا ربع ةبلطلا
تا˘ط˘ل˘شسلا رار˘ق را˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
 .دÓبلل ايلعلا

م˘شسو˘م˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا نأا د˘˘كأاو
نو˘˘كي˘˘شس ،اد˘˘˘غ ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ريبادتلا ىلإا رظنلا˘ب ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا
يف اهدامتعا مت يتلا ةيزارتحلا
د˘شض ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
.ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا

ةذختملا ريبادتلا مهأا نأا فاشضأاو
سسور˘ي˘ف˘لا را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘˘ل˘˘ل
سصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ن˘م˘كت ،ي˘جا˘ت˘˘لا
عيم˘ج˘ل ة˘يرو˘شضح˘لا سسورد˘لا
لك يف نيموي لدعمب ةبلطلا
ة˘ب˘ل˘ط˘لا دد˘ع سضف˘خو عو˘ب˘شسأا

ةيعماجلا ءايحألا يف نيميقملا
 .ثلثلا ىلإا

نويعماجلا ةبلطلا فنأاتشسيو
ايروشضح تاعفد ربع ةشساردلا
ادغ ،ةيع˘ما˘ج˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
ة˘ي˘ح˘شص فور˘ظ ي˘ف ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
سسوريف يششفت ءارج ،ةيئانثتشسا

تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا نأا د˘˘ع˘˘ب ، ا˘˘نورو˘˘˘ك
ةقيرطب نيعوبشسأا ذنم سسوردلا
 .دعب نع ميلعتلا

يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو نا˘كو
نب يقابلا دبع ،يملعلا ثحبلاو
قÓطنا ةبشسانمب هنأا دكأا ،نايز
‐0202 ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

لوكوتورب عشضو مت ،1202
ط˘م˘ن˘لا ي˘ف «مرا˘شص» ي˘ح˘˘شص
ثيح ،ميلعت˘لا ن˘م يرو˘شضح˘لا
نم جيوفتلا ما˘ظ˘ن دا˘م˘ت˘عا م˘ت˘ي

ة˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شض لÓ˘˘˘˘خ
عم ةبل˘ط˘لا ثل˘ث˘ل ة˘يرو˘شضح˘لا
،ة˘ي˘شسا˘شسألا تاد˘حو˘لا سسيرد˘ت
قفو متتشس ةشساردلا نأا احشضوم
اعوبشسأا21 لدعمب طمنلا اذه
متي˘شس ي˘قا˘ب˘لاو ي˘شساد˘شس ل˘كل

 .دعب نع ميلعتلا طمن ربع
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ةيعما÷أ ءايحألأ ‘ ÚميقŸأ ةبلطلأ ددع صضفخو ةيروضض◊أ صسوردلأ صصيلقت اهمهأأ

ادغ ايروسضح ةسساردلا فانئتسس’ Òبادتلا مهأا نع فسشكي نايز نب

ينويهضصلأ نايكلأ عم يبرغملأ عيبطتلأ دعب

بعسشلا عم نماسضتلل ةيرئازجلا ةنجّللا
رذحلاو ةظقيلل نييرئازجلا وعدت يوارحسصلا



لÓ˘خ را˘ط˘ع ر˘يزو˘˘لا ن˘˘م˘˘ث
501 ةرودلل ةيحاتتفلا ةملكلا
راطقألا ةمظنم ءارزو سسلجمل
لور˘ت˘ب˘ل˘ل ةرد˘شصم˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م (كباوأا)
،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا ر˘شضا˘ح˘ت˘˘لا
فرط نم ةلوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا˘ب
ةرد˘˘شصم˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘˘لا
قا˘˘ف˘˘تا را˘˘طإا ي˘˘ف لور˘˘ت˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
˘مار˘ت˘˘حلا لÓ˘˘خ ن˘˘م «+كبوا»
سضف˘خ˘ب تا˘ماز˘ت˘لÓ˘ل ل˘ما˘كلا
نزاوتلا ةداعإا لجا نم جاتنإلا
سضيفختلاو  طفنلا قوشس ىلإا
سضئاوف نم عا˘ط˘ت˘شسم˘لا رد˘ق˘ب
.«سضرعلا

مدع ةلاح نأا ،راطع حشضوأاو
ا˘˘هد˘˘ه˘˘ششت ي˘˘ت˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسلا
ةيبابشضلاو ةي˘م˘لا˘ع˘لا قاو˘شسألا
بلطلا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا

ىد˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سضرفت ،طشسو˘ت˘م˘لاو ر˘ي˘شصق˘لا

لورتبلل ةردشصملا لودلا ىلع
لمعلا ةيبرعلا لودلا ةشصاخو
ر˘ث˘كأا ق˘ي˘شسن˘ت ل˘جا ن˘م ا˘يو˘˘شس
لدابتو ةيوقا˘ط˘لا ا˘ه˘تا˘شسا˘ي˘شسل
لجا نم تامولعملاو تاربخلا
قو˘شسلا تار˘ي˘غ˘ت ع˘م م˘ل˘قأا˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا كلذ˘ك را˘ششأاو .ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا

ةرو˘ل˘ب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا ةرور˘˘شض
مدخت ةيوم˘ن˘ت تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا

ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا لود˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
.طفنلل ةردشصملا

راطع هون ،قايشسلا اذه يفو
لمع نم ةمظنملا هب تماق امب

ةعومجم دادعإا لÓخ نم رابج
ةدع دقع اذكو تاشساردلا نم
ةيونشسو ةيقي˘شسن˘ت تا˘عا˘م˘ت˘جا
ةفاشضإلاب ،نيدايملا فلتخم يف
فرط نم ةحرتقملا ةطخلا ىلإا
ر˘يو˘ط˘تو ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
‐ ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لاو ا˘ه˘طا˘ششن

ىلع دعاشست نأا ‐ هلوق بشسح
ةدايزو ةمظنملا ل˘م˘ع ر˘يو˘ط˘ت

.اهتيلاعف
نأا ةرودلا سسيئر ربتعا امك

ةيبر˘ع˘لا لود˘لا ن˘ي˘ب ق˘ي˘شسن˘ت˘لا
ح˘م˘شسي˘شس ط˘ف˘ن˘ل˘ل ةرد˘شصم˘˘لا
نيب نواعتلا سصرفل رثكأا زيزعتب
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ءا˘شضعألا لود˘˘لا
ةيلورتبلا ةعانشصلا طاششن هجوأا

جئاتنلا قيقحت ة˘ي˘غ˘ب ة˘يزا˘غ˘لاو
.ةوجرملا فادهألاو

را˘ط˘ع زر˘بأا ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م
«ةياغ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘شصلا» ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
قاو˘شسأاو ي˘م˘لا˘ع˘لا دا˘شصت˘قÓ˘ل
سصوشصخلا هجو ى˘ل˘ع ط˘ف˘ن˘لا
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ششف˘˘ت˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
اذ˘˘ه نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،د˘˘ج˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا

تارو˘ط˘ت ه˘ت˘ب˘حا˘˘شص ع˘˘شضو˘˘لا
ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا قاو˘˘شسأا ي˘˘ف ة˘˘يرذ˘˘ج
ر˘ي˘غ را˘ي˘ه˘نلا ي˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م
.يملاعلا بلطلل قوبشسملا
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دوضسألأ بهذلأ قوضس تأرُيغت عم ملقأاتلل لودلأ نيب قيضسنتلأ ىلإأ اعد

طفنلا راعسسأا رارقتسسا يف مهاسس جاتنإ’ا شضفخل «+كبوأا» قافتا :راطع

خ.ةميضسن

يف لورتبلل ةردضصملأ ةيبرعلأ لودلأ فرط نم ةلوذبملأ دوهجلاب  صسمأأ ،ةقاطلأ ريزو راطع ديجملأ دبع داضشأأ
.طفن قوضس ىلإأ نزأوتلأ ةداعإأ لجأ نم جاتنإلأ صضفخ تامأزتلل لماكلأ مأرتحلأ لÓخ نم «+كبوأأ» قافتأ راطإأ

ةضسضسؤوŸأ لامضسأأر يثلث صسمتضس ةضصضصوÿأ نأأ أودكأأ
:داضصتقأ ءأÈخ..طقف

ةيمومعلا تاسسسسؤوŸا شضعب لام شسأار حتف
Êوناق ءارجإا وه

ةمزÓلأ تأءأرجإلأ ذاختل ةيراضسلأ تاقيقحتلأ ءاهتنأ رظتنت

ششوسشغملا حمقلا نم نط فلأا03 داريتسسا ةحيسضف يف نيطروتملا قحÓت تاطلسسلا
اموي51 زواجتت نل بوبحلا ةبعسش تافلم ةسسارد

لحاضسلأو ةئيبلأ قودنضص تأدأريإأ معدل ةوطخ يف

ةئيبلل ةثولملا ةريطخلا ةطسشنأ’ا ىلع موسسرو تامارغ شضرف

ريبخلا رشصان نامي˘ل˘شس ر˘ب˘ت˘عا
يذ˘˘لا ءار˘˘جإلا نأا ،يدا˘˘شصت˘˘˘قلا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ر˘˘يزو ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘˘عأا
سسأار حتفب «يلع تيآا تاحرف»
تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘م
ةداعإا بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

،ي˘نو˘نا˘ق ءار˘جإا ة˘يرود ة˘ل˘م˘˘شسر
نوناق نم26 ةداملا نأا ادكؤوم
حتف زيجت6102 ةنشسل ةيلاملا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسأار˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘˘شصت˘˘قلا
.سسÓفإلا

و˘هو «ر˘شصا˘ن نا˘م˘ي˘ل˘شس» لا˘˘ق
حت˘ف نإا ،ة˘ل˘قرو ة˘ع˘ما˘ج˘ب ذا˘ت˘شسأا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسأار˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلع دجاوت˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘شصت˘قلا

ةد˘ئا˘ف˘ل نو˘˘كي سسÓ˘˘فإلا ة˘˘فا˘˘ح
نيميقملا نيينطولا نيمهاشسملا
دا˘ع˘ب˘ت˘شسا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،ط˘˘ق˘˘ف
عم ،ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ر˘ي˘غو بنا˘جألا
ن˘˘˘م %43 ة˘ب˘شسن˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا
ي˘ث˘ل˘ث ة˘شصشصو˘˘خ يأا ،م˘˘ه˘˘شسألا

اذهل نكميو ،ةشسشسؤوملا لامشسأار
5 دعب ميقملا ينطولا مهاشسملا
دعبو ،ءارجإلا اذه نم تاونشس
بلطب مدقتي نأا ةنياعملا ءارجإا
سسلجم ىلإا مهشسألا ةيقب ءارشش
نأا طر˘ششب ة˘لود˘˘لا تا˘˘م˘˘ها˘˘شسم
،تادهعتلا عيمجل امرتحم نوكي
لوقي‐ سسلج˘م˘لا ة˘ق˘فاو˘م د˘ع˘بو
لزا˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ت˘˘ت  ‐ر˘˘شصا˘˘ن
وأا ًاقبشسم هيلع قفتملا رعشسلاب
.سسلجملا هددحي يذلا رعشسلاب

حارتقا «رشصان «ر˘ي˘ب˘خ˘لا رر˘بو
سضع˘˘˘ب  ة˘˘˘شصشصو˘˘˘خ ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
ةينطولا ةشسشسؤوملاك تاكرششلا
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصل˘˘˘ل
(EINE) ةين˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لاو
ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصل˘˘ل
(MEINE)، ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘˘ع
وأا ةكرششلا عابُت ىتح ةشصروبلا

ةيقيق˘ح˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق˘ب ا˘ه˘ن˘م ءز˘ج
ا˘م˘ك يز˘مر˘لا را˘ن˘يد˘لا˘˘ب سسي˘˘لو
ام وهو ،ةقباشس تلاح يف ثدح
ةداملل ًايئزج Óًيدعت بلطتي دق
.ًاقباشس ةروكذملا

بشسح‐ ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘˘˘كو
نأا ى˘لإا را˘˘ششأا د˘˘ق ‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
عشضخت ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘يدا˘شصت˘قلا

ىتح قيقدت˘لاو ة˘شسارد˘ل˘ل ًا˘ي˘لا˘ح
ل˘با˘ق و˘ه ا˘م ن˘ي˘ب زر˘ف˘لا ن˘كم˘ي
بج˘ي ا˘˘مو ،سضور˘˘ق˘˘ب ذا˘˘ق˘˘نإÓ˘˘ل

نكمي ل هنأا افيشضم هتشصشصوخ
ىلع لاومأا خشض يف رارمتشسلا
تا˘شسشسؤو˘م ي˘ف سضور˘˘ق ل˘˘كشش
يهو ةشسلفم ةيمومع ةيداشصتقا
جتنتو يويح عا˘ط˘ق ي˘ف ل˘م˘ع˘ت
امم ،قوشسلا اه˘ب˘ل˘ط˘ي تا˘ج˘ت˘ن˘م
ءو˘شس ي˘ف ل˘كششم˘˘لا نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
يف وه امم رثكأا ةرادإلاو رييشستلا
لكششملا وهو ،نيناوقلاو ةئيبلا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘لا
يذ˘لاو ما˘ع ل˘كششب ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
عا˘ط˘˘ق˘˘لا ه˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
مجح اقباشس انيأار دقو ،سصاخلا
اهخشض مت يتلا ةمخشضلا لاومألا
اهريهطتل ةيمومعلا كونبلا يف
ةددشسملا ريغ سضورقلا هذه نم
.تاشسشسؤوملا كلتل

حيحشص «رشصان» ريبخلا لاقو
ه˘تاءار˘جإا ي˘ف ءي˘ط˘ب ر˘˘يزو˘˘لا نأا

با˘ع˘ُي ا˘م و˘هو ه˘تارار˘ق ذا˘خ˘˘تاو

بجي ةنامأÓل نكلو ،ًايلاح هيلع
ةعانشصلا عا˘ط˘ق نأا˘ب فر˘ت˘ع˘ن نأا
دو˘ع˘ت ل تا˘م˘كار˘ت ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي
ىلإا ىتح لب طقف قباشسلا ماظنلل
نأا ينعي امم ،يكارتششلا ماظنلا

ةيششع نيب متي نل هلكاششم لح
كلذ يف ديزي ام امبرو ،اهاحشضو
نم ًايلاح ريزولا هاري ام ،ءطبلا

عاطقلا اذه يف هيقباشس ريشصم
.(تريزامت ،ةدب ،يفشسوي)

رظنلا سسمأا مت هناف ةراششإÓل
ةينطولا ةشسشسؤو˘م˘لا ر˘ي˘شصم ي˘ف
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصل˘˘˘ل
(EINE) ةين˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لاو
ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصل˘˘ل
(MEINE)، عامتجا يف كلذو
تاحرف» ةعانشصلا ريزو هشسأارت
ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم ع˘˘˘˘م «ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تيا
يلثمم بناج ىلإا ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘م˘لا
داجيإا فدهب ةيكنبلا تاشسشسؤوملا

ي˘ت˘لا سسÓ˘فإلا ة˘ل˘شضع˘˘م˘˘ل ل˘˘ح
.امهنم ناوكششي

ه˘˘نا د˘˘كأا د˘˘ق ر˘˘يزو˘˘˘لا نا˘˘˘كو
نكلو عيرشس لح داجيإل ىعشسي
حامشسلا ةيغب عرشستلا نع اديعب
سضر˘˘ع˘˘ب تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘˘ل
اهتششقانمو ةيومنتلا اهتاططخم
سشا˘ع˘نإا را˘طإا ي˘˘ف كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا ع˘˘م
ن˘ي˘يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘ششن˘˘لا
تيا‐ لاقو ،ديعبلاو طشسوتملا

ع˘ل˘ق˘ت نأا يرور˘شضلا ن˘م ‐ي˘ل˘ع
ةبعششك ديدج نم ةبعششلا هذه
ةينطولا دراو˘م˘لا م˘شضت ة˘ج˘ت˘ن˘م
داو˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ءاو˘˘شس
ةربخلا ىوتشسم ىلع وأا ةيلوألا
.ةيلحملا ةيشسدنهلا

قايشسلا اذه يف ريزولا زربأاو
˘ما˘ي˘ق˘لا˘ب لوأا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘˘مألا نأا»
يمومعلا عاطقلل ةلماشش ةشساردب
هتشصشصو˘خ ن˘كم˘ي ا˘م د˘يد˘ح˘ت˘ل
ىلع لوشصحلل طورشش عشضوو
رايخلا نأا اربتعم ،لاومأا سسوؤور
نع وه لاملا سسأار حتفل لثمألا

حا˘˘م˘˘شسل˘˘ل ة˘˘شصرو˘˘ب˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ط
ةداعإا نم نييرئازجلا نيرفومملل
ي˘عا˘ن˘˘شصلا ج˘˘ي˘˘شسن˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
ف˘ف˘خ˘ي˘˘شس ا˘˘م و˘˘هو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع طغشضلا

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا نأا ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضم
يتلاو احابرأا ردت يتلا ةيمومعلا

تشسي˘ل ل˘يو˘م˘ت ةدا˘عإا جا˘ت˘ح˘ت ل
.لاملا سسأار حتفب ةينعم

دعبو هنا ةعانشصلا ريزو ىريو
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا سضع˘ب ل˘˘ع˘˘ف ةدر
ة˘˘ب˘˘ع˘˘شش ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلا
تا˘جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لاو كي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
جامدإلا ةبشسن نإاف ةيلزنمورهكلا
˘˘مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لا
،ةيعوشضوم02‐313 يذيفنتلا

جا˘˘مدإلا بشسن نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم
˘مو˘شسر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘م˘˘شضت˘˘م˘˘لا

سصو˘˘شصخ˘˘ب نأل ة˘˘ي˘˘عو˘˘شضو˘˘م
بشسن انغلب دقف تاجتنملا سضعب

مظعم نأاو ،يشضاملا يف ةيلاع
يف مهتين نع اوبرعأا نيلماعتملا

نا افيشضم ،راشسملا اذه سضوخ
ةعباتم يف نيبغارلا نيلماعتملا
مهنكمي لازل بيكرتلا طاششن
بشسن لماك عفد عم نكلو كلذ
.اهب لومعملا بئارشضلا

ز.صسواط

ريزو ينادمح ديمحلا دبع لاق
ق˘ي˘ل˘ع˘ت لوأا ي˘ف سسمأا ،ة˘حÓ˘ف˘لا

ح˘م˘ق˘لا ة˘ن˘ح˘˘شش لو˘˘ح ي˘˘م˘˘شسر
نم هداريتشسا مت يذلا سشوششغملا
نإا ،ةطراف˘لا ع˘ي˘با˘شسألا ا˘ي˘ناو˘ت˘ي˘ل
لوح ةرمتشسم لازت ل تاقيقحتلا
نم نط فلأا03 داريتشسا ةيشضق
.سشوششغملا حمقلا

هفارششإا بقع ينادمح حشضوأاو
ردب كنب عم ةيقافتا ماربإا ىلع
نأا ،ةيفيرلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل
نيفرط نيب تمت ةيراجت ةيلمعلا

نأا حشضتاو طورششلا رتفد بشسح
افيشضم ،قبطت مل لماوعلا سضعب
ءا˘ه˘ت˘نا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم نأا
،ةيراشس لازت ل يتلا تاقيقحتلا
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا م˘ت˘ي˘شس ا˘هد˘ع˘ب
فار˘˘طألا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
هنأا ،هتاذ ثدحتملا دكأاو.ةينعملا
ة˘ح˘˘شصب ةر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا م˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل
ة˘˘ح˘˘شص» نإا Ó˘˘ئا˘˘ق ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا

راششي.«ءيشش يأا لبق كلهتشسملا
ةيمن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو نأا ى˘لإا
ريدملا ماه˘م ى˘ه˘نأا د˘ق ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ينهملا يرئازجلا ناويدلل ماعلا
،ةدهششوب نامحرلا دبع ،بوبحلل
ر˘يزو˘لا ن˘م ترد˘شص ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
دعب يشضاملا ربمفون رهشش لوألا
.ةحيشضفلا

ديدضست نم نيحÓفلأ ءافعإأ
«قيفرلأ» يضضرق دئأوف

«يدحتلأ»و
ريزو زربأا ،ةيناث ةهج نمو

ل˘ف˘كت˘ت˘شس ة˘لود˘لا نأا ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا
«قيفرلا» يشضرق دئاوف ديدشستب
ةو˘ط˘خ ي˘ف كلذو «يد˘ح˘˘ت˘˘لا»و
نيحÓفلا ىلع ءابعألا فيفختل
مه˘طا˘ششن ثع˘ب˘ب م˘ه˘ل حا˘م˘شسلاو
ةيطار˘قور˘ي˘ب˘لا ن˘م سصي˘ل˘ق˘ت˘لاو
.رامثتشسلا عيجششتو

ى˘˘ل˘˘ع لوألا لوؤو˘˘شسم˘˘لا د˘˘كأا

د˘˘ئاو˘˘ف˘˘لا نأا ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
«قيفرلا» يشضرق ىلع ةبترتملا

ا˘ه˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت˘˘شس «يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا»و
اذه نم ديفتشسي نل نكل ،ةرازولا
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا لإا ءار˘˘جإلا
ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘م ع˘فد˘ب نو˘مو˘ق˘˘ي
تاونشس5 نوشضغ يف سضورق
˘˘˘‐ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا بشسح‐ ءلؤو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف
ردق˘ي ءا˘ف˘عإا ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘شسي˘شس
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا ،ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ئ˘˘م˘˘ب
ديدشستب نوموقي نيذلا نيحÓفلل
8 ىلإا6 نوشضغ يف مهشضورق
1 هتميق ام نوددشسيشس ،تاونشس
ءاشصقإا متيشس ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
اوددشسي مل نيذلا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا
تاونشس رششع ةدم يف مهشضورق
مهيلع نوكيشسو ءارجإلا اذه نم
ىلع يتلا  دئاوفلا لك ديدشست

.مهقتاع
ز.صسواط

ةديرجلل ر˘ي˘خألا دد˘ع˘لا ل˘م˘ح
ايرازو ارارق27 مقر ةيمشسرلا

ربوتكا2 ي˘ف خرؤو˘م ا˘كر˘ت˘ششم
تاداريإلا ةم˘ئا˘ق دد˘ح˘ي0202
سصيشصختلا باشسحل تاقفنلاو
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا˘ب سصا˘خ˘لا
اذه فدهيو ،«لحاشسلاو ةئ˘ي˘ب˘ل˘ل
نيب ام كرتششملا يرازولا رارقلا

ةيلاملا ةرازوو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ي˘تارزو
تادار˘˘يإلا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
سصيشصختلا باشسحل تاقفنلاو
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا˘ب سصا˘خ˘لا
لشصحي ثيح لحاشسلاو ةئ˘ي˘ب˘ل˘ل

ى˘ل˘ع مو˘شسر ةد˘ع ن˘م ه˘تادار˘˘يإا
ة˘ط˘ششنألا ى˘ل˘˘ع م˘˘شسر˘˘لا رار˘˘غ
ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأا ةثولملا

ةدد˘ح˘م˘لا ة˘شصا˘خ˘لا مو˘˘شسر˘˘لاو
ذخأاتو.ةيلاملا نيناو˘ق بجو˘م˘ب
تامارغلا نم كلذك تاداريإلا
تافلاخملا ناون˘ع˘ب ة˘ل˘شصح˘م˘لا
ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا عيرششتلل
ةي˘ن˘طو˘لا ا˘يا˘شصو˘لاو تا˘ب˘ه˘لاو
تاشضيوعتلا نم اذكو ةيلودلاو
ثولتلا ةلازإل تاقفنلا ناونعب
داوم غيرفت نع مجانلا يشضرعلا

امأا .رحبلا يف ةريطخ ةيئايميك

ينطولا قودنشصلا تاقفن نع
لمششت يه˘ف ل˘حا˘شسلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل
ةئيب˘لا ة˘ب˘قار˘م ة˘ط˘ششنأا ل˘يو˘م˘ت
اذكو يئيبلا سشيتفتلا ةطششنأاو
تازيهجتلا ءانتقاب ةقلعتملا كلت
اهليهأات ةداعإاو اهديدجتو ةيئيبلا

تÓ˘خدـتـلاـب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا اذ˘كو
ثولت ةلا˘ح ي˘ف ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسلا
نع مجان ثولت وا ئجافم رحب
تايافن وأا داوم وأا طفنلا قفدت
.ىرخأا

ز.صسواط

راعضش تحت ماعلأ أذه تمظن
ةنطأوم ةكرضشل ةيمقر لولح»
«ةئيبلأ نع ةلوؤوضسمو

يف نيكراسشملا ئفاكت يزاج
ةخسسنلا نم يئاهنلا رودلا
«نوتيجيد» ـل ةعبارلا
ةخضسنلأ يزاج ةكرضش تمتتخأ
اهتقباضسم نم ةعبأرلأ
يتلأ «نوتيجيدلأ» ةيجولونكتلأ
راعضش تحت ماعلأ أذه تمظن
ةنطأوم ةكرضشل ةيمقر لولح»
ةأافاكمب ،«ةئيبلأ نع ةلوؤوضسمو
ةلهأاتملأ ةثÓثلأ قرفلأ
لفح لÓخ ةيئاهنلأ تايفضصتلل
ةكرضشلأ رقم يف ميقأأ يدو
هيف صصرح ءاضضيبلأ رأدلاب
ةفاك مأرتحأ ىلع نومظنملأ
.ةيئاقولأ تأءأرجإلأ

تملتضسأ لماعتملل نايب بضسحو
هذه نإاف ،هنم ةخضسن «مÓضسلأ»
اهميظنت مت يتلأ ةعبطلأ

تزيمت ،تنرتنإلأ ربع لماكلاب
يف قرف ةضسمخ عضضوب
حأرتقأ لجأأ نم ةضسفانملأ

ةنجل مامأأ ةينورتكلأ تاقيبطت
اهعوضضوم روحمتي ميكحتلأ

اياضضقل لولح ميدقت لوح
.ةيعامتجأ وأأ ةيئيب
لفح نأأ ىلإأ ةراضشإلأ ردجتو
ويثام هرضضح زئأوجلأ عيزوت

ماعلأ ريدملأ صسيئرلأ ينافلاغ
لامك بناج ىلإأ ةكرضشلل
قودنضصلأ لثمم يظوفحم
ىيحي رتنعو رامثتضسÓل ينطولأ

ةنجل وضضعو ةرودلأ يعأر
ركضش ،ةبضسانملأ هذهبو.ميكحتلأ

نيكراضشملأ ينافلاغ ويتام
مهمأزتلأ ىلع نيزئافلأو
ةقباضسملأ لأوط مهتيويحو
نم اًيقيقح ًاحاجن تناك يتلأو

ةركتبملأ راكفألأ ثيح
يتلأ ةضسوململأ تاحرتقملأو
ةايحلأ يف ةديفم نوكت نأأ نكمي
مث .نييرئأزجلأ عيمجل ةيمويلأ

ىلع ليلد هنإأ» Óئاق حرضص
ةنورملاب يلحتلأ ىلع انتردق
نأأ لبق ،«دحأو نآأ يف ةيلاعفلأو
ةراتخملأ تاقيبطتلأ» نأأ نلعي
اهلعجل ةكرضشلأ اهب لفكتتضس
يف قيبطتلل ةلباق عيراضشم
حنمتو .«بيرقلأ لبقتضسملأ

يف اهيفظومل دعوملأ يزاج
يف ةكراضشملل لبقملأ ماعلأ
نوتيجيدلأ نم ةضسماخلأ ةعبطلأ

راكتبلأ ةعباتمب مأزتللأ عم
تاعقوت ةيبلتل ةنمقرلأو
روهظ يف ةمهاضسملأو نئابزلأ
ةفرعملأ ىلع مئاق داضصتقأ

.ايجولونكتلأو
ر.نوراه



قباشسلا سسيئرلا ق˘ي˘ق˘شش ل˘ث˘م
،ةقيلفتوب د˘ي˘ع˘شسلا هرا˘ششت˘شسمو
ةمكحمب قيقحتلا يشضاق مامأا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف د˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘شس
د˘ي˘ع˘شسلا ع˘با˘ت˘يو ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
لد˘ع˘لا ر˘يزو ة˘ق˘فر ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
ةيانج يف حول بيطلا قبشسألا
ة˘لاد˘ع˘لا تارار˘ق ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا

سشتفملا عم نيرخآا ةاشضق ةقفر
لكو لدعلا ةرازول قباشسلا ماعلا

ن˘يد˘لا ي˘ح˘مو داد˘ح ي˘ل˘ع ن˘˘م
ليلخ بيكشش ةجوزو توكحط
.هئانبأاو

بي˘ط˘لا عدوأا د˘ق˘ف ،ةرا˘ششإÓ˘ل
61 ي˘ف تقؤو˘م˘لا ن˘ج˘شسلا حو˘ل
ةدع داشسف مهت يف9102 توأا
عورششملا ري˘غ ءار˘ث˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ةلادعلل نشسحلا ريشسلا ةلقرعو
دا˘شسف تا˘ف˘ل˘م ى˘ل˘ع ر˘ت˘شست˘˘لاو
.ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإاو

دق ،ةقيلفتو˘ب د˘ي˘ع˘شسلا نا˘كو

،9102 يا˘م ر˘ه˘˘شش ي˘˘ف ف˘˘قوأا
نيدم دمحم ن˘ي˘لار˘ن˘ج˘لا ة˘ق˘فر
نا˘م˘ث˘عو «ق˘ي˘فو˘ت»ـب بق˘ل˘˘م˘˘لا

ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘˘ع م˘˘كحو ،قا˘˘طر˘˘ط
نجشسلاب ماعلا سسفن نم ربمتبشس
اوعشضخ ةمكاحم رثإا ،ًاماع51
ةيركشسعلا ةم˘كح˘م˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ل
رمآاتلا» ةمهتب ةديلبلا ةنيدم يف

،«ةلودلاو سشيجلا ةطلشس ىلع
ايلعلا ةمكحملا سضقنت نأا لبق
رمأاتو يشضاملا رهششلا رئازجلاب
ةمكحم مامأا مهتمكاحم ةداعإاب
انعط تلبق امدع˘ب ،فا˘ن˘ئ˘ت˘شسلا
نم لك هب مّدقت ةنادإلا مكحب
ماعلا بئا˘ن˘لاو عا˘فد˘لا ي˘ما˘ح˘م
.يركشسعلا

watan@essalamonline.com
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رئأزجلأ خيرات يف تامكاحملأ بعضصأأو مهأأ نم ةدحأو فانئتضسأ

ةلودلا ىلع رمآاتلا ةمهتب ةقيلفتوب ديعسسلا عم قّقحي ءاسضقلا

ط.ةراضس

لقتعملأ ،ةقيلفتوب ديعضسلأ هراضشتضسمو قباضسلأ صسيئرلأ قيقضش ةمكاحم ،صسمأأ دمحمأأ يديضس ةمكحم تفنأاتضسأ
.يضسايضسو يلام داضسف اياضضق يف طروتلأو ةلودلأ نمأأ ىلع رمآاتلأ اهنيب نم ةديدع مهتب ،9102 يام ذنم

ن˘˘˘مألا ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘شضو
ة˘يلو ن˘مأل ي˘نا˘ث˘لا ير˘شضح˘لا
ة˘عا˘م˘ج طا˘˘ششن˘˘ل اد˘˘ح يداو˘˘لا
بيرهت ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م ة˘ي˘مار˘جإا
ةيمك زجحو ةيلقعلا تارثؤوملا

سصرق فلأا33 نع ديزت ةربتعم
.اهتزوحب تناك سسولهم

نإا˘˘˘˘˘ف ،ردا˘˘˘˘˘˘شصم بشسحو
مايق ىلإا دوعت ةيلمعلا ليشصافت
نم ثلاثلا دقعلا يف نيشصخشش
ة˘ن˘يد˘م ن˘م نارد˘ح˘ن˘ي ر˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةمخ˘شض ة˘ي˘م˘ك لا˘خدإا˘ب يداو˘لا
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ى˘˘لإا
ةبرهم يبنجأا أاششنم تاذ ةيلقعلا

نا˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘ح ،جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
˘مار˘بإا نا˘مز˘ت˘ع˘ي نا˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا

اه˘ج˘يور˘تو ا˘ه˘ع˘ي˘ب˘ل تا˘ق˘ف˘شص
تايمك هيجوت كلذ˘كو ا˘ي˘ل˘ح˘م
تا˘˘˘يلو ىد˘˘˘حإا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
.طشسولا

هنأا˘ب ،ه˘تاذ رد˘شصم˘لا فا˘شضأاو
نيطروتملا تاكرحت دشصر مت
ةيحايشسلا امهترايشس فيقوت مث
ةلومحلا لقن يف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا

رثُع قيقدلا اهششيتفت دعب يتلاو
اشصرق04033 ى˘ل˘˘ع  ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.اشسولهم

نيطرو˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘قو
مرج نع ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا
ةزايحلاو رارششأا ةعامج نيوكت
داو˘م ع˘ي˘ب سضر˘غ˘ل ن˘يز˘خ˘ت˘˘لاو
،ي˘ب˘˘ن˘˘جأا أا˘˘ششن˘˘م تاذ ةرد˘˘خ˘˘م
ةليشسو لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب بير˘ه˘ت˘لاو
ةراشض ة˘ي˘نلد˘ي˘شص داو˘م˘ل ل˘ق˘ن
.ةيمومعلا ةحشصلاب

تن˘كم˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
حلاشصمل سشورحلاب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
،ةدكيكشس ةيلو نمأاب ةطرششلا

د˘˘حأا طا˘˘ششن˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضو ن˘˘م
ةقطنملاب تارد˘خ˘م˘لا ي˘جور˘م
نم ،ةنشس15 رمعلا نم غلابلاو
.ةيئاشضقلا قباوشسلا يوذ

ىلإا ةيلم˘ع˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت
طاششنل ةقر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع د˘شصر
ج˘يور˘ت ي˘ف سصخ˘˘ششل هو˘˘ب˘˘ششم
طاشسوأا يف ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ه˘ي˘ح ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘ششلا
دعبو ،روعششلاوب حلاشص ةنيدمب
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا
ىلع ينعملا طبشض مت ةمئÓملا

ه˘تزو˘ح˘بو ه˘ن˘˘كشسم ىو˘˘ت˘˘شسم
غلم003 اكيريل ءاود نم ةيمك
ل˘خاد ما˘˘كحإا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك

ى˘ل˘ع اذ˘كو ،ط˘ئا˘˘ح˘˘ب سسا˘˘ي˘˘كأا
نجاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل م˘خ ىو˘ت˘شسم
تناك يتلاو نكشسم˘لا˘ب ق˘ح˘ل˘م
ز˘ج˘ح اذ˘كو ،ج˘يور˘ت˘ل˘˘ل ةد˘˘ع˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شسي سصق˘˘م
يلام غلبمو طا˘ششمألا ع˘ي˘ط˘ق˘ت
نم ميتنشس نييÓم5 ـب ردقم
دع˘بو ثي˘ح ،ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع
زجنأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ما˘م˘تإا

يئاشضق فلم هيف هبتششملا دشض
رثؤوم تاذ ةيودأا عيب سصوشصخب

ةعورششم ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ي˘ل˘ق˘ع
ن˘˘˘م سضي˘˘˘بأا حÓ˘˘˘شس ةزا˘˘˘ي˘˘˘حو
رر˘ب˘م نود سسدا˘˘شسلا ف˘˘ن˘˘شصلا
ةباينلا مامأا هميدقت  متيل يعرشش
.ةشصتخملا

تأردخم جورم فيقوت
985 زجحو هكيرضشو
ةديلبلاب اضسولهم اضصرق
ةليشصف دارفأل ةيرود تنsكمت

ينطولا كردلل لخدتلاو نمألا
ةيميلقإلا ةقرفلا ةقفر ةديلبلاب
،سشيعي دلوأاب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
نيشصخشش ىلع سضبقلا ءاقلإا نم
‐73 ) نيب ام مهرامعأا حوارتت
مهتزايحب نيشسب˘ل˘ت˘م ة˘ن˘شس (93
.اشسولهم اشصرق985

لاشصتلا ةيلخ نايب بشسحو
ةعومجملاب ةماعلا تا˘قÓ˘ع˘لاو
نإاف ،ينطولا كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قلا

ةكب˘ششلا دار˘فأا ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
نمألا ةليشصف دارفأا مايقل دوعت
ةقفر ةيرودب ةديلبلاب لخدتلاو
دلوأا يحب ينقت ونيشس يئانثلا
ةرايشس ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا ،سشي˘ع˘ي
اقيقد اششيتفت اهششيتفتو ةيحايشس
متيل يشسيلوبلا بلكلا ةطشساوب
اشصرق985 ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا

رثا ىلع ،ماكحإاب ةأابخم اشسولهم
ى˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لا ءا˘˘ق˘˘لإا م˘˘ت كلذ
ىلإا امهدايتقاو امهيف هبتششملا
ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا
لا˘˘م˘˘كت˘˘˘شسل سشي˘˘˘ع˘˘˘ي دلوأا˘˘˘ب
رشضحم ريرحت مت نيأا قيقحتلا
سصارقألا ةزايح ةمهتب يئاشضق
،اهب ةرجاتملا دشصق ةشسولهملا
ه˘ب˘ت˘ششم˘لا م˘يد˘ق˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب م˘ت
ةيئاشضقلا تاهجلا ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف
.ايميلقإا ةشصتخملا

بوبق داعضس /يكيرت ةنيÈضص

سسمأا ،لدعلا ةرازو تدافأا
،زاكن ديششر وعدملا سسبح نأا
وه ،تقؤوملا سسبحلا راطإا يف
.للخ يأا هبوششي لو ينوناق

،لد˘ع˘لا ةرازو نا˘ي˘ب ف˘ششك
م˘˘شسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ،لد˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يزو نأا

ربمشسيد2 موي رمأا ،يتامغز
لو˘ح يرادإا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
د˘شصق ،زا˘كن د˘ي˘˘ششر ة˘˘لا˘˘شسر
تاءاعدإلا ةيدج ىدم سصحف
ة˘فر˘غ رار˘ق د˘شض ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
رئازجلا ءاشضق سسلجمب ماهتلا

ه˘جوألا سسا˘شسأا ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘لاو
.هدشض ةراثملا ةينوناقلا

9 خيراتب هنأا نايبلا حشضوأاو
ةي˘ششت˘ف˘م˘لا تم˘ل˘شس ر˘ب˘م˘شسيد
ىلإا اهتا˘ير˘ح˘ت ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ما˘ع˘لا

ما˘ت˘خألا ظ˘فا˘ح ،لد˘ع˘لا ر˘يزو
سسب˘ح˘˘لا نأا˘˘ب تت˘˘ب˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لاو
،ديششر زاكن وعدملل تقؤوملا

يأا هبوششي لو ينوناق سسبح
ةفرغ نأاب ،نايبلا دكأاو.للخ
رئازجلا ءاشضق سسلجمب ماهتلا
ةداملا ماكحأل اما˘م˘ت تل˘ث˘ت˘ما

تاءار˘جإلا نو˘نا˘ق ن˘˘م791
رادشصإاب اهمزلت يتلا ةيئازجلا
.عوشضوملا يف رارق

ط.ةراضس

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ يجورمب حيطي ةدكيكضس نمأأ

شسولهم شصرق فلأا33 نم رثكأا طبسض
يداولاب جراخلا نم برهم

 مهتملأ ةلاضسر رضشن تاهجلأ صضعب ةداعإأ دعب حضضوت لدعلأ ةرأزو

’و ينوناق زاكن ديسشرل تقؤوملا شسبحلا»
«للخ يأا هبوسشُي

ةنيطنضسقب «رانتراب وجيب» ةقرضس ةيضضق يف ايئاضضق نيقوبضسم30 فيقوت

فلسشلاب تارهوجملا تÓحم بلسس يف ةسصتخم ةباسصع طاقسسإا

دحأو رهضش يف ةياجبب ةيمأرجإأ ةيضضق441 ةجلاعم

ةسسبتب ةكبسشوب يدودحلا زكرملاب ةيكذلا فتاوهلا نم ةربتعم ةيمك زجح

نماضضتلأ ةرأزو لأومأأ صسÓتخأ ةيضضق يف

ماكحأ’ا دييأات
دلو قح يف ةرداسصلا

تاكربو شسابع
ىدل ةيئأزجلأ ةفرغلأ تديأأ

صسمأأ ،رئأزجلأ ءاضضق صسلجم
نع ةرداضصلأ ةيئأدتبلأ ماكحألأ

قح يف دمحمأأ يديضس ةمكحم
صسÓتخأ ةيضضق يف  نيمهتملأ
ةرأزو نم ةيمومع لأومأأ
طروت يتلأو ينطولأ نماضضتلأ

لامج ناقباضسلأ نأريزولأ  اهيف
ددعو تاكرب ديعضسو صسابع دلو
ةمكحملأ تناكو.تأراطإلأ نم
تنأدأأ دمحمأأ يديضسل ةيئأدتبلأ
يريزو طرافلأ ربمتبضس رهضش
نيقباضسلأ ينطولأ نماضضتلأ

تاكرب ديعضسو صسابع دلو لامج
ةدمل ةذفانلأ نجضسلاب تابوقعب
يلأوتلأ ىلع تأونضس4و تأونضس8
جد نويلمب تردق ةيلام ةمأرغو
ةنأدإأ تمت امك.امهنم لكل
ةرأزول قباضسلأ ماعلأ نيمألأ
قانضشوب ،ينطولأ نماضضتلأ

أذفان اضسبح تأونضس3ب ،يدÓخ
،جد نويلم اهردق ةيلام ةمأرغو
يلولج ،تافيرضشتلأ ريدمو
اهنم أذفان اضسبح نيتنضسب  ،ديعضس
ةيلام ةمأرغو ةذفان ريغ ةنضس
اضضيأأ تمتو .جد نويلم اهردق
يفأولأ ةنأدإأ ةيضضقلأ صسفن يف
لامج ريزولأ لجن صسابع دلو
ةلاح يف دجأوتملأو صسابع دلو
تأونضس01ب ،جراخلاب رأرف

اهردق ةمأرغو أذفان اضسبح
رمأأ رأدضصإأ عم جد نويلم
ةباينلأ تناكو.هيلع صضبقلاب
دق صسلجملأ تأذل ةماعلأ
ةبوقع طرافلأ عوبضسألأ تضسمتلأ

نويلمو أذفان اضسبح  تأونضس01
مهتملأ قح يف ةيلام ةمأرغ جد

نماضضتلأ ريزو صسابع دلو لامج
أذفان اضسبح تأونضس8و قباضسلأ

ديعضسل ةمأرغ جد نويلمو
ديدبت  مهتب نيعباتملأ ،تاكرب
مأربإأو ةيمومع لأومأأ صسÓتخأو
ءوضسو عيرضشتلل ةفلاخم تاقفضص

صسمتلأ امك.ةفيظولأ  لامعتضسأ
قح يف ماكحأأ ةدع ماعلأ بئانلأ

نيمألأ مهنم نيرخآأ نيمهتم
نماضضتلأ ةرأزول قباضسلأ  ماعلأ
5 ـب ،يدÓخ قانضشوب ،ينطولأ
جد نويلمو أذفان اضسبح تأونضس

حوأرت اميف ،ةذفان ةيلام ةمأرغ
5 نيب نيمهتملأ يقاب صسامتلأ
أذفان اضسبح  تأونضس4و تأونضس
ةيلام ةمأرغ جد فلأأ005و
عيمج ةرداضصم عم ةذفان
ةميرجلأ نم  ةيتأاتملأ كÓمألأ

نوناق ماكحأاب Óمع كلذو
.ةميرجلأ ةحفاكم

م.ةزمح

ةقرفلا رشصانع سسمأا تنكمت
ةيئاشضقلا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
يف ريداقوب ةرئاد نمأل ةعباتلا
ة˘كب˘ششب ة˘حا˘طإلا ن˘م ،ف˘ل˘ششلا
،سصاخششأا4 نم ةنوكم ةيمارجإا
22 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘˘ت
تÓحملا ةقرشس يف ةنشس73و
.تارهوجملا عيبب ةشصاخلا

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تم˘˘ت
تا˘يرود ر˘ثإا ى˘ل˘˘ع ،ز˘˘ج˘˘ح˘˘لاو
اوقل˘ت ن˘يذ˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘ل
نع ني˘ن˘طاو˘م ل˘ب˘ق ن˘م ا˘غÓ˘ب
سصاخششألا نم ةعومجم مايق
يراجت لحم ة˘قر˘شس ة˘لوا˘ح˘م˘ب
ءايحأا دحأا˘ب تار˘هو˘ج˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ل
ةفاك ذاختا دعبو ،ريداقوب ةيدلب
نم نينثا فيقوت مت تاءارجإلا
ةل˘شصاو˘م م˘ت˘ت˘ل ،ة˘كب˘ششلا دار˘فأا
ي˘ت˘لا تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثا˘˘ح˘˘بألا
.امهيكيرشش فيقوت نع ترفشسأا

نم ،حلاشصملا تاذ تنكمتو
تادعم اذكو ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ز˘ج˘ح
لبق نم لمعتشست تناك مزاولو
م˘ه˘لا˘م˘˘عأا ي˘˘ف ة˘˘كب˘˘ششلا دار˘˘فأا

فل˘م˘لا زا˘ج˘نإا م˘تو ،ة˘ي˘مار˘جإلا
مهيف هبتششملا قح يف يئازجلا

رارششأا نيوكت ةيانج ةيشضق نع
با˘˘˘كترل داد˘˘˘عإلا سضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل

ة˘يا˘ن˘ج ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ة˘يا˘ن˘˘ج
لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ة˘قر˘شسلا ة˘لوا˘ح˘˘م
عم ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأا
ديدهتلاو ددعتلا فورظ رفاوت
ة˘ح˘ن˘جو ة˘ب˘كر˘م را˘شضح˘ت˘شساو
لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملا سضفر ع˘˘م ،رار˘˘ف˘˘لا

ة˘لا˘حإا م˘ت˘ت˘ل ،ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا راذ˘˘نإل
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ،ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘˘ج ن˘˘مو.ريداقوب
ةيئاشضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا تن˘كم˘ت
نمأاب سسداشسلا يرشضحلا نمألاب
30 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
حوار˘ت˘ت ا˘ي˘ئا˘شضق ن˘˘ي˘˘قو˘˘ب˘˘شسم
،ةنشس03و92 نيب م˘هرا˘م˘عأا

نيوكت ةي˘شضق ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م
داد˘˘˘عإلاو رار˘˘˘ششأا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘ج
دشض ةحنج وأا ةيانج باكترل
،تا˘كل˘ت˘م˘˘م˘˘لا وأا سصا˘˘خ˘˘ششألا

بشصن˘˘˘لا ، ة˘˘˘نا˘˘˘مألا ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘˘خ

ة˘ي˘شضق˘لا دو˘ع˘˘ت.لايتحلاو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘شض ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ىو˘˘كششل
ل˘ع˘ف˘ل ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت سصو˘˘شصخ˘˘ب
عون نم هتبكرم تلاط ةقرشسلا
دحأا لب˘ق ن˘م «را˘ن˘ترا˘ب و˘ج˘ي˘ب»
ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط نأا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ئا˘˘بر˘˘˘قأا
يف قيقحت حتف متيل ،اهتراعتشسا
نيأا تايرحتلا فيثكتو ةيشضقلا
مت نيح يف لعافلا فيقوت مت
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ب˘كر˘م˘لا عا˘جر˘ت˘˘شسا
ةنوكرم تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شضلا
،يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملاب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م˘˘لاو
ةيوه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ن˘يأا ق˘م˘ع˘م˘لا
لواح يذلا لعا˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘كير˘شش
متيل ،امهتدعاشسمب ةبكرملا عيب
عيمج نأا نيبت ذإا اعابت امهفيقوت
يوذ نم مرجلا يف نيعلاشضلا
ءاهتنلا دعبو ،ةيلدعلا قباوشسلا

زاجنإا مت قيقحتلا تايرجم نم
قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم
ةباينلا مامأا مهميدقتو  نيينعملا
. ةيلحملا

ع.يفطل

ةيششتفم ةقرف رشصانع نكمت
ي˘ف ة˘شسب˘ت˘ب كرا˘م˘ج˘˘لا ما˘˘شسقأا

ةبارق زجح نم ،ةيعون ةيلمع
لاقن فتاه زاهج فلآا ةرششع
عاو˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ي˘˘كذ
لخاد ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك ما˘ج˘حألاو
سضعبب ةهوممو ةريبك ةيواح
.ةيكيتشسÓبلا ةيذحألا

ر˘ثإا ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ن˘ير˘فا˘شسم˘لا سصح˘ف  ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
يدودحلا زكرملاب تايواحلاو
رفاشسم حيرشصت دعب ،ةكبششوب

نم ة˘ن˘ح˘ششب ة˘يوا˘ح˘لا بحا˘شص
د˘˘ع˘˘بو ة˘˘يذ˘˘حألاو سسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا
مت ةيواحل˘ل ق˘ي˘قد˘لا سشي˘ت˘ف˘ت˘لا
نم ةريبك ةيمك ىلع روثعلا

اهددع رد˘ق ،ة˘ي˘كذ˘لا ف˘تاو˘ه˘لا
نم زاهج فلآا ةرششع ةبارقـب
اهبجومب متيل ةيكذلا فتاوهلا
عوشضوملا يف رشضحم ريرحت
م˘ت ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا د˘˘ع˘˘بو
ينعملا ع˘م ة˘ح˘لا˘شصم˘لا ءار˘جإا

ميتنشس رييÓم ثÓثب هميرغتو
.ةعاشضبلا ةرداشصمو

ة˘ح˘ل˘شصم˘لا تن˘كم˘˘ت ،ا˘˘م˘˘ك
ةيئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
رهشش لÓخ ةياجب ةيلو نمأاب
ةجلاع˘م ن˘م طرا˘ف˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
ةيشضق43 اهنم ،ةيشضق441
دشض حنجلاو تايانجلاب قلعتت
43 اه˘ي˘ف طرو˘ت تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا
يف ردشص اهرثإا ىلع ،اشصخشش

،عاديإا ر˘مأا سصا˘خ˘ششأا70 ق˘ح
27 ةجلاعم نم تنكمت امك
تا˘يا˘ن˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضق
طرو˘ت دار˘فألا د˘شض ح˘˘ن˘˘ج˘˘لاو
يف ردشص ،اشصخشش431 اهيف
امك ،عاديإا رمأا سصخشش41 قح
22 ةرتفلا سسفن لÓخ تجلاع
ة˘ح˘فا˘˘كم˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضق
،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا
امأا ،اشصخ˘شش62 اه˘ي˘ف طرو˘ت
د˘ق˘ف ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا

اهيف طروت اياشضق70 تجلاع
ىلإا ةفا˘شضإلا˘ب ،سصا˘خ˘ششأا70
قلع˘ت˘ت ا˘يا˘شضق90 ل˘ي˘ج˘˘شست
.ةينورتكلإلا مئارجلاب
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يأار˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘˘كب˘˘ششلا
مÓعإلاو
ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘كر˘ح ترد˘˘شصأا
بدا نم ًاباتك  «ح˘ت˘ف» ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
يف لقت˘ع˘م˘لا ل˘شضا˘ن˘م˘ل˘ل  نو˘ج˘شسلا
بتار )) بتا˘كلا لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘شس
موكحمو2002 ماعلا ذنم (( تابيرح
اباتك  فيلأاتب ماقو  ةنشس22 ةدمل
؟سضيبألا ىرأا ل اذامل : ناونعب
تاطحم و  عجولا لاكششأا هيف فشصي
˘مÓ˘ظ نو˘˘ج˘˘شس تادا˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ملآلا
ةيقيقح سصشصق ، ةينويهشصلا
ةظحل ..ًايلاح اهششيعي ناشسنإا اهيوري
ن˘م سسي˘لو .. مو˘ي˘ب ًا˘مو˘يو ة˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘ب
وا م˘ل˘كت˘ي ن˘م˘˘ك ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا سشي˘˘ع˘˘ي
...عمشسي
ةدي˘شصق ي˘ف سشيورد دو˘م˘ح˘م لو˘ق˘ي

 : ةليمج
ل) ...كريغب ركف ،كروطف دعت تناو
(مامحلا توق سسنت
...كريغب ركف ،كبورح سضوخت تنأاو
(مÓشسلا نوبلطي نم سسنت ل)
ر˘˘كف ،ءا˘˘م˘˘˘لا ةرو˘˘˘تا˘˘˘ف دد˘˘˘شست تنأاو
(مامغلا نوعشضري نم) ...كريغب
ر˘كف ،كت˘ي˘ب ،تي˘ب˘لا ي˘لا دو˘ع˘ت تنأاو
(مايخلا بعشش سسنت ل) ...كريغب
ركف ،بكاوكلا يشصحتو مانت تنأاو
(مانملل ازيح دجي مل نم ةمث) ...كريغب
،تارا˘ع˘ت˘شسلا˘ب كشسف˘ن رر˘ح˘˘ت تنأاو
يف مهقح اودقف نم) ...كريغب ركف
(مÓكلا

ركف ،نيديعبلا نيرخآلاب ركفت تنأاو
ي˘ف ة˘ع˘م˘شش ي˘ن˘ت˘ي˘ل :ل˘ق) ...كشسف˘ن˘ب
( مÓظلا
بجاولاف ...  «كريغب ركف»  .. معن

نا ملاعلا اذه يف رارحألا لك ىلع
ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م ن˘م م˘هر˘ي˘غ ي˘ف اور˘˘كف˘˘ي
د˘شض لا˘˘شضن˘˘لاو فر˘˘ششلاو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا
مهركذتن نا انم بولطملا ..لÓتحلا
دربلا يف .. انتايح يف ةظحل لك يف
بجي .. ديدششلا رحلا يفو ديدششلا

نم رثكأا سشيعي فيك ليختن نا انيلع
ل فور˘˘ظ ي˘˘ف نا˘˘˘شسنإا فلآا ةر˘˘˘ششع
اهبلغا ةششحوم نوجشس يف ةيناشسنإا

ءارحشص يف  ةقزمم مايخ نع ةرابع
ف˘˘ي˘˘ك  ل˘˘ي˘˘خ˘˘ت˘˘ن نا بج˘˘ي .. ءادر˘˘ج
تاو˘ن˘شسلا ن˘م تار˘ششع˘˘لا نو˘˘شضق˘˘ي
دا˘ن˘عو يد˘ح˘تو ة˘لو˘˘ط˘˘بو دو˘˘م˘˘شصب
لقألا ىلعو انتايح يف معنتن نحنو
نا نود .. ديرن امك اوحشصنو مانن
وا ران قÓطأا وا عمق ىلع اوحشصن
ل˘ي˘شسم زا˘غ˘ب كمو˘ن نا˘كم˘ل ما˘ح˘ت˘قا

بÓ˘ك ع˘م ن˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘شس وا عو˘˘مد˘˘ل˘˘ل
ا˘ن˘تو˘ي˘ب ي˘ف ما˘ن˘ن ن˘ح˘ن ..ة˘ي˘˘شسي˘˘لو˘˘ب
راتخنو انلوح نمي˘ف ة˘ق˘ث˘لا˘ب ر˘ع˘ششنو
يف امنيب انبحاشصي نمو انرواجي نم
عم لماعتل˘ل ر˘ط˘شضم تنأا ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ة˘نو˘خ˘لا م˘ه˘ن˘م˘˘شض ن˘˘مو ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘ك
مهيلع قلطي نيذلا نيين˘ي˘ه˘شصت˘م˘لاو
ي˘ف نو˘ث˘كم˘ي ن˘يذ˘˘لاو ر˘˘ي˘˘فا˘˘شصع˘˘لا
نيلقتعملا ةي˘شسف˘ن قا˘هرإل نو˘ج˘شسلا

قر˘ط˘ب م˘ه˘˘ن˘˘م فار˘˘ت˘˘علا بح˘˘شسلو
وج قلخلو ةشصيخر ةيفارتحا ةيلايتحا

ل˘˘خاد سسجو˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا مد˘˘ع ن˘˘م
ءادتعلا ىلا رومألا لشصتو نوجشسلا
 نيلقتعملا ىلع يدشسجلا

نإا   كادحتأاو ..ًادج عجوم باتكلا اذه
راد˘شصإلا اذ˘ه أار˘ق˘˘ت نأا نا˘˘شسنإا تن˘˘ك
نإا ،كادحتأا ...عومد وا ...ءاكب نودب

رعششت نأا نود هأارقت نا ًاناشسنإا تنك
با˘شصت وا بنذ˘لا وا ....ر˘ي˘شصق˘˘ت˘˘لا˘˘ب
...لوهذلاب
يف نعلت نا نودب هأارقت نأا ،كادحتأاو
باحشصا ةنوخلا كئ˘لوا ل˘ك ه˘ت˘يا˘ه˘ن
لÓتحلا عم ن˘ي˘نوا˘ع˘ت˘م˘لا سشور˘كلا

اذه يف ًاديحو رباشصلا انبعشش دشض
ئدابملا نم يلاخ˘لا ي˘ع˘ف˘ن˘لا م˘لا˘ع˘لا

.. قÓخلاو
ي˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست راد˘˘شصإلا اذ˘˘ه
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ل ي˘˘نا˘˘شسنإا
تادايع يف ىشضرملا نيينيطشسلفلا
هدرشسي ةينويه˘شصلا ،مÓ˘ظ˘لا نو˘ج˘شس
عقاو نم ينيطشسلف لق˘ت˘ع˘م م˘كي˘ل˘ع
هؤوÓ˘مز˘˘ل ه˘˘ت˘˘ششيا˘˘ع˘˘مو ه˘˘تاد˘˘ها˘˘ششم
. نيقاعم˘لاو ى˘شضر˘م˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
(نلا ىتح ) اهاشضق تاونشس ةعبرأا..

لخاد ًاعوطتم سصشصقلا هذه بتاك
هؤوÓ˘˘مز مد˘˘خ˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘شس
يف نيقاعملاو ىشضرملا نيل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ،ة˘ل˘مر˘لا ن˘ج˘شس ةدا˘ي˘˘ع
يف هبتك ام نا  .. لÓتحلا نوجشس
يناشسنإا يقئا˘ثو ل˘ي˘ج˘شست و˘ه ه˘با˘ت˘ك
للذإا دمعتو ، جهنمملا رهقلا ىدمل
ادشصق مهكرتو ،نيلقتعملا ىحرجلا

.ةيبطلا برا˘ج˘ت˘لاو تو˘م˘ل˘ل اد˘م˘عو
،عونتم يناشسنإا بدأا تÓقتعملا بدأا

ةداهشش وه باتكلا اذهو.. ادج يقار
هتاودأاو لÓتحلا ة˘عا˘ششب ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح
سصا˘خ˘لا راد˘شصإلا اذ˘هو ه˘ب˘˘ي˘˘لا˘˘شسأاو
نيلقتعملا نم ىشضرملاو ىحرجلاب
مهتاناعمو ،برعلاو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
، ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا مÓ˘ظ˘لا تادا˘ي˘ع ي˘ف
لÓتحلا كولشسل قيثوت لوأا وه  امبر
ىحرجلا ع˘م ،ة˘شسشسؤو˘م˘ك ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا

هنا معن ... نيلقتعملا نم ىشضرملاو
،مههاجت يلÓ˘ت˘حا ي˘شسشسؤو˘م كو˘ل˘شس
م˘كا˘ح˘م˘لا ن˘م ي˘نو˘نا˘ق ءا˘ط˘غ تح˘ت
ن˘م أاد˘ب˘ي ..ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا ة˘ير˘كشسع˘لا

مشساب نجشس وه يذلا ناكملا ثيح
ل˘ي˘ب˘˘كت˘˘لاو ،ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم وا ةدا˘˘ي˘˘ع
ةرشسأا سسفن يه ةرشسأا ىلع دافشصألاب
سسفنو ،فرغلا نول سسفنو ،نجشسلا
قرف ل ةلماعملا اهتاذ يهو ،ماعطلا
وا ةدا˘ي˘ع ى˘م˘شسي ا˘مو ،ن˘ج˘شسلا ن˘ي˘ب
.ىفششتشسم
ىمشسي نمو ناجشسلا نيب قرف لو
..سضرمم وا بيبط هشسفن
يأا سسأار ي˘˘˘ف رود˘˘˘ي يذ˘˘˘لا لاؤو˘˘˘شسلا

ةدا˘ي˘ع ل˘خد˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م
... نجشسلا
سسا˘˘ب˘˘ل ي˘˘ف ،سضي˘˘بألا ىرأا ل اذا˘˘م˘˘ل
ريرشسلا ءاطغو ،نيشضرمملاو ءابطألا
ةا˘˘˘م˘˘˘شسم˘˘˘لا ن˘˘˘ج˘˘˘شسلا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ل˘ق˘ن تارا˘ي˘شس ى˘ت˘ح؟.. ،ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم
ءاشضيب نكت مل فاعشسإلا وا ىشضرملا
؟.ىشضرملا لقنل ةشصشصخم وا
،ءادوشس لÓتحلا بولق نل ،باوجلا

رثكأا مهتاشسراممو ،ءادوشس مهلوقعو
.ادقحو اداوشس
ة˘مأÓ˘لو ا˘ن˘ل ر˘ي˘˘كذ˘˘ت ،راد˘˘شصإلا اذ˘˘ه
ي˘ف رار˘حألاو ة˘ي˘مÓ˘شسإلاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ينويهشصلا لÓتحلا اذه نأا ،ملاعلا
نيطشسلف نم هروذج نم علتقُي مل نإا

انيف دحاو يأا ريشصم ناف ،ىفشصيو
وا سشا˘˘ع ل˘˘ط˘˘ب يأا ل˘˘ث˘˘م نو˘˘كي˘˘˘شس
˘˘مÓ˘˘ظ˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف د˘˘ه˘˘ششت˘˘˘شسا
.ةينويهشصلا
ةيناشسنإا براجت رادشصإلا اذه قثوي

ة˘بر˘ج˘ت ر˘كذ˘ي˘ف .. ءا˘م˘شسألا˘ب ةر˘ي˘ث˘˘ك
نم سضوع رفعج دي˘ه˘ششلا ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

بيشصأا يذلا ،ليلخلا رمأا تيب ةنيدم
اهنم ةل˘ما˘شش ه˘شضار˘عأا :ردا˘ن سضر˘م˘ب
،ط˘غ˘شضلا ،تا˘˘با˘˘ه˘˘ت˘˘للا ،ير˘˘ّكشسلا
ىلع ةردق˘لا مد˘ع ،نا˘ن˘شسألا طو˘ق˘شس
نادقف ،مÓكلا يف ةبوعشص ،ةكرحلا
رمتشسم لكششب ؤوّيقت ،نزولل عيرشس
لولششملا لقتعملاو !هجولا رارفشصاو
ة˘يواز˘لا ةد˘ل˘ب ن˘م ةد˘قو˘˘م رو˘˘شصن˘˘م
لكف معن ؟؟  لولششم لقتعم ،تيفلشس
نكمي يشسآام نم مكلابب رطخي لام
... لÓتحلا تÓقتعم يف هودجت نا
ةلاح ةدقوم روشصنم دعقُملا لقتعملا
هتينمأا ؛نادبألا اهل ّر˘ع˘ششق˘ت ة˘ي˘نا˘شسنإا

نم مامحلا لوخد عيطتشسي نأا هللا نم
هاّنمتي ام ّلك اذه .هتجاح ءاشضق لجأا
سصوشصخب رمألا كلذكو ! .. ةايحلاب
سشيواششلا دلاخ لول˘ششم˘لا ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

نئي يذلا سسابوط ةعرافلا ميخم  نم
،ةددعتملا هعاجوأا نم تقولا لاوط
نم ةنوارششلا لÓج لفطلا لقتعملاو
ه˘مد˘ق ر˘ت˘ب م˘ت يذ˘˘لا ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا ارود
خ˘ل˘شسم˘˘لا ي˘˘ف ةو˘˘شسق˘˘لا ى˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ب
اذه فشصي .. ،نجشسلا ةدايع ىمشسملا
ر˘˘م˘˘ع لا˘˘ف˘˘طألا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘˘م با˘˘˘ت˘˘˘كلا
ةروطشسأاو حابشصلا مهيأاو يواميرلا
مغر امهدومشصو لÓتحÓل امهيدحت

تاقلطب مهتباشصإا عاجوأاو مهتلوفط
ودعلا لÓغتشساو لÓتحلا نم ةيران
،فارتعلا ىلع مهراب˘جإل م˘ه˘حار˘ج˘ل
ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا عا˘جوا با˘˘ت˘˘كلا ف˘˘شصيو
نجشس ىفششتشسم يف تادايز ةماشسأا
نيينيطشسلفلا نيلقتعملا ثيح ةلمرلا
عيط˘ت˘شسي ل مآلاو ا˘عا˘جوأا نو˘ل˘م˘ح˘ي
،اهلمحتي نأا هلمكأاب يبرعلا نطولا

دركلا نميأا لقتعملا ةبرجت ركذيو
نو˘ج˘شسلا تاو˘ق ع˘م بق˘ع ر˘ف˘ك ن˘˘م
لقت˘ع˘م˘لا ر˘ه˘ق ف˘ي˘كو .. ،(نو˘ششح˘ن)
رشصتناو للششلا هتباشصإا رمع حودمم
مث ،لاذنألا نيناجشسلا ىلع هدومشصب
وبأا يماشس ديهششلا ةبرجت سضرعتشسي
،هداهششتشسا لبق رهظلا ةليشس نم كايد
ةنيدم نم حياشسلا ماشسب داهششتشساو
،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘هإلا بب˘˘شسب سسل˘˘با˘˘˘ن
نم دادر مشصتعم عم ءاعمألا عارشصو
در˘شسيو ،مر˘كلو˘ط ي˘ف اد˘ي˘شص ة˘˘ير˘˘ق
ى˘˘˘حر˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق بتا˘˘˘˘كلا

˘مÓ˘ظ˘لا تادا˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ى˘˘شضر˘˘م˘˘لاو
ي˘ف بتا˘كلا لو˘ق˘ي ..   ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘˘شصلا
وأا ى˘ف˘ششت˘شسم ي˘ف تششع :ة˘م˘تا˘˘خ˘˘لا

نو˘ل˘لا ىرأا نأا نود ة˘ل˘˘مر˘˘لا خ˘˘ل˘˘شسم
ل اذامل.. .ةدحاو ةرمل ولو سضيبألا
با˘ت˘ك در˘ج˘م سسي˘˘ل  ،؟سضي˘˘بألا ىرأا

تاطحمل يخيرأات درشس هنا .. رباع
.. ،مÓ˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا تادا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘ف ملآلا

نو˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف باذ˘˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘يو
بي˘لا˘شسأاو ..ي˘نو˘ي˘˘ه˘˘شصلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
يف لقع اهروشصتي ل يتلا بيذعتلا

ربشصلا تاعاشسو ....لÓتحلا نيزانز
يتلا ماعطلا نع تابارشضإلا مايا يف
نيشسمخ نايحلا سضعب يف زواجتت
ل˘شضا˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ي ل ا˘˘مو˘˘ي
...حلملاو ءام˘لا ىو˘شس ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

لهألا ةرايز كلذك باتكلا رّوشصيو
اًدهاج لواحي يذلا لقتعملا ةاناعمو
ةرايزلا ةعا˘شس ه˘تا˘نا˘ع˘مو ه˘م˘لأا تب˘ك
 ؛هلها عجوي ل ىتح
لقتعمل زي˘م˘م راد˘شصإا با˘ت˘كلا اذ˘ه
هبتنن ىتح ةراششأا انيطعي يئانثتشسا
ن˘˘˘˘م فللا تار˘˘˘˘˘ششع كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه نا
ىحرج نم نيينيطشسلفلا نيلقتعملا

ءاد˘م˘عو لا˘ف˘طأاو ءا˘شسنو ى˘شضر˘˘مو
نيعبرلا اوزواج˘ت ن˘يذ˘لا نو˘ج˘شسلا
ريمشضلا زتهي نا نود لاقتعا ةنشس
نع فورحلا لك زجعتو يناشسنإلا

نإا  .. مهتاناعم ىدمو مجح فشصو
ءا˘م˘ظ˘ع˘لا˘ب ج˘ع˘ت لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘شس
انبعشش ءا˘ن˘با ن˘م لا˘ط˘بألاو ءا˘بدألاو
ا˘ي˘˘ند˘˘لا بل˘˘ق˘˘ن˘˘ت نا بج˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لاو
تكشسن ل نا بجي و مهنع جارفإÓل
رهقلاو ملظلا اذه رارمتشسا ىلع ادبا
نيينيطشسلفلا نيلقت˘ع˘م˘ل˘ل  ي˘مو˘ي˘لا
م˘ه˘ل˘ت˘ق˘ي نا لÓ˘ت˘حلا د˘ير˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
عمشسمو ىأارم ىلع ديدشش  ءطبب
  ...ملاعلا اذه
ى˘ل˘˘ع ةو˘˘ط˘˘خ و˘˘ه راد˘˘شصإلا اذ˘˘ه نا

نا ن˘˘كم˘˘ي ل ا˘˘مو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ءلؤو˘ه نا هو˘ب˘عو˘˘ت˘˘شست
ل ثيح  ... ةايح Óب ةايحلا نوشسرامي
ىفكو هللا لا مهعجو ةقيقح ملعي
... اريشصن هللاب ىفكو ابيشسح هللاب
ناك دقل .. هللاب لا ةوق لو لوح لو
لامك ديهششلا لقتعملا هبتك ام رخا
: هتّيشصو يف رعو وبا

اذ˘ه و˘ه تو˘م˘˘لا عاو˘˘نأا ى˘˘شسقأا ّنإا»
دحأا ل ،هل توشص ل يذلا توملا
،ناردجلا فلخ ًانوفدم لظي ،هعمشسي
Ó˘ف ،نا˘ي˘شسن˘لاو ىد˘شصلا ي˘ف ر˘ثد˘ن˘˘ي
اذه يف نيكراششم سسانلا اهيأا اونوكت
نكلو ةقون˘خ˘م ي˘تر˘ج˘ن˘ح ،تم˘شصلا
كرحيو يغشصي ن˘م ،م˘ل˘كت˘ي تو˘م˘لا
؟....نآلا ينعمشسيو يترجنح راتوأا

يتنازنزف ..رّبعو ينع كربحب بتكأا
لو بتكا ،ر˘ب˘ق˘لا˘ك ٌة˘ت˘ما˘شص ءا˘شسر˘خ
..رح تنأاف فخت

نيهاضش يفطل دمحأ.د :ملقب

عقاولا صصيخسشتل تايرظنلا يفكت ’ امدنع...يجقدنخلا مسساب

نويممألا ةروثلا يرظَنُم رذح املاطل
يف فر˘ح˘نإا نإا ف˘ق˘ث˘م˘لا ةرو˘ط˘خ ن˘م
هتفاقثب راجتإلا ررق وأا ماعلا هكولشس
ريربتل ًا˘ماد˘خ˘ت˘شسإا ا˘ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسإلاو
ن˘ي˘عأا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت وأا ط˘˘قا˘˘شست˘˘لا
كشش لو ةميلشس ةدعاق هذه .ريهامجلا

ي˘بر˘ع˘لا ا˘ن˘ع˘˘قاو ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ششيا˘˘ع د˘˘قو
اهيلع قبط˘ن˘ي جذا˘م˘ن ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لاو
تايشصوشصخ فقثمللو ، لوقلا فلاشس
وأا ةشسردملل ًاقفو ةشسرامملاب اهدشسجُي
اهل يمتني يتلا ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ة˘ير˘ظ˘ن˘لا

يمتنم˘لا˘ف...ا˘هر˘ب˘ع ه˘ت˘فا˘ق˘ث َرِد˘َشص˘ُيو
هنكم˘ي ي˘شسا˘ي˘شسلا مÓ˘شسإلا سسراد˘م˘ل
هاجتإاب ةماعلا ةلاحلا عفدي نأا هتفاقثب
( درمتلا‐ةمواقملا ‐ سضفرلا) كولشس
) ها˘ج˘تإا˘ب ع˘˘فد˘˘ي نأا كلذ˘˘ك ه˘˘ن˘˘كم˘˘يو
اذكو (فرطت˘لا‐ة˘ن˘ششعد˘لا‐ ر˘ي˘ف˘كت˘لا

نأا راشسيلا سسرادمل يمت˘ن˘م˘ل˘ل ن˘كم˘ي
)جهنو كولشس وحن هتشسراممب ب دوقي
نأا نكم˘يو (ي˘نا˘شسنإا‐ي˘مد˘ق˘ت‐يرو˘ث
ا˘ه˘ت˘جرد تغ˘ل˘ب نإا ه˘ت˘يرا˘شسي˘˘ب يدؤو˘˘ي
لك .هلاكششأا ىشصقأاب نيميلل ىوشصقلا

ًادا˘ه˘ت˘جإا لو ًار˘ي˘ظ˘ن˘ت سسي˘ل ق˘ب˘˘شس ا˘˘م
براجت ةشصÓخو راكفأا اهنإا ًايشصخشش
دقو لئاوألا نويروثلا اهقاشس اياشصوو
.مايألا براجت اهتحشص تتبثأا

تا˘ير˘ظ˘ن˘لا ع˘م ى˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘ن ل ا˘˘ن˘˘نألو
براجتلاو (ةيعامت˘جإلاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا)
تونهكلا قطنمب ةيدرفلاو ةيعامجلا
تاءانثتشسإا ةدعاق لكل نأاب نمؤون اننإاف
تشسيل ركذلا ة˘ق˘با˘شس تا˘ير˘ظ˘ن˘لا نأاو
عقاولا ىلع بحشسُت ةدماج ًاشصوشصن
ثحبن نأا انيلع بجو يئامغود لكششب
ن˘ع ا˘ن˘يد˘ي ن˘ي˘ب حر˘˘ط˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف

، هلخاد نماكلا سضيق˘ن˘لاو ءا˘ن˘ث˘ت˘شسإلا
ظ˘ير˘ق˘ت لو لو˘ق˘لا ة˘ل˘فا˘ن ن˘م سسي˘لو
ينيطشسلفلا انعقاو نأا انلق نإا سصنلا

ي˘ف˘كت ل ي˘ت˘˘لا جذا˘˘م˘˘ن˘˘لا˘˘ب ظ˘˘ت˘˘كم
يتلاو اهلمح لو اهحيرششتل تايرظنلا
تايلمع نم ربكأا ام لحارم يف ودبت
ةرشضاحلا جذامنلا نمو اهتمرب ريظنتلا
ق˘ب˘ط˘ن˘ي ي˘ت˘لاو بخ˘شصب ا˘ن˘ع˘قاو ي˘˘ف
:تاءا˘ن˘ث˘ت˘شسإا ن˘م ا˘نر˘كذ ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
‐يراشسيلا دئاقلا‐بتاكلا‐ي˘ف˘ح˘شصلا)
(رحلا‐ريشسألا‐ير˘كشسع˘لا ل˘شضا˘ن˘م˘لا
مل يذ˘لا ي˘ئاد˘ف˘لا ي˘ج˘قد˘ن˘خ˘لا م˘شسا˘ب
ىلع بظاو يتلا بتكلا سسادكأا هعنمت
بي˘ل˘غ˘ت ن˘م ر˘غ˘شصلا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ما˘ه˘˘ت˘˘لإا
ى˘ل˘ع ه˘لا˘شضن ي˘ف ي˘ل˘م˘ع˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا
هلشصوي م˘ل اذ˘كو ،ة˘ير˘ظ˘ن˘لا بناو˘ج˘لا
نيميلل راشسي˘لا ى˘شصقأا و˘ح˘ن ه˘عا˘فد˘نإا

ةيششاحلا قيقر يرعاششلا مشساب ، ًادبأا
ل˘ك ل˘ُح˘َت م˘ل م˘لا˘ح˘لا ي˘˘شسنا˘˘مور˘˘لاو
يف طارخنإلا نيبو هنيب هذه هتامشس
سضعب اهاري يتلا ةحلشسملا ةمواقملا
نإا ًادومحم ري˘غ ًا˘ف˘ن˘ع ا˘ن˘ما˘يأا يرا˘شسي
مل نإا ًاباهرإا اهنوريو ظفللا يف اوبدأات
ودبي يذلا مشسابو .مهيشضاوم اوعاري
تايرظنلا دقن ىلع هشسفن نطو هنأا

كو˘ل˘شسلا˘ب ا˘ه˘تا˘شضقا˘ن˘ت طا˘˘ب˘˘ن˘˘ت˘˘شسإاو
هتمهم لشصاوي ةيلم˘ع˘لا ة˘شسرا˘م˘م˘لاو
ينشس ُه˘َل˘ُف˘َت م˘ل سسا˘م˘حو ة˘با˘ثو حور˘ب
نيزانزلا ليزن دجتف ليوطلا نجشسلا
لامعألا نتمأا هئارق˘ل جِر˘خ˘ُي ة˘ق˘ي˘شضلا
نم لزغي و ًاركف اهÓجأاو ًابلاق ةيبدألا

ل˘خد نإا ًا˘يد˘بأا ًارو˘ن ه˘ت˘ناز˘نز تا˘م˘ت˘ع
اذه ي˘لا˘ق˘م ي˘ف .ا˘هردا˘غ˘ُي ل لو˘ق˘ع˘لا
ةر˘˘ي˘˘شس م˘˘˘شسا˘˘˘ب ن˘˘˘ع بت˘˘˘كأا نأا تدرأا

ًاكولشس هبتكأا يشسفن تدجوف ةريشسمو
يردأا ل ًاقدشصو ادرمتو ًاشضفر ًايروث
ه˘ت˘ي˘شصو˘شصخ˘ل ا˘م˘˘بر كلذ بب˘˘شس ا˘˘م
مئادلا يزايحنإا نوكي دق وأا ةيلاشضنلا
و˘ه ةا˘نا˘ع˘م˘لا قا˘فرو ن˘ج˘شسلا م˘لا˘˘ع˘˘ل
دق كاذ لو اذه ل امبرو كلذ ثعبم
تقمأا نمز ذنم تب يننأا ببشسلا نوكي
بناوجلل ليمأاو نيرظنملاو ر˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ينطولا لمعلا يف اهلشضفأاو ةيلمعلا

راشسم ع˘ب˘ت˘ت د˘ع˘ب م˘شسا˘ب ي˘ف تد˘جوو
، يتعا˘ن˘ق ي˘نر˘طا˘شش˘ُي ًا˘م˘ي˘شسق ه˘تا˘ي˘ح
تايرظنلا دقن يف مشساب ةقيرط ىلعو
دق تاشضارتفإا نم هتقُشس ام لك لوقأا

تباثلا حيحشصلاو ًاحيحشص نوكي ل
ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لاو نا˘˘شسنإلا م˘˘شسا˘˘ب˘˘ل نأا و˘˘ه
غ˘ب˘˘شصي ًارو˘˘شضح يرو˘˘ث˘˘لا ج˘˘ه˘˘ن˘˘لاو
.هنولب اهنم ليشسي امو مÓقألا

يضسويجلأ ءاعد : ملقب
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ةلسشنخب ربمسسيد11 تارهاظمل نيتسسلا ىركذلا يف
نييسسنملا ءادهسشلا تافلم ةيوسستب نوبلاطي نودهاجملا

شضيوعتلل ةلباقلا شضارمأ’ا ةمئاق ةعجارمو
نيدهاج˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م تع˘فر
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ،ة˘ل˘ششن˘خ ة˘يلو˘ب
˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأÓ˘˘ل بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
لÓ˘خ ،ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ةرازو˘ل
لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘فار˘˘˘ششإا
ىر˘كذ˘لا ءا˘ي˘حأل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
11 تار˘ها˘˘ظ˘˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا
ةمئاق ةعجارم اهمهأا ربمشسيد
سضيوعتلل ةل˘با˘ق˘لا سضار˘مألا
ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
،قوقحلا يوذو نيدها˘ج˘م˘لا

،ر˘˘م˘˘يا˘˘˘هز˘˘˘لا ،ة˘˘˘ششعر˘˘˘لا˘˘˘ك
ةيوشست ىلع اشضيأا نيدكؤوم
نييشسنم˘لا ءاد˘ه˘ششلا تا˘ف˘ل˘م
ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ةد˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ذنم ةرازولا حلاشصم ىوتشسم
امك ،تاون˘شس01 ن˘م ر˘ث˘كأا
م˘ل˘˘ي˘˘ف زا˘˘ج˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع اود˘˘كأا
،رورغل سسابع لطبلا ديهششلل
عيراششم ىلع ديمجتلا عفرو
ن˘كا˘مألا م˘ي˘˘مر˘˘تو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
لافتحلا .ةيلولاب ةيخيراتلا
ةلششنخ ةيلو هتنشضتحا يذلا

نيمألا هيلع فرششا ماعلا اذه
ن˘ع Ó˘ث˘م˘م ةارزو˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا

نع بئاغلا نيدهاجملا ريزو
ة˘كعو˘لا بب˘˘شسب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
يناه لقنلا ريزوو ،ةيحشصلا
ن˘ما˘˘شضت˘˘لا ةر˘˘يزوو ،ر˘˘هز˘˘ل
رثوك ةأارملا اياشضقو ةرشسألاو
لا˘ف˘ت˘حلا قÓ˘ط˘نا  .و˘كر˘˘ك
ةرا˘شصم˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م نا˘˘ك
سساروألا لا˘˘˘ب˘˘˘ج ي˘˘˘لا˘˘˘عأا˘˘˘ب
ةيلولا رق˘م ن˘م ط˘ب˘شضلا˘بو
ةروثلا نابإا ةيخيراتلا ىلوألا
اهدعب ه˘جو˘ت˘ي˘ل ،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا
ي˘ت˘لا نار˘ي˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ل د˘فو˘لا
ملعم˘لا ا˘ه˘نارد˘ج ن˘ي˘ب م˘شضت
بيذ˘ع˘ت˘لا ز˘كر˘م ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
يذلا ،يشسنرفلا رم˘ع˘ت˘شسم˘ل˘ل

يدلب فح˘ت˘م˘ك ا˘ي˘لا˘ح لو˘ح
نم ديدعلا ه˘ي˘ل˘ع ءار˘جإا د˘ع˘ب
ىقبيل ،ةئيهتلاو تام˘ي˘مر˘ت˘لا
ة˘˘˘عا˘˘˘ششب ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع اد˘˘˘˘ها˘˘˘˘شش
مت امك،يشسنرفلا رامعتشسلا
004 ي˘ح ة˘˘ي˘˘م˘˘شست قÓ˘˘طإا

2 ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ن˘كشس
دمحا ة˘حو˘ح د˘ي˘ه˘ششلا م˘شسا˘ب
ميركتو لوغلا دمحا وعدملا

يراوغ ةديشسلا ديهششلا ةلئاع
زكرمب اهدعب ف˘ق˘ي˘ل ،ة˘م˘ج˘ن
دجاوتملا نيدهاجملل ةحارلا
ن˘ي˘ح˘لا˘شصلا ما˘م˘ح بكر˘م˘˘ب
ىلع ةقفاوم˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا

ها˘ي˘م˘لا˘ب ه˘ن˘˘يو˘˘م˘˘ت عور˘˘ششم
ة˘ه˘جو˘لا نو˘كتو ،ة˘يو˘م˘ح˘لا
يخ˘يرا˘ت˘لا ع˘قو˘م˘لا ةر˘ي˘خألا
جاوفألا ه˘ن˘م تق˘ل˘ط˘نا يذ˘لا
ربمفون حتا˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘ل ى˘لوألا

ة˘يرر˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘˘لا علد˘˘نل
سسم˘خ˘لا ع˘قاو˘م˘˘لا بر˘˘شضو
ةدايقب يشسنرفلا رامع˘ت˘شسÓ˘ل
،رورغل سسابع لطبلا ديهششلا

رششع يداحلا ةحيبشص يفو
ءادهششلا ةربقمل دفولا هجوت
ملعلا عفرل ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب
ة˘ح˘تا˘ف˘لا ةءار˘˘قو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

رو˘هز˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘كإا ع˘شضوو
ءادهششلا حاورأا ىلع محرتلاو
دهاجملا فحتمبو ،ةر˘ها˘ط˘لا

ةروثلا لاطبأل روشص سضرع
يتلا كراع˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو
ة˘يلو˘لا ق˘طا˘ن˘م ا˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘شش
ةلوادملا ةعاقب ةيلولا رقمبو
يئلولا يب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل
ي˘لاو ن˘م ل˘ك ة˘م˘˘ل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب
ي˘ئلو˘لا ن˘ي˘˘مألاو ،ة˘˘يلو˘˘لا
ةريزوو نيدهاجملا ةمظنمل
اياشضقو ةر˘شسألاو ن˘ما˘شضت˘لا
ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ى˘ط˘عأا ةأار˘م˘لا
ةرا˘ششإا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ةرازو˘˘ل
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ةود˘ن˘لا حا˘ت˘˘ت˘˘فا
ذاتشسألا اهلÓخ مدق ةبشسانملاب
ناونعب ةلخاد˘م ح˘لا˘شص ل˘ي˘ل˘ق
ربمشسيد11 تار˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م
تارا˘˘˘شصت˘˘˘ناو تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م
ن˘ي˘˘شسا˘˘ي ي˘˘ل˘˘فداو ذا˘˘ت˘˘شسلاو
ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا و˘˘شضع
ةلخادم رورغل سسابع ةعماجل
ةيرئازجلا ةأارملا يدحت ناونعب
.ربمشسيد11 تارهاظم يف

يداعسس. يون

 ةريدملا ةلاقإاب بلاطم
ةماقإ’اب بطلا تابلاط قرؤوت ةلمجلاب لكاسشم

 ةبانع يف «ريرسس0003» ينوبلا ةيعماجلا
بطلا ةيل˘ك تا˘ب˘لا˘ط سشي˘ع˘ت
يف «راتخم ي˘جا˘ب» ة˘ع˘ما˘ج˘ب
تا˘م˘ي˘ق˘م˘لاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو
ينو˘ب˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإلا˘ب
ا˘˘˘عا˘˘˘شضوأا ،«ر˘˘˘ير˘˘˘شس0003»
يدرت ببشسب ةيرزم ةيششيعم
ةيعما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘عو˘ن
يلوؤوشسم فرط نم ةمدقملا
اريثك رثأا يذلا رمألا ،ةماقإلا

نهتيشسف˘نو ن˘ه˘ت˘شسارد ى˘ل˘ع
تاميقملا ةيبلغأا ناو ةشصاخ
تاينعملا نه ةرتفلا هذه لÓخ
ةي˘كارد˘ت˘شسإلا تا˘نا˘ح˘ت˘مإلا˘ب
بايغ .9102/0202 ةنشسل
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نإلاو ة˘˘ئ˘˘فد˘˘˘ت˘˘˘لا
يئابرهكلا راي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا
نيمويلا نم رثكأل دتمي يذلا
ةاناعم زربأا تقولا ةيبلاغ يف
نم مغرلا ى˘ل˘عو ،تا˘ب˘لا˘ط˘لا
ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا

ةرادإل تا˘ب˘لا˘ط˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جو
ثيحب ةئفد˘ت˘لا نأا˘ششب ة˘ما˘قإلا

ءا˘ت˘ششلا ي˘˘لا˘˘ي˘˘ل در˘˘ب ح˘˘ب˘˘شصأا
ي˘تÓ˘لا تا˘ي˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسو˘˘با˘˘ك
» مÓ˘شسلا» ةد˘ير˘ج˘ل ن˘حر˘˘شص
ءاد˘ترا ى˘لإا نرر˘ط˘شضي ن˘ه˘˘نأا

ام عشضوو نه˘شسبÓ˘م ع˘ي˘م˘ج
ل˘جأا ن˘م سشار˘ف ن˘م ن˘ه˘˘يد˘˘ل
نكل ءفدلا سضعبب روعششلا
يتلا ةطقنلا يهو ،ىودج نود
ن˘ه˘ت˘ل˘˘ع˘˘جو سسأا˘˘كلا تشضا˘˘فأا
نجتحيو نهتمشص نع نجرخي
يتلا فورظلا هذه ىلع ايموي

بجي ناك تقو يف ،قاطت ل
نهتشسارد ىلع طقف زيكرتلا

ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ن˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ماو
ءابرهكلل رركت˘م˘لا عا˘ط˘ق˘نلا
ىلإا نهرطشضي رخآا اقزأام دعي
عومششلا ءوشض ىلع ةعجارملا

ءيشش وهط نم نكمتلا مدعو
وأا ةوهق ءاوشس هنيشستحي نخاشس

ما˘ع˘ط˘لا ةءادر ل˘ظ ي˘ف ما˘ع˘ط
.ةماقإلا معطم نم مدقملا

ك.رجاه

ريبكلا يداو بسصمب يئاوسشعلا ديسصلا لاحفتسسا دعب

 لجيجب يرحبلا ديسصلا طاسشن ميظنت ةيفيك لوح يرواسشت ءاقل
،ريبكلا يداو بسصمب يرحبلا ديسصلا طاسشن ميظنت ةيفيك لوح ،زيزعلا دبع يديسس ةيدلب رقمب يرواسشت ءاقل مظن

،ينغلاو سساسسحلا عقوملا اذهل ،نيينهملاو ءاكرسشلا نيب لماكتمو مادتسسم رييسست نمسضت لمع ةطخ عسضو سضرغب
سسيئر ،ةئيبلا ريدم نم لك ،زيزعلا دبع يديسس ةيدلب سسيئرو يرحبلا ديسصلا ةريدم فارسشإاب ناك يذلا ءاقللا رسضح

ةحسصلا بتكم ةيئاملا دراوملا ،ةيحÓفلا حلاسصملا ،تاباغلا ةظفاحم حلاسصم نع نيلثمم ،يرحبلا ديسصلا ةفرغ
نع لثممو نيينهم ةدعو ،حانجلل سسودرفلاو ،حلبلا ةرخسصل يديلقتلا يرحبلا ديسصلا يتيعمج يسسيئرو ،ةيدلبلل

 .زيزعلا دبع يديسس ةيدلبب حانجلل كمسسلا راجت

سضر˘ع لو˘ح ءا˘ق˘ل˘لا رو˘˘ح˘˘م˘˘ت
ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا تا˘ي˘˘لا˘˘كششإلا
سضا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ناو ،نودا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا
نع جتانلا يكمشسلا نوزخملا

ا˘ه˘ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م با˘ب˘˘شسأا ةد˘˘ع
سضع˘˘˘ب ل˘˘˘خد˘˘˘تو ،ثو˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘لا
بشصم راشسم رييغتب نيدايشصلا
طا˘ششن ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ع˘˘م ،يداو˘˘لا
ةرتف لÓخ يئاوششعلا ديشصلا

عاو˘نأا سضع˘˘ب ر˘˘ثا˘˘كتو ةر˘˘ج˘˘ه
ريغ ماجحأاب اهعيبو ،كامشسألا
ىرخأا لكاششم ةدعو ،ةيراجت
ىلع ةيراقلا قطانملا اهفرعت

خيرف˘ت ا˘ه˘ن˘م ،يداو˘لا ي˘ت˘ف˘شض
تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لاو ةرد˘˘ق˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ثيح ،يداولا ىرجمب ةبلشصلا
دود˘ح ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ةطخ ىلع قافتلا متو ،ةيلولا

تحشضوأا ثيح ةلماكتم لمع
راطا ىف لخدت اهنا» ةريدملا
دا˘شصت˘قÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ط˘˘خ˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘كا ثي˘ح˘˘ب ،قرزلا

طا˘ششن م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع
،نا˘مز˘لا ي˘ف ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘˘شصلا

جورخ˘لاو بشصم˘لا˘ب نا˘كم˘لاو
عي˘م˘ج˘لا مز˘ل˘ي ي˘نو˘نا˘ق رار˘ق˘ب
لمعلاو ميظن˘ت˘لا اذ˘ه مار˘ت˘حا˘ب

ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ى˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ن˘ج˘˘ل ءا˘˘ششنا ع˘˘م ،يو˘˘عو˘˘تو
لخدتلل ةينقت ةينما ةكرتششم
ءا˘ششناو ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لاو ع˘˘ير˘˘شسلا

ي˘˘جو˘˘لو˘˘كيا ي˘˘ئلو د˘˘شصر˘˘م
ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘م˘ظ˘نألا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
ةفاشضإلاب ،اهتيامحو ةيويحلاو
نيا يوهج ىقتلم ميظنت ىلإا
بج˘ي ه˘نا ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا ر˘˘يد˘˘م د˘˘كا
مظي ة˘يا˘م˘ح˘لا قا˘ط˘ن ع˘ي˘شسو˘ت
ليعف˘ت˘ل ،ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يلو˘لا
نا م˘كح˘ب ل˘ما˘˘كت˘˘م ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

ةنيطنشسق ن˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ي يداو˘لا
.لامرلا يداو نم
بلطب ةفرغلا سسيئر ماق امك
ةيمحملا ف˘ي˘ن˘شصت لا˘ج˘ع˘ت˘شسا
مت فلملا نوك ةزاتل ةيرحبلا
ءاكرششلا لك عم هيلع لمعلا
اميشسل ،نيينهملاو نييعاطقلا

يكمشسلا نوزخملا لاكششإا نأاو
ةنهملا لبقت˘شسم دد˘ه˘ي ح˘ب˘شصأا
جئاتن سضرع ةداعإا عم ،ةيلولاب
جمانرب لوح ةقباشسلا تاءاقللا
ه˘ت˘˘يا˘˘م˘˘حو بشصم˘˘لا تي˘˘ب˘˘ث˘˘ت
،ةيجولو˘ي˘ب تي˘ب˘ث˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ا˘ه˘شضر˘ع م˘ت˘ي˘شسو
دراو˘م˘لا ح˘لا˘شصم ن˘ي˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لا
،ير˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
. ةحÓفلاو تاباغلا

تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تاراششتشساو ةيعوت تايلمع
نم ةيلحم ةينهم تايعمج عم
د˘ع˘ب ،ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘شس

ة˘ير˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
لا˘ح˘ف˘ت˘شسا ير˘ح˘ب˘لا د˘˘ي˘˘شصلا
داو بشصمب يئاوششعلا ديشصلا
عاونأا ةدع ديشص سصخ ريبكلا
˘˘ما˘˘ج˘˘حألا جرا˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘شس
ةيريدمل ناك ثيح ،ةيراجتلا
تاءا˘˘ق˘˘ل ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘شصلا

ةيريدملاب تاعامتجاو ةيناديم
ةي˘ع˘م˘ج ءا˘شضعأاو ءا˘شسؤور ع˘م
،حلبلا ةرخشص يفرحلا ديشصلا

،حا˘ن˘ج˘لا سسودر˘ف˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م و
ل˘˘ب˘˘شسو ع˘˘شضو˘˘لا ثحا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل
داشسفلا ىلع ءاشضقلل لخدتلا
ار˘ي˘ث˘ك ه˘˘ن˘˘م تءا˘˘ت˘˘شسا يذ˘˘لا

ةجي˘ت˘ن ،ن˘ي˘ت˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘تا˘ه
ن˘يدا˘ي˘شصلا سضع˘ب تا˘فر˘˘شصت
ي˘ف بب˘شست˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةاو˘˘ه˘˘لاو
ة˘˘كم˘˘˘شسلا ةور˘˘˘ث˘˘˘لا رو˘˘˘هد˘˘˘ت
.يداولاب

تحت ءاكرششلا عيمج قفتا امك
يرحبلا ديشصلا ةيريدم فارششا

ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ط˘˘خ ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
و ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ،ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم
ط˘ي˘ط˘˘خ˘˘ت ى˘˘لا ،سسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا
ديشصلا طاششن ميظنتل رييشستلا
هيحاو˘شضو داو˘لا ى˘ف ي˘فر˘ح˘لا

.ةبقارملا فيثكت عم

ع.يفطل

سسيئرل اÁركت
قبسسألا ةيروهم÷ا
ديدج نب ›ذاسشلا

بسصن Úسشدت
 فراطلاب يراكذت

سسيئرل اميركت يراكذت بسصن نسشد
نب يلذاسشلا قبسسألا ةيروهمجلا

كلذو ،(2102-9291) ديدج
ةعبسسلا ةقطنمب هسسأار طقسسمب
(فراطلا ةيلو) ناحيرب ةيدلبب
06لا ىركذلا ءايحإا ةبسسانمب
.0691 ربمسسيد11 تارهاظمل
يذيفنتلا زاهجلا سسيئر نسشدو
يذلا ،راعرع نب سشوفرح ،يلحملا

ةيروثلا ةرسسألاب اقفرم ناك
يئلولا يبعسشلا سسلجملا سسيئربو
يراكذتلا بسصنلا ،ةراحوب رسضخل
يلذاسشلا لحارلا ةقيقسش روسضحب
نم ديدعلاو هنباو ديدج نب
ميدقت ةبسسانملاب متو.هبراقأا
لحارلا حافك لوح تاداهسش
لجأا نم ديدج نب يلذاسشلا
نابإا دÓبلا لÓقتسسا عاجرتسسا
ةرفظملا ةيريرحتلا ةروثلا

ةرتفلا يف ةلود سسيئرك هراسسمو
.2991و9791 نيب ةدتمملا

تاطلسسلا تحازأا ،قباسس تقو يفو
ةيرادج ةحول نع راتسسلا ةيلحملا

مت ةيلولا ءادهسش تايحسضت دلخت
لÓقتسسلا ةحاسسب اهزاجنإا

بسصن بناج ىلإا ةيلولا ةمسصاعب
يئام طئاح لكسش ىلع يراكذت
اديهسش8351 ءامسسأا نمسضتي
.ةيلولاب
قÓطنا ةراسشإا يلاولا ىطعأا امك
ةيمومع ةحاسس زاجنإا لاغسشأا

يلذاسشلا ةعماجل ةمخاتم ةديدج
.ديدج نب
تارهاظم ىركذ ءايحإا زيمت امك
مسسارمب0691 ربمسسيد11
يراكذتلا بسصنلا مامأا محرتلل
ليلكإا عسضو مت ثيح ،فراطلاب
ديسشنلا ىلإا عامتسسلاو روهزلا نم
باتكلا ةحتاف ةءارقو ينطولا

ةروث ءادهسش حاورأا ىلع امحرت
.ةديجملا ريرحتلا

سسراف وبأا

راطقلاب ايراجيا انكسس06 ةسصح نم نيديفتسسملا ىلع حيتافملا ميلسست
نازيلغب ةيويدجب مدقلا ةركل ةيدلب بعلم نيسشدت

ىركذب تلافتحلا راطإا يف
مت ،رب˘م˘شسيد11 تارها˘ظ˘م
جÓع ةعاق ةمدخلا يف عشضو
يرمح ةيدلبب ةلدارزلا راودب

تعشضخ امدعب ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح
مي˘مر˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
012 نع ديزت ةيلام ةفلكتب
ىلإا ة˘فا˘شضإا ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘شضيأا ع˘˘˘شضو
ة˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘م ط˘˘˘˘˘بر عور˘˘˘˘˘ششم
ة˘يد˘ل˘ب˘لا تاذ˘ب ة˘ي˘˘ط˘˘يار˘˘ششلا
ةقاطلا وأا ةددجتملا ة˘قا˘ط˘لا˘ب
ةيويدج ةيدل˘ب˘بو ،ة˘ي˘شسم˘ششلا
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا تفر˘ششأا

يدلبلا بعلملا نيششدت ىلع
هتيطغتو هت˘ئ˘ي˘ه˘ت تم˘ت يذ˘لا
ثيح يعا˘ن˘ط˘شصلا بششع˘لا˘ب

رايلم7.3 ة˘ن˘يز˘خ˘لا ف˘˘ل˘˘ك
بعلملا ى˘ق˘ب˘ي ا˘م˘ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘شس
زاج˘نل عور˘ششم ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب
ةهجلاب يقاو رادجو تاجردم
ةبشسا˘ن˘م˘لا سسف˘ن˘بو ة˘ي˘قر˘ششلا

ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا تفر˘ششأا
ةي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ة˘نوزا˘م ةر˘ئاد˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
06 ةشصح نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘يا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشس ةد˘˘˘حو
ةيج˘يا˘ج˘ح˘لا ي˘ح˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع
يتلا ةيلمعلا راط˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةرئادلا سسي˘ئر ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششا

زاو˘˘م ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘˘نوزا˘˘˘م
ناو˘˘يد ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م رو˘˘˘شضح˘˘˘بو
يراقعلا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا

يتلا ةشصحلا ،نمألا حلاشصمو
ر˘ه˘شش ف˘شصت˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ع جر˘˘فا
ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ر˘بو˘ت˘كا

ةيد˘ل˘ب˘لا تي˘ظ˘ح ن˘يا0202
ةدحو06 ة˘شصح˘ب را˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘يا

ةر˘˘ئاد˘˘لا ة˘˘شصح عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ك
ةرد˘ق˘م˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع جر˘˘ف˘˘م˘˘لا

ثيح ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو351ب
09 لا نم رثكأاب ةشصح تناك
سسف˘˘ن ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كشس ةد˘˘˘حو

ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘ج د˘قو ط˘˘م˘˘ن˘˘لا
حيتافملا م˘ي˘ل˘شست وأا ع˘يزو˘ت˘لا

نوعطلا ة˘شسارد ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع
،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘شصتو
ردا˘شصم ن˘م م˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘شسحو
ةيدلبب نيديفتشسملا نأا ةبرقم
نو˘م˘˘ل˘˘ت˘˘شسي فو˘˘شس ة˘˘نوزا˘˘م
ع˘ي˘با˘شسألا م˘ه˘ق˘ق˘شش ح˘ي˘تا˘ف˘˘م
يفو امئادو ،ةمداقلا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
تا˘˘˘ن˘˘˘كشسلا ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإا
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا تفر˘ششا
عيزو˘ت ى˘ل˘ع ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘ل
ةيراجيا ةدافتشسا ررقم093
ة˘ي˘ف˘ير تا˘نا˘˘عاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
ةيلو˘ل تار˘شضا˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ق˘ب

نكشس061 ا˘ه˘ن˘م ناز˘ي˘˘ل˘˘غ
نكشس04 ،ةيمومع يراجيا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘شضق˘˘˘لا را˘˘˘طا ي˘˘˘ف
ةناعا291و سشه˘˘لا ن˘˘كشسلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘شضق˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ير
.ةششهلا تانكشسلاي

بويا .سس
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 ةفيلخوب ةيدلبب ةلئاع834 ديوزت
ةنيدملا زاغب ةطÓسشب ةلئاع246و

ةياجبب ذاتسسأا ةجرد ىلإا ايعماج اثحاب61 ةيقرت
«يموي˘لا مÓ˘شسلا» تم˘ل˘ع

لÓخ هنأا علطم ردشصم نم
ةيعماجلا ةنجلل44 ةرودلا
ةيقرت ّمت ،ارخؤوم ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا

ةياجب ةعماج نم اثحاب61
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ذا˘ت˘شسأا ة˘جرد ى˘لإا
ثحا˘˘˘ب (40) ة˘ع˘برأا˘˘ب ر˘˘مألا
50 ) ،ةقيقد مولع سصشصخت
˘مو˘ل˘ع˘لا سصشصخ˘˘ت ثحا˘˘ب (
˘مو˘ل˘˘ع (20) ،ايجو˘لو˘ن˘كت˘لا
˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع (20)،ةيداشصتقا
ةيقرتو تاغللا (20) ،ةايحلا

سصشصخ˘˘˘˘˘˘˘ت (10) ةد˘˘˘˘˘˘˘حاو
،ةيشسايشسلا مولعلاو قوقحلا

ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا زا˘˘ج˘˘نإلا اذ˘˘˘ه˘˘˘بو
هذهب ةياجب ةعماج تززعت
نيذلا ةذتاشسألا نم ةبكوكلا
ميلعتلا ةيقرت يف نومهاشسي
ثحبلا ةلجع عفدو يلاعلا
ن˘م د˘يز˘م˘لا و˘ح˘ن ي˘م˘ل˘ع˘˘لا
ةهج نمو .راكتبلاو مدقتلا
تا˘ط˘ل˘شسلا تفر˘ششأا ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث
اهمدقتيو ةيا˘ج˘ب˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا
ة˘يلو˘لا ي˘لاو د˘ب˘ع˘م د˘م˘˘حأا

ةلئاع834 د˘يوز˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
دعبت يتلا ةفيلخو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب

45 ـب ةيلولا ةمشصاع نع
يلثمم روشضحب كلذو ،ملك
ناكشسو ةيلحملا تايعمجلا
نم نوديف˘ت˘شسم˘لا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ن˘ع اور˘ّب˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا زا˘˘غ
اذ˘ه˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘ت˘˘حر˘˘ف
هذ˘ه نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م زا˘ج˘˘نإلا
ايخيرات اثدح لث˘م˘ت ة˘ط˘خ˘لا
ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م د˘ع˘ب ،م˘ه˘ل
،ةديدع تاون˘شسل تر˘م˘ت˘شسا

ن˘ي˘ب زا˘غ˘لا  ح˘ب˘شصأا مو˘ي˘˘لاو
،م˘ه˘فر˘شصت تح˘تو م˘ه˘يد˘˘يأا

و˘ه ة˘حر˘ف م˘هداز ا˘م ل˘ّع˘˘لو
ع˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا هذ˘ه ن˘ماز˘˘ت

،دربلاو ءاتششلا مشسوم لولح
ةيلبج ةقطن˘م ى˘لإا نو˘م˘ت˘ن˘ي
اهراطمأاب زي˘م˘ت˘تو ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب
.ءاتششلا لشصف لÓخ ةريفولا

يف يئلولا دفولا لقتنا امك
ةطÓشش ةيدلب ىلإا هتاذ مويلا
ةمخاتملاو ام اعون ةديعبلا
هذ˘هو ،وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ل
ط˘قا˘شست د˘˘ه˘˘ششت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
نع اهلزعتو ةرثكب جولثلا
ي˘˘هو ،ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

تاذو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
د˘قو ،ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط سسيرا˘˘شضت
ديوزت ةيلمع يلاولا قلطأا

،ةنيدملا زاغب ة˘ل˘ئا˘ع246
ي˘˘ف ة˘˘حر˘˘ف˘˘لا تم˘˘ع د˘˘˘قو
تبحرو تÓئا˘ع˘لا رود˘شص
ارظن ،ةماهلا ةوطخلا هذهب
ع˘م ل˘يو˘ط˘لا ا˘ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ل
يتلا ناتويبلا زاغ ةروراق
اه˘ي˘ل˘ع لو˘شصح˘لا بع˘شصي

يفو ،ءاتششلا مشسوم لÓخ
ةيموي تملع هتاذ قايشسلا
نيح دكأا يلاولا نأا مÓشسلا
ةيلمعلا هذ˘ه ى˘ل˘ع ه˘فار˘ششإا
مت˘ي˘شس ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ة˘ب˘شسن نأا

ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر
ع˘˘فر لÓ˘˘خ ن˘˘م ،بير˘˘ق˘˘لا
ع˘يرا˘ششم ن˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
زاغب ةيلولا ناكشس  ديوزت
 .ةنيدملا

  ت . مــــــــيرك

ةيسضاملا رهسشألا يف لماك لكسشب اهبوسسنم عجارت نأا دعب
ةبارقب دودسسلا معدي راطمأ’ا طقاسست
مناغتسسمب هايملا نم بعكم رتم نييÓم8

تا˘˘˘ط˘˘˘قا˘˘˘˘شست˘˘˘˘لا تم˘˘˘˘عد
دودشسلا ةري˘خألا ة˘ير˘ط˘م˘لا
ةدار˘كو ف˘ل˘ششلا) ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ب (سسي˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘كو
8 برا˘ق˘ي ا˘م˘ب ،م˘نا˘غ˘ت˘˘شسم
ن˘م بع˘كم ر˘ت˘م ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
ا˘م˘ب˘شسح ،بور˘ششلا ها˘ي˘م˘˘لا
دراوملا ريدم نم ديفتشسأا
.ةيئاملا

نأا ع˘˘ق˘˘ب˘˘ل ى˘˘شسو˘˘˘م لا˘˘˘قو
لÓخ ةلجشسملا ةيثا˘ي˘غ˘م˘لا
ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لا ن˘ي˘عو˘ب˘˘شسألا

ملم55 تزوا˘ج˘ت ي˘ت˘˘لاو
يداو دشس بوشسنم تعفر
رتم نويلم81 نم فلششلا

رتم نويلم42 ىلإا بعكم
ةبارق لثمي ام وهو ،بعكم
تاردق نم ةئاملا يف05
ةرد˘˘ق˘˘لا) ةأا˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
رتم نويل˘م05 ةيلام˘جإلا

.(بعكم
سسيمارك يداو دشس معدتو
ةيلامجإلا هتردق غلبت يذلا

بع˘كم ر˘ت˘م نو˘ي˘ل˘˘م54
رتم نويلم1ر6 نم ديزأاب
ع˘˘جار˘˘˘ت نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب بع˘˘˘كم
يف لماك لكششب هبوشسنم
م˘تو ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششألا
درو˘م˘ك ه˘ن˘ع ءا˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘شسلا
تايدلبلا ةنكا˘شس ن˘يو˘م˘ت˘ل
مناغتشسم ةيلو˘ل ة˘ي˘قر˘ششلا

ة˘يلو˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ثÓ˘˘ثو

سسطشسغأا رهشش يف نازيلغ
تاذ ف˘˘ي˘˘شضي ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا
.لوؤوشسملا

مناغت˘شسم ة˘يلو د˘م˘ت˘ع˘تو
ديوزتل نهارلا تقولا يف
بورششلا هايملاب ةنكاشسلا

هايم ةيل˘ح˘ت ة˘ط˘ح˘م ى˘ل˘ع
ةيدلب) رات˘كنو˘شسب ر˘ح˘ب˘لا

ج˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا (م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم
ر˘ت˘م ف˘˘لأا002 ا˘ي˘مو˘˘ي
قاور ما˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نو بع˘˘˘˘˘كم
˘˘‐ و˘˘يزرأا ‐ م˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسم
يذ˘˘˘˘لا (وا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا) نار˘˘˘˘هو
04 ى˘لإا ه˘تارد˘ق تع˘جار˘ت
ا˘ي˘مو˘ي بع˘كم ر˘ت˘˘م ف˘˘لأا

ةدا˘˘عإا تم˘˘ت ر˘˘˘ئ˘˘˘ب51و
ا˘ه˘ل˘ي˘غ˘˘ششتو ا˘˘هز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
رتم فلأا4 رفوتل ارخؤوم
ديشسلا قفو ايموي بعكم
.عقبل
ىلإا ةجاحب ةيلولا لازت لو
ايموي بعكم رتم فلأا05
ة˘ي˘ع˘شضو˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
تع˘جار˘ت نأا د˘ع˘ب ة˘يدا˘˘ع˘˘لا
هايم˘لا ن˘م جا˘ت˘نإلا تارد˘ق
فاف˘ج˘لا بب˘شسب ،بور˘ششلا

503 ن˘م را˘˘ط˘˘مألا ح˘˘ششو
ىلإا ايموي بعكم رتم فلأا

يف بعكم رتم فلأا442
تم˘ت ا˘م˘ك ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
.هيلإا ةراششإلا

ب.نيدلا رون

 هايملل ةيرئازجلا حلاسصل نينطاوملا قتاع ىلع نويد ميتنسس رايلم082

درابلا ءاتسشلا يف ةسشهلا تائفلا عم فوقولل «ءفد» ةلمح مظنت ةنتاب ءاقدسصأا ةيعمج
عافتراو ءاتسشلا لسصف لوخد عم انمازت ةيونسس ةيعوطت ةلمح ميظنت ىلإا ةنتاب ءاقدسصأا ةيعمج ،ارخؤوم ترداب

ىلع اهعيزوت مت ةيوتسش شسبÓمو ةيطغأاو ةسشرفأا  عيزوت لÓخ نم ادهو «ءفد» راعسش تلمح يتلاو  ،ةدوربلا تاجرد
.ةيلولاب لظلا نكامأا ربع نيزوعملاو ءارقفلا

ةيع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ،ح˘شضوأا د˘قو
تبأاد هتيعمج نأا سساروب ريمشس
ةنشس لك يف ةلمحلا هتاه ىلع
تللدو ى˘ن˘ع˘م ن˘م ا˘ه˘ل ا˘˘م˘˘ل
ف˘تا˘كت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘شسر˘˘ت
تائفلا عم ةيوعمجلا ةكرحلا
فورظلا هتاه لثم يف ةششهلا
ل˘شصف ع˘م ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا
نم تارششعلا ىقبت نيأا ءاتششلا
ةزوعم˘لاو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ا˘ه˘ف˘ع˘شض بب˘شسب ءار˘ع˘لا تح˘ت
ةن˘تا˘ب ة˘يلو نأا ثي˘ح ،يدا˘م˘لا
ناكم88 ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘م تشصحأا
يذ˘˘لا ءي˘˘ششلا و˘˘هو  ل˘˘˘ظ˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تاذ ه˘˘ل ى˘˘ع˘˘˘شست
ربع ةيعوطتلا اهتمشصب عشضوب

ي˘ع˘شسلاو ن˘كا˘مألا ه˘˘تا˘˘ه ل˘˘ك
تÓئاعلا ىلع نبغلا عفر ىلع
.اهب ةريقفلا

عمو ةيعمجلا تاذ ،تماق امك
ى˘لإا ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج لو˘˘خد
تاردابملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا قÓ˘طإا
ةرداب˘م ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ة˘ير˘ي˘خ˘لا
كل˘˘˘شصو˘˘˘ي كراد ي˘˘˘ف د˘˘˘ع˘˘˘˘قأا»
فيفختلا لجأا نم اذهو «كباتك
ةنكا˘شس ى˘ل˘ع ر˘ج˘ح˘لا را˘ثأا ن˘ع
،ةءارقلا ةفاقث ميمعت اذكو ةنتاب
تاذ هيف تماق يذلا تقولا يف
تÓ˘م˘ح تار˘ششع˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
ةيمومعلا نكامألا يف ميقعتلا
ةردا˘˘ب˘˘˘م قÓ˘˘˘طإا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف
ديدع˘لا تشسم ي˘ت˘لا ر˘ي˘ج˘ششت˘لا

اذكو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مألا ن˘م
سسراد˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘يز˘˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
نم عفري ليمج رظنم اهئاطعإل
.ةشسردمتملا ةئفلا تايونعم
نأا ،ريخألا يف ركذلاب ريدجلاو
ل˘ك ي˘ف ي˘ن˘ث˘ي ،ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
يباجيلا رودلا ىلع هتاعامتجا
عمتجملا تايلاعف هبعلت يذلا
ةن˘كا˘شس ع˘م فو˘قو˘ل˘ل ي˘ند˘م˘لا
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘˘ب
ةكناحلا ةشصا˘خ تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لاو
.اهنم
ف˘˘˘ششك ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
ىد˘˘˘ل ،مÓ˘˘˘عإلا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘˘لا

ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م
م˘ير˘كلا د˘ب˘ع» ،ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
ذنمو ةريخألا هتاه نأا » ميعز
بتر˘ت ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج لو˘˘خد
ىلع ةمكارتم نويد اهحلاشصل

م˘ل ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ق˘تا˘ع
تقاف ةدمل م˘هر˘ي˘تاو˘ف اودد˘شسي
يذلا ءي˘ششلا و˘هو ر˘ه˘ششأا8ـلا
ىلع ابل˘شس ر˘ثأاو ا˘ه˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘ثأا
قا˘ف نأا د˘ع˘ب ،ا˘˘ه˘˘طا˘˘ششن ر˘˘ي˘˘شس
امم ،ميتنشس رايلم082 غلبملا
ةلمج عشضول ةشسشسؤوملاب ىدأا

عفد رارغ ىلع تÓيهشستلا نم
طا˘شسقأا ل˘كشش ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘يد˘˘لا
ن˘˘˘م ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عإلا ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘شضفـ
ي˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا ءار˘˘ج ة˘˘ب˘˘ير˘˘شضلا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م اذ˘˘˘هو ،د˘˘˘يد˘˘˘شست˘˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ن˘ي˘˘شسح˘˘ت
.ةشسشسؤوملل
بشسح نويدلا هتاه ،ترثأا دقو
ةشسشسؤوملا ىلع ردشصملا تاذ
ي˘ف ا˘˘ه˘˘طا˘˘ششن ى˘˘ل˘˘عو ا˘˘ب˘˘ل˘˘شس

ةجمربو ةيمنتلا ةلجع كيرحت
ع˘ف˘ن˘لا˘ب دو˘ع˘ت ة˘ما˘ه ع˘يرا˘˘ششم
ة˘يلو˘لا ة˘ن˘كا˘شس ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘ع˘˘لا

ةر˘˘ي˘˘خألا ه˘˘تا˘˘˘ه نأاو ،ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
نيشسحت˘ل ةر˘م ل˘ك ي˘ف ى˘ع˘شست

ر˘ب˘ع ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا ة˘˘مد˘˘خ
اهريشست يتلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘ما˘ك
ةلق م˘غر˘ف ،ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ىلإا ءاملل بعكملا رتملا ةفلكت
ع˘فد ن˘˘ع ز˘˘ج˘˘ع ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا نأا
. هريتاوف
نأا ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ششنو
ارخؤوم تماق ،هايملل ةيرئازجلا
ن˘طاو˘م˘ل˘ل سسي˘شسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
هريتاوف عفد دشصق ةنتاب ةيلوب
لجاعلا بيرقلا يف ةمكارتملا

ه˘˘تا˘˘ه ذا˘˘ق˘˘نإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م اذ˘˘˘هو
تاعبت يف قرغلا نم ةريخألا

.نويدلل تامكارتلا هتاه
ييحت تاباغلا ةظفاحم

ةيملاعلا ىركذلا
0051 شسرغب «لابجلل»

زرألا نم ةريجسش
يسسلطألا

تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ،تر˘˘ط˘˘شس
ءايحإا عم انمازت ،ةنتاب ةيلوب
«لا˘ب˘ج˘ل˘˘ل» ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا

تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
زا˘ه˘ج˘لاو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
ةين˘مألا ةز˘ه˘جألاو  يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
سسرغل ةيناديم ةجرخ ،ةيلولاب
نم ةري˘ج˘شش0051 ن˘˘م د˘˘يزأا
ة˘ي˘ن˘ث» ة˘با˘غ˘ب ي˘شسل˘طألا زرألا
ة˘ناور˘م ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب «سسا˘˘ط˘˘ن˘˘ق˘˘لا

نمشض ة˘ل˘م˘ح˘لا ه˘تا˘ه جرد˘ن˘تو
34 سسرغل ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

.ةنشسلا هتاه يف ةريجشش نويلم
تا˘با˘غ˘لا ظ˘فا˘˘ح˘˘م ،د˘˘كأا د˘˘قو
لÓخ «نمؤوملا دبع نزازلوب»
ري˘ط˘شست م˘ت د˘ق ه˘نأا ،ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
نم ه˘ي˘ف قÓ˘ط˘نلا م˘ت ج˘ما˘نر˘ب
رمتشسيو ربوتكأا رهشش نم52ـلا
نم اذهو مداقلا سسرام13 ىلإا
ةر˘ي˘ج˘شش نو˘˘ي˘˘ل˘˘م سسر˘˘غ ل˘˘جأا

ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ن˘˘م˘˘شض
ةدايرلا لتحتل اهلهؤويشس يذلاو
ةحاشسم ربع رششؤوملا اذه نمشض
نيأا ،راتكه0051 ىلإا لشصت
ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه ن˘م˘شض م˘ت˘ي˘˘شس

را˘ج˘ششألا ن˘م ن˘ي˘ف˘ن˘شص سسر˘غ
لثمتي يذلاو يتابن هنم دحاو
ي˘شسل˘˘طألا زرألا را˘˘ج˘˘ششأا ي˘˘ف
ف˘ن˘شصو ي˘ب˘ل˘ح˘لا ر˘بو˘ن˘˘شصلاو
را˘ج˘ششألا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ي˘نا˘ث˘˘لا
.ةينيزتلا

ى˘لوألا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ر˘ب˘ت˘ع˘˘تو
ثيح ،ةيباغلا ةورثلا يف اينطو
نم ةربتعم ةحاشسم ىلع رفوتت
لماك ربع ةرششت˘ن˘م˘لا تا˘با˘غ˘لا
م˘ها˘شست ثي˘˘ح ،ة˘˘يلو˘˘لا بار˘˘ت
يئيبلا عونتلا يف ةورثلا هتاه
عو˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘˘كيلاو
ر˘ب˘ت˘ع˘ت ذإا ،ة˘يلو˘لا˘ب ي˘خا˘ن˘م˘لا
كر˘ح˘م˘لا تا˘با˘˘غ˘˘لاو لا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
ة˘شصا˘خ ة˘يلو˘لا˘ب يدا˘شصت˘˘قلا

لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘ع ن˘˘˘طو˘˘˘لاو
ءاطعإاو اهب حايشسلا باطقتشسا
م˘ت˘ي ة˘ي˘لوأا  ةدا˘˘م˘˘ك با˘˘ششخألا
ديدعلا عينشصت يف اهلامعتشسا

.ةيرورشضلا لئاشسولا نم
ةبترم˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ل˘ت˘ح˘تو
ىلع اهئاوتحا˘ب ا˘ي˘ن˘طو ى˘لوألا
لب˘ج˘ب ا˘ه˘ب ة˘ي˘ل˘ب˘ج ة˘م˘ق ى˘ل˘عأا
ىلع عبرتي يذلا «موتلك ةلل»
نأا ثي˘˘ح  م˘˘ل˘˘ك0032 ة˘حا˘شسم
ناكشسلا نم ةئملاب04 ةبشسن
يف نو˘ع˘قو˘م˘ت˘ي ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب
.لابجلا

ةمئاق نع جارفإلا
ةسصح نم نيديفتسسملا

يعامتجا نكسس05
ةناورمب

ةيلوألا ةمئاقلا نع نÓعإلا مت
ة˘˘شصح ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘˘ل
يرا˘ج˘˘يإا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ن˘˘كشس05
دعب ىلع ةعقاولا ةناورم ةيدلبب
دعب ،ةنتاب ةيلو يبرغ مك54
باحشصأا لبق نم راظتنا لوط
اوددن ناو قبشس نيذلا تافلملا
.اهرخأاتب
ع˘م˘ج˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘˘م د˘˘ه˘˘ششو
نم نييشصقم˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
نيلمحم ،اهنع جرفملا ةشصحلا

ة˘ن˘ج˘ل˘ل م˘ه˘ئا˘شصقإا ة˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
مهبشسح تعشضو يتلا عيزوتلا
لباق˘م ة˘ق˘ح˘ت˘شسم ر˘ي˘غ ءا˘م˘شسأا

ة˘˘يو˘˘لوألا با˘˘ح˘˘شصأا نا˘˘˘مر˘˘˘ح
ةيلحملا تاطل˘شسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م،

يتلا ءامشسألا طاقشسإل لخدتلاب
طور˘˘ششلا ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت ل
ا˘˘ه˘˘فÓ˘˘خ˘˘ت˘˘شساو ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
افورظ سشيعت يتلا تÓئاعلاب
.ةيولوأا تاذو ةيرزم
تد˘˘˘كأا ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
ةيلمعلا نأا ةيلحملا تاطلشسلا
را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘فا˘ف˘شش ل˘كب تم˘˘ت
ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا

ن˘˘˘˘كشسلا ع˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
دامتعلا لÓخ نم ،يعامتجلا

ي˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘لوألا أاد˘˘˘ب˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءامشسألا نأا ةف˘ي˘شضم ،ع˘يزو˘ت˘لا
نم يه ةمئاقلا ىلع ةجردملا
نوناعي نيذلا نيجات˘ح˘م˘لا ة˘ئ˘ف
،نكشسلا ةمزأا نم تاونشس ذنم
يف ن˘ي˘ي˘شصق˘م˘لا تنأا˘م˘ط ا˘م˘ك
ا˘ه˘ب يرا˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا را˘˘طإا
ن˘ع رد˘شصم˘لا ف˘ششك ،ل˘م˘ع˘˘لا
م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسل ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘˘كششت
لباقم مهتلاغششنل عامتشسإلاو
ن˘ع ة˘ي˘فاو تا˘حور˘شش م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ي˘ف نو˘ع˘ط˘لا م˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
نأا ةفي˘شضم .ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآلا
ةياغ ىلإا ةتقؤوم ىقبت ةمئاقلا
ذافنتشسا دعب اهي˘ل˘ع ق˘يد˘شصت˘لا
ةدا˘˘˘عإاو نو˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا
تلا˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
نو˘ع˘ط˘لا ل˘˘ح˘˘م ة˘˘هو˘˘ب˘˘ششم˘˘لا
.ةشسشسؤوملا

م.ءامسسأا /نامثع راعرع /ينامحد دمحم

ترخسس ةلودلا نأا مغر
 شضرغلا اذهل ةينازيم
شسرادملا معاطم

ةيئادتب’ا
فاسص ينبب

 ةقلغم تنسشومت نيعب
ةيئادتبا ةسسردم22 ىقبت
نيع ةيلوب فاسص ينب ةيدلبب
ذيمÓتلا هجو يف ةقلغم تنسشومت
ةلودلا نأا مغر ،عوبسسأا ةبارق ذنم
ماعطإÓل ةربتعم ةينازيم ترخسس
تناك اهنأا مغر اذهو .يسسردملا

ذنم هجو نسسحأا ىلع ريسست
يسسردملا مسسوملا حاتتفا
ةيعسضولا ببسس .ةيراجلاةنسسلل
تامولعملا بسسح ةيلاحلا
لامكتسسا مدع وه ةاقتسسملا
لومملا نيب ةقفسصلا تاءارجإا

لومملا نأا ثيح ةيدلبلا حلاسصمو
رمألا نأا ةيادبلا يف دقتعي ناك
ةطيسسب ةيرادإا تاءارجإاب قلعتي
،ةيسسردملا معاطملا حتف لبق
نم ةرماغملاب لومملا أارجت نيأا
يسساردلا مسسوملا حاجنإا لجا

عيزوتلا ةداهسش ىلع هلوسصح نودب
( SDO) امم تلاط ةدملا نأا ريغ
ةيلمع نع فقوتلا ىلإا هب ىدأا
ةاناعم اهعم تدادزاو ليومتلا
يذلا عسضولا .نيزوعملا ذيمÓتلا

ذيمÓتلا ءايلوأا يلثمم شضعبب عفد
جاجتحلا ىلإا شسرادملا شضعبل
مهرمذتو مهئايتسسا نع اريبعت
يسسردملا ماعطإلا فيقوت نم

تابجولا نم مهنامرحو مهئانبأل
ءاتسشلا لسصف عم انمازت ةيئاذغلا

هتهج نم .شسقطلا ةدوربو
شسيئر دهعت تامولعملا بسسحو
ميجن ششيورد فاسص ينب ةيدلب
ةيعسضول لجاع لح داجياب
.عوبسسألا اده نوسضغ يف ذيمÓتلا
رييسست ماهم تلكوأا ،ريكذتلل
تايدلبلل ةيسسردملا معاطملا

.7102 ذنم
ةنوب نيسسح
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ةيبعضشلأ ةيطأرقميدلأ ةيرئأزجلأ ةيروهمجلأ
ةيدملأ :ةيلو
ةيقأوربلأ :ةرئأد
ديأذ دلوأأ :ةيدلب

ةمئÓملا مدع وا ةمئÓم نع نÓعإا
دلوأأ ةيدلبل يدلبلأ يبعضشلأ صسلجملأ صسيئر يهني
أذ˘ي˘ف˘ن˘ت ه˘نأأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ن˘طأو˘م ة˘فا˘ك م˘ل˘ع ىلأ د˘يأذ
0081 مقر ةيدملأ ةيلو يلأو ديضسلأ رأرق ىوتحمل
ي˘˘˘ف عر˘˘˘ضشي فو˘˘˘ضس ه˘˘˘نأ42/11/0202 ي˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لأ
ةمئÓ˘م˘لأ مد˘ع وأ ة˘م˘ئÓ˘م لو˘ح ي˘ن˘ل˘ع˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

فرغ» ةثلاثلأ ةجردلأ نم ةفنضصم ةأاضشنم ءاضشنل
˘‐ د˘يأذ دلوأ ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب «ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو ر˘˘ضضخ˘˘لأ د˘˘ير˘˘ب˘˘ت
ةدئافل ‐ ةدضشأرملأ ةقطنم ‐ ةنكرلأ ىمضسملأ ناكملأ
.جولوم حبأر :ديضسلأ

اهميدقت تاضضأرتعأ وأ بلطم هل صصخضش لك ىلعف
ي˘ن˘ي˘قأ ىد˘ه ةد˘ي˘ضسلأ ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لأ ىلأ

دلوأ ةيدلبب نأرمعلأو نكضسلأ يف يضسيئر صسدنهم
يف اهليجضستل ديأذ دلوأ ةيدلبب اهرقم نئاكلأ ديأذ
51 ةدمل صضرغلأ أذهل حو˘ت˘ف˘م˘لأ تا˘ظ˘حÓ˘م˘لأ ل˘ج˘ضس

˘مو˘ي أد˘عا˘م عو˘ب˘ضسألأ ما˘˘يأأ ل˘˘ك ،ا˘˘مو˘˘ي ر˘˘ضشع ة˘˘ضسم˘˘خ
80 ةعاضسلأ نم كلذو لطعلأ مايأو تبضسلأو ةعمجلأ
أذه رضشن خيرات نم عوبضسأأ دعب أذهو احابضص21 ىلإأ
ن˘ي˘تد˘ير˘ج ي˘فو ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘كا˘˘مألأ ي˘˘ف نÓ˘˘عإلأ

.نيتينطو نيتيموي
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انعفد يفاتيخ» :يغيتيبول
«زوفلاو قلأاتلل

ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م ،ي˘˘غ˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘بو˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ج د˘˘˘كأا
ق˘ح˘ت˘سسا ،«كسش نود˘ب» ه˘ق˘ير˘ف نأا ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘˘سشإا
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ي˘˘˘فا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘خ ىل˘˘˘ع زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
لÓخ بردملا لاقو ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
.ةبعسص تناك ةاراب˘م˘لا» ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا

ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج ل˘˘ك˘˘سشب سسفا˘˘ن˘˘ي ي˘˘فا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘خ
نوملع˘ي م˘ه .كتا˘يو˘ت˘سسم ىسصقأل كع˘فد˘يو
ق˘ي˘ي˘سضتو را˘ظ˘ت˘نلا اورر˘قو اد˘ي˘ج بع˘ل˘˘م˘˘لا
،«بع˘سصأا بع˘ل˘لا ل˘ع˘جو ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا

ر˘ب˘سصلا˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت» فا˘˘سضأاو
سصرف ةيأا ركذتأا ل .ءاطخأا باكترا مدعو

انل تحنسس ثيح انسسكع ىلع اهيلع اولسصح
ارا˘˘سصت˘˘نا ا˘˘ن˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘حو ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو سصر˘˘˘ف ةد˘˘˘ع
ق˘ح˘ت˘سسم ا˘نزو˘ف» ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل ع˘با˘تو ،«اد˘ي˘ج

امئاد رسصتني ل مدقلا ةرك يف .كسش نودب
ئ˘ط˘خ˘ن نأا ا˘ن˘م اور˘ظ˘ت˘نا د˘ق˘ل .ق˘ح˘ت˘سسي ن˘˘م
اريثك ئطخ˘ن م˘لو ر˘ب˘سصلا˘ب ا˘ن˘ي˘ل˘ح˘ت ا˘ن˘ن˘ك˘لو
قحتسسا قيرفلا .ف˘يد˘ه˘ت˘ل˘ل ا˘سصر˘ف ا˘ن˘ق˘ل˘خو
اقلق ناك اذإا امع هلاؤوسسبو ،«ثÓثلا طاقنلا

قر˘ف ىل˘ع ط˘ق˘ف د˘ي˘حو فد˘ه˘ب زو˘ف˘لا نأا˘سشب
نأا بردملا باجأا ،اكسسيوه وأا يفاتيخ لثم
طا˘ق˘ن˘˘لا د˘˘سصح مد˘˘ع و˘˘ه ط˘˘ق˘˘ف ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘ي ا˘˘م
رمأا اغيللا يف زوفلا قيقحت نأاب ركذو ثÓثلا

.ةياغلل بعسص

نسسكيرإا مدقي نÓيم رتنإا
ىربك ةيدنأا ةثÓثل

نم نسسك˘يرإا نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘كرا˘م˘ند˘لا بر˘ت˘قا
نم هجورخ دعب ،نÓيم رتنإا فوفسص ةرداغم

مدع ببسسب ،يتنوك وينوطنأا ،هبردم ططخ
،ه˘ب˘ع˘ل ة˘ق˘ير˘ط ع˘˘م ما˘˘ج˘˘سسنلا ىل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق
،ةيلاطيإلا «تروبسس وتوت» ةفيحسص بسسحبو

د˘˘ع˘˘ب ن˘˘سسك˘˘يرإا ءا˘˘ق˘˘ب˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف يأا د˘˘جو˘˘˘ت ل
نم اًددع رتنإا سسردي ثيح ،لبقملا يفناج

ةفيحسصلا تحسضوأاو ،هنم سصلختلل تارايخلا
03 نع لقي ل امب هعيب وه ،لوألا رايخلا نأا

هجورخ يف لثمتيف يناثلا امأا ،وروأا نويلم
ةراثإا رثكألا وه ثلاثلاو ،ةراعإلا ليبسس ىلع
نم ةدافتسسلا يف لثمتيو ،يتنوك مامتهل

ةيدنأا3 ىعسستو ،ةيلدابت ةقفسص يف بعÓلا
خنويم نر˘يا˘بو لا˘ن˘سسرآا ي˘هو ،ن˘سسك˘يرإا م˘سضل
ع˘سضي ،لا˘ن˘سسرآا ي˘فو ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘بو
،اكاسشت تينارج يرسسيوسسلا ىلع هنيع رتنإا

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا ىظ˘˘˘ح˘˘˘ي ،خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘يا˘˘˘ب ي˘˘˘فو
امنيب ،يتنو˘ك ما˘م˘ت˘ها˘ب و˘سسي˘لو˘ت ن˘ي˘ت˘ن˘يرو˘ك
سسيد˘˘يرا˘˘ب ورد˘˘نا˘˘ي˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرألا د˘˘˘ع˘˘˘ي
.نامريج ناسس يف فدهتسسملا

ةنولسشرب نايسسن انيلع» :ولريب
 «ةئيسسلا ةأاجافملا بنجتل

نأا ىلع ،سسوتنفوج بردم ولريب ايردنأا ددسش
ىلع ققحت يذلا زوفلا نايسسن هيلع هقيرف

رود˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘يأا ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق ،ة˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘ب با˘˘˘˘˘سسح
بلغتو ،ابوروأا لاطبأا يرود يف تاعومجملا

،(0-3) ةجيتن˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ىل˘ع سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ي˘˘فو˘˘ي˘˘لا د˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو ،و˘˘ن بما˘˘ك˘˘لا بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘˘ع

يرودلا نم11 ـلا ةلوجلاب ،ىونج ةهجاومل
ي˘˘˘˘ف ،و˘˘˘˘لر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘يرد˘˘˘˘نأا لا˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا

:تبسسلا مويلا ،سسوتنفوج ةانقل هتاحيرسصت
ا˘ن˘نا˘هذأا ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘سضن لاز˘ن ل ا˘ن˘ك اذإا»
ة˘ح˘ف˘˘سص ح˘˘ت˘˘فو ،نآلا كلذ ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف

كل˘ت كر˘ت ا˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ل» :فا˘˘سضأاو ،«ةد˘˘يد˘˘ج
انيلعو ،ةدحاو ةارابم دنع فقوتت ةظحللا
رخآا يف انمدق يذلا نم لسضفأا ءادأا مدقن نأا

سسف˘˘ن ىرأا نأا د˘˘يرأا ،يرود˘˘لا˘˘ب تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م4
ةأا˘جا˘ف˘م ه˘جاو˘ن˘˘سس لإاو ،م˘˘ي˘˘م˘˘سصت˘˘لاو عو˘˘ج˘˘لا

نوكتسس» :لاق ،ىونج ةهجاوم نعو ،«ةحيبق
ي˘ف ة˘عار˘ب˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي م˘ه ،ة˘ب˘˘ع˘˘سص ةارا˘˘ب˘˘م
نوكن نأا انيلعو ،ةد˘تر˘م˘لا ة˘م˘ج˘ه˘لاو عا˘فد˘لا

يف بعللا بحأا اًمئاد تنكو ،ةياغلل نيزكرم
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا زار˘ط˘لا ىل˘ع بع˘ل˘م ه˘نإا ،ي˘سسار˘˘م
م˘ت˘ت˘خاو ،«سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل ا˘ن˘ه ا˘ًفد˘˘ه تل˘˘ج˘˘سسو
ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘سصخ˘˘سش ودارداو˘˘ك» :و˘˘لر˘˘ي˘˘ب
هنإا ،ةديدع تاونسسل ناك دقو انل ةبسسنلاب
اًنايحأا يننك˘ل ،م˘جا˘ه˘يو ع˘فاد˘ي ف˘ي˘ك فر˘ع˘ي
ل˘ي˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا˘ب مو˘ق˘ي ه˘نأل ه˘ن˘م بسضغأا

.«ةيناث لك ةبعللا يف ءاقبلا نم لدب

لداعتلا نع ’ويدراوغ
ةطقن» :دتيانويلا عم

«لبقتسسملل ةديج

برد˘˘م ،لو˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع
هقيرف لداعت ىلع ،يتيشس رتشسششنام
ىلع ،دتيانوي رتشسششنام مامأا اًيبلشس
ةمق يف كلذو دروفارت دلوأا بعلم
يرودلا نم21 ةلوجلا تايرابم
لا˘˘قو ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا

بقع تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف لو˘يدراو˘غ
:«ي˘شس ي˘ب ي˘ب» ة˘كب˘ششل ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
،ةديج ةروشصب يناثلا طوششلا اوأادب»
لوألا طوششلا نح˘ن ا˘ن˘ي˘ه˘نأا ا˘مد˘ع˘ب

،ةحيرشص سصرف4 وأا3 انقلخ ،اًديج
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ق˘ل˘خ˘ت نأا ع˘قو˘˘ت˘˘ت لو
،دتيانويلا لثم قيرف مامأا سصرفلا

،فاطملا ةياهن يف ةديج ةطقن يهو
ي˘˘˘ف ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘شس
دتيانو˘ي˘لا» :فا˘شضأاو ،«ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا
دلوألا وه اذهو ،اًمئاد يوق قيرف
ةريغشص ليشصافت تببشستو ،دروفارت
،لاط˘بألا يرود ن˘م م˘ه˘جور˘خ ي˘ف
،سضكرلا مهنكمي امدنع نولجشسي
ةروشصب مه˘ي˘ل˘ع ا˘نر˘ط˘ي˘شس ا˘ن˘ن˘كلو
،ي˘بر˘يد سسي˘ل اذ˘ه» :ع˘با˘تو ،«ةد˘ي˘ج
د˘جاو˘ت˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘كي˘˘شس ر˘˘مألا
لازي ل سسوريفلا نكلو ،ريهامجلا

،«رذحب لماعتلا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،اًد˘جاو˘ت˘م
يا˘˘˘كشسل ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت ي˘˘˘˘فو
ا˘شصر˘ف ا˘ن˘ق˘ل˘˘خ» :لا˘˘ق ،سسترو˘˘ب˘˘شس
اوبلغت يتلا ةقيرطلاب نكل ،ةيفاك
ةيفيكو ،يشضاملا مشسوملا اهب انيلع
مهرخأات دعب ماه تشسو ىلع مهبلغت
،«دتيانويلا ةدوج كلذ رهظي ،فدهب
م˘˘ل ا˘˘ن˘˘˘نأا م˘˘˘هألا ر˘˘˘مألا» :ل˘˘˘شصاوو
انيدل تناك ،اًفادهأا انكابشش لبقتشست
ةارابملا نكلو ،زوفلل ةيفاك سصرف
ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘عو ،«ة˘برا˘ق˘˘ت˘˘م تنا˘˘ك
ي˘ف ور˘يو˘غأا و˘ي˘جر˘ي˘˘شس ة˘˘كرا˘˘ششم
نم مويلا ىناع» :ةلبقملا ةارابملا

عم لماعتنو ،ةد˘ع˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘كششم
.«ةوطخب ةوطخ عشضولا
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باجعإÓل ريثم بع’ :ديردم لاير مجنب ديسشي وينيغارتوب

ل ه˘نإا ا˘ب˘غو˘ب لو˘ب ي˘شسنر˘ف˘˘لا لا˘˘ق
كشش يأا كا˘˘˘ن˘˘˘ه نو˘˘˘˘كي نأا بج˘˘˘˘ي
ع˘˘م ما˘˘ت˘˘لا ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
تاقيلعت مغر د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
يف ديعشس ريغ هنأاب هلامعأا ليكو
يزيلجنإلا يرودلل يمتنملا يدانلا
ابغوب كراششو ،مدقلا ةركل زاتمملا
لداعت يف ة˘ل˘ما˘ك ة˘ق˘ي˘قد09 ي˘˘ف
رتشسششنام عم فادهأا نود دتيانوي
دلوأا يف ةنيد˘م˘لا ة˘م˘ق ي˘ف ي˘ت˘ي˘شس
نأا لبق ،تبشسلا موي ءاشسم دروفارت
لشصاوتلا عقاوم ربع انايب ردشصي
لو˘يار و˘ن˘ي˘م نا˘كو ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا

ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي لا˘ق بعÓ˘لا ل˘˘ي˘˘كو
يف ديعشس ريغ ابغوب نإا يشضاملا
هعيب ىلع ةقفاوملا بجيو يدانلا
مدع مغر نكل ،مشسوملا ةياهن يف
هذ˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘لإا حو˘˘˘˘شضو˘˘˘˘ب ةرا˘˘˘˘˘ششإلا
لذبي ه˘نإا ا˘ب˘جو˘ب لا˘ق ،تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
بتكو ،دتيانوي عم هدهج ىراشصق
بق˘ع «مار˘غ˘ت˘شسنإا» ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب

رار˘م˘ت˘شسا˘ب تل˘تا˘ق د˘ق˘ل» ةارا˘ب˘م˘˘لا
رتشسششنام عم رارمتشساب لتاقأاشسو
ع˘˘مو ي˘˘ئÓ˘˘مز ع˘˘˘مو د˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي
،«ةمهم تشسيل ةرثرثلا .نيعجششملا

اديعب لازي ل لبقتشسملا» :فاشضأاو
لماك عشضأا انأاو مهي ام وه مويلاو
،«ةئملاب0001 ةبشسن˘ب ي˘ما˘م˘ت˘ها

..اعم ءايوقأا نوكن ام امئاد» :عباتو
ي˘ن˘ي˘ب ة˘ح˘شضاو رو˘مألا ل˘ك تنا˘ك
.ادبأا ريغتي نل اذهو يدانلا نيبو
لخادلاب ثدحي ام فرعت ل امدنع
نأا ق˘ب˘شسو ،«ثد˘ح˘ت˘لا مد˘ع بج˘ي
ءÓ˘كو ر˘ه˘ششأا د˘˘حأا ،لو˘˘يار ه˘˘جو
تاداق˘ت˘نا ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

تناكو ،دتيانوي رتشسششنامل ةديدع
«ترو˘˘ب˘˘شس و˘˘تو˘˘ت» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص
هلوق لويار نع تلقن ةيلاطيإلا
ن˘˘م» ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا مو˘˘˘ي
ة˘˘˘حار˘˘˘شصب ثيد˘˘˘ح˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘شضفألا

ثحبلا مدعو مامألا ىلإا رظنلاو
ديعشس ريغ لوب .همولن سصخشش نع
عيطتشسي لو دتيانوي رتشسششنام يف
يتلا ةقيرطلاب هشسفن ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا
،«هنم رظتنملا بولشسألابو اهديري
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي ه˘˘نإا» فا˘˘شضأاو
د˘ق˘ت˘عأا .ءاو˘جألا ر˘ي˘ي˘غ˘تو ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ع˘ي˘ب و˘ه ن˘ي˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘ل˘˘ل ل˘˘ح ل˘˘شضفأا
تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘لا
عم دقعب ابغوب طبتريو ،«ةلبقملا
مشضناو ،2202 ناوج ىتح دتيانوي

ى˘˘لإا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا ط˘˘˘شسو˘˘˘لا بعل
لباقم سسوتنفوج نم امداق دتيانوي
ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘˘ل˘˘م98
6102 يف (رلود نويلم86.711)
تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م ع˘˘˘شست ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘ششو
م˘ل ه˘ن˘كل م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه يرود˘لا˘ب
.دعب رظتنملا ىوتشسملا مدقي

ريدم ،وين˘ي˘غار˘تو˘ب و˘ي˘ل˘ي˘م˘يإا ى˘ن˘ثأا
لا˘ير ي˘ف ة˘ي˘شسشسؤو˘م˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لا

بق˘ع ق˘ير˘ف˘لا ءادأا ى˘˘ل˘˘ع ،د˘˘يرد˘˘م
ةيئانثب ديردم وكيتلتأا ىلع زوفلا
قحتشسا يكلملا sنأا اًزربم ،ةفيظن
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م مد˘˘˘ق ه˘˘˘˘نأل ؛را˘˘˘˘شصت˘˘˘˘نلا
لا˘˘قو ،«ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘كت˘˘˘م»
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ،و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غار˘˘تو˘˘ب
بعلم ن˘م «را˘ت˘شسي˘فو˘م» ة˘ط˘ح˘م˘ل
ءاقللا بقع ونافيتشس يد وديرفلأا
ي˘˘ف ،تب˘˘شسلا ءا˘˘˘شسم م˘˘˘ي˘˘˘قأا يذ˘˘˘لا
لاير نحن» :اغيللا نم31ـلا ةلوجلا

زوفلا لجأا نم سسفانن اًمئاد ديردم
،تاشسفانملا لكبو ،تايرابملا لكب
ع˘با˘تو ،«نود˘ي˘ج نو˘ب˘عل ا˘ن˘˘يد˘˘لو
ل˘ك ى˘ل˘ع هز˘ي˘كر˘ت بشص ق˘ير˘ف˘˘لا»

اًريطخ اًمشصخ انهجاو .ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا
انققحتشساو اًيعافد ةيا˘غ˘ل˘ل ا˘ًب˘ل˘شصو
ءادأاب ة˘يا˘غ˘ل˘ل ءاد˘ع˘شس ن˘ح˘ن .زو˘ف˘لا

انمدق .زوف˘لا ا˘ن˘ق˘ق˘ح˘ت˘شسا .ق˘ير˘ف˘لا
زر˘بأاو ،«ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘كت˘م ةارا˘ب˘م
ىلع ظفاح لايرلا نأا وينيغارتوب
جئاتن ققحي نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب ،«ه˘ئود˘ه»
،انقيرف يف انقثو دقل» اًعباتم ،ةئيشس
با˘˘ج˘˘ت˘˘شساو ي˘˘شسا˘˘شسأا ر˘˘˘مأا اذ˘˘˘هو
نع هلاؤوشسبو ،«يدحتلل نوبعÓلا
هنأا دق˘ت˘عأا» لا˘ق ز˘ي˘كشسا˘ف سسا˘كو˘ل
هنإا .ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ل اًر˘ي˘ب˘ك ًلا˘ث˘م د˘ع˘ي
ام مهي ل .ةبئاشش هبوششت ل فرتحم
09 وأا8 وأا ،ةقيقد02 بعلي ناك اذإا
هنإا .بعلملا طشسو يف وأا ريهظك ،
%001 يطعي هنأل ؛عيمجلل لاثم
ن˘م فر˘ظ يأا ي˘ف قÓ˘˘طإلا ى˘˘ل˘˘ع
يأا دشضو لاجم يأا يفو ،فورظلا

.«باجعإÓل ريثم هنإا .مشصخ

درابم’ ىلع قوفتلا يتوليسشنأا حنمت ةيحسضتلا
برد˘م ي˘تو˘ل˘ي˘ششنأا و˘لرا˘˘ك عد˘˘خ

كنار˘˘ف ق˘˘با˘˘شسلا ه˘˘ب˘˘عل نو˘˘تر˘˘ف˘˘˘يإا
دوقيل يططخلا بناجلا يف درابمل
يشسليششت ىلع0 ‐1 زوفلل هقيرف
ةركل زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف
يتوليششنأا بردملا قيرف كرتو مدقلا
مل هنكل ه˘شسفا˘ن˘م˘ل ةر˘كلا ذاو˘ح˘ت˘شسا
نم لي˘ل˘ق˘لا ة˘عا˘ن˘شصب لإا ه˘ل ح˘م˘شسي
ن˘م ا˘ما˘م˘ت د˘حو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا سصر˘ف˘لا

ريط˘خ˘لا ي˘شسل˘ي˘ششت مو˘ج˘ه ةرو˘ط˘خ
˘ما˘مأا ط˘ب˘شضن˘م ي˘عا˘فد ءادأا ل˘شضف˘ب

يتوليششنأا لاقو ،جرفتم يفلأا يلاوح
نحن .انيعجششم مامأا اقح ديعشس انأا»
ةعباتم دعب م˘ه˘ل˘جأا ن˘م ا˘ق˘ح ءاد˘ع˘شس
انبعل .نوترفيإا بناج نم ةيوق ةارابم
,«ةيلاع ةيلاتق حوربو عئار لكششب

.اعئار ا˘ي˘عا˘فد Ó˘م˘ع ا˘ن˘يدأا» فا˘شضأاو
وه اذه ناكو حوشضوب قيرفلا ىحشض
لثم ةيوقلا قرفلا مامأا هنأل فدهلا
دازو ,«ة˘ي˘ح˘شضت˘لا بج˘ي ي˘شسل˘ي˘˘ششت
تامجهلا يف ةرو˘ط˘خ˘لا˘ب ا˘ن˘ي˘ل˘ح˘ت»
نم ري˘ث˘كل˘ل سضر˘ع˘ت˘ن م˘لو ةد˘تر˘م˘لا
،«ا˘ق˘ح˘ت˘شسم ازو˘ف ا˘ن˘ق˘ق˘ح .سصر˘ف˘˘لا

نيول ترفلا˘ك كي˘ن˘ي˘مود سضر˘ع˘تو
راودإا ن˘م ة˘قا˘عإل نو˘تر˘ف˘يإا م˘جا˘ه˘م
رفشسأا ام ي˘شسل˘ي˘ششت سسرا˘ح يد˘ن˘ي˘م
ي˘ف˘ل˘ي˘ج ا˘˘هذ˘˘ف˘˘ن ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر ن˘˘ع
درابمل نكل حاجنب نوشسدروغيشس
،أاطخلا اذه ىلع موللا ءاقلإا سضفر
راودإا نأا د˘ق˘ت˘عأا ل» درا˘˘ب˘˘مل لا˘˘قو
هنكل موللا ق˘ح˘ت˘شسي ط˘ق˘ف يد˘ن˘ي˘م
انأا اذل همامشضنا ذنم حوشضوب داجأا

ق˘ير˘ف بع˘ل˘ي ا˘مد˘ن˘ع .كلذ ل˘م˘ح˘˘تأا
ل˘˘شضفأا د˘˘حأا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط تار˘˘˘ك
سضعبل سضرعتت ،يرودلا يمجاهم
يندنللا يدانلا نأا مغرو ،«ةاناعملا
سضفر ،ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا˘˘ب ظ˘˘ف˘˘ت˘˘حا

ق˘˘با˘˘شسلا ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت ط˘˘شسو بعل
ةرئاد يف هيدان دوجو لوح تانهكت
ع˘˘م بق˘˘˘ل˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘ي˘ب˘شستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت ن˘يرد˘شصت˘م˘لا

رظنلا دنع» درابمل لاقو ,لوبرفيلو
وأا ثÓث رخآا يف ةزئافلا قرفلا ىلإا
كل˘م˘ت ا˘ه˘نأا د˘ج˘ن˘شس ،تاو˘ن˘شس ع˘˘برأا

مو˘ج˘ه˘لاو ن˘ي˘حا˘ن˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل
يف افده04و03 ليجشست مهعشسوب
يرود˘لا ي˘ب˘ق˘ل˘ب تزا˘فو م˘شسو˘˘م˘˘لا

.«ابوروأا لاطبأا يرودو

باجعإÓل ريثم بع’ :ديردم لاير مجنب ديسشي وينيغارتوب
ريدم ،ويني˘غار˘تو˘ب و˘ي˘ل˘ي˘م˘يإا ى˘ن˘ثأا
لا˘ير ي˘ف ة˘ي˘شسشسؤو˘م˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لا

بق˘ع ق˘ير˘ف˘لا ءادأا ى˘˘ل˘˘ع ،د˘˘يرد˘˘م
ةيئانثب ديردم وكيتلتأا ىلع زوفلا
قحتشسا يكلملا sنأا اًزربم ،ةفيظن
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م مد˘˘˘ق ه˘˘˘نأل ؛را˘˘˘˘شصت˘˘˘˘نلا
لا˘˘قو ،«ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘كت˘˘˘م»
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ،و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غار˘˘تو˘˘ب
بعلم نم «را˘ت˘شسي˘فو˘م» ة˘ط˘ح˘م˘ل
ءاقللا بقع ونافيتشس يد وديرفلأا
ي˘˘ف ،تب˘˘شسلا ءا˘˘˘شسم م˘˘˘ي˘˘˘قأا يذ˘˘˘لا
نحن» :ا˘غ˘ي˘ل˘لا ن˘م31ـلا ةلو˘ج˘لا

لجأا نم سسفانن اًمئاد ديردم لاير
ل˘كبو ،تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘كب زو˘˘ف˘˘لا
نو˘˘ب˘˘عل ا˘˘ن˘˘يد˘˘لو ،تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

بشص ق˘ير˘˘ف˘˘لا» ع˘˘با˘˘تو ،«نود˘˘ي˘˘ج
انهجاو .ليشصافتلا لك ىلع هزيكرت

اًيعافد ةياغلل اًبلشصو اًريطخ اًمشصخ
ءادعشس نح˘ن .زو˘ف˘لا ا˘ن˘ق˘ق˘ح˘ت˘شساو
انق˘ق˘ح˘ت˘شسا .ق˘ير˘ف˘لا ءادأا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ة˘ل˘ما˘كت˘م ةارا˘ب˘م ا˘ن˘˘مد˘˘ق .زو˘˘ف˘˘لا
نأا و˘ي˘ن˘ي˘غار˘تو˘ب زر˘بأاو ،«ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
امنيب ،«هئوده» ىلع ظفاح لايرلا

دقل» اًعباتم ،ةئيشس جئاتن ققحي ناك

يشساشسأا رمأا اذهو ،انقيرف يف انقثو
،«يدح˘ت˘ل˘ل نو˘ب˘عÓ˘لا با˘ج˘ت˘شساو
لاق زيكشساف سساكول نع هلاؤوشسبو
ان˘ل اًر˘ي˘ب˘ك ًلا˘ث˘م د˘ع˘ي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا»
ه˘بو˘ششت ل فر˘ت˘ح˘م ه˘نإا .ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
02 بعلي ناك اذإا ام مهي ل .ةبئاشش
يف وأا ريهظك ،09 وأا8 وأا ،ةقيقد
؛عيمجلل لاثم هنإا .بعلملا طشسو
قÓطإلا ىلع %001 يطعي هنأل
يأا يفو ،فورظلا نم فرظ يأا يف
ر˘ي˘ث˘م ه˘نإا .م˘شصخ يأا د˘شضو لا˘ج˘م
.«باجعإÓل

ر .ق ^



ةصضايرلا3192ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر92ـل قفأوملأ0202 ربمضسيد41نينثإلأ

sport@essalamonline.com

فيطشس قافو قيرف لشصاوي
ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

لوا دعبو ثيح رايدلا جراخ
اه ةراط˘شسو˘شس ما˘ما را˘شصت˘نا

اراشصت˘نا ق˘ق˘ح˘ي ق˘ير˘ف˘لا و˘ه
دعب سسابعلب داحتا ماما ايناث
اذ˘ه ي˘فاو˘ع˘لو ة˘ششغ ي˘˘فد˘˘ه
ي˘ف ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘مأا˘˘يو
نامشض ىلع لمعلا ةلشصاوم
ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب ل˘˘شضفا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
يذ˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘شصإلا ل˘˘˘كششم
نا ركذي ،قيرفلا هنم يناعي
ءا˘ق˘ل م˘يد˘ق˘ت د˘ير˘ي برد˘˘م˘˘لا
م˘ج˘ن ما˘ما ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا

ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘˘ي ى˘˘˘لا ةر˘˘˘ق˘˘˘م
لهشسي ىتح اذهو ،سسيمخلاو
ي˘ف ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يف داششتلا ىلا ةحيرم فورظ
. ةيقيرفلا ةشسفانملا راطا

ةضسفانملل تأريضضحتلأ
تقلطنأ ةيقيرفإلأ

طبضض يف عرضشت ةرأدإلأو
فيدرلأ يبعÓل حاقللأ
ةرادإا تعر˘شش ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ط˘ب˘شض ي˘ف ف˘ي˘ط˘˘شس قا˘˘فو
،داششتلا وحن قيرفلا ةيرفشس
ي˘عد˘ت˘شست ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو
نم فيدر˘لا ر˘شصا˘ن˘ع سضع˘ب
ي˘˘˘ف سسما ءا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘للا ل˘˘˘˘جا
ءار˘˘جل اذ˘˘هو ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘لا

دشصق مهل تاحاقللا سضعب
م˘هد˘جاو˘ت ة˘م˘ه˘م ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست

ىلا ةلقنتملا ةبيتكلا نمشض
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ،دا˘˘ششت˘˘˘لا
ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا سضع˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإا

ي˘ف م˘هد˘جاو˘ت ة˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘شساو

يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
يكوكلا ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل ق˘ل˘خ˘ي˘شس
ةيفاشضإلا تارا˘ي˘خ˘لا سضع˘ب

اور˘˘˘ه˘˘˘ظا ن˘˘˘م˘˘˘م ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
تاءاقل ي˘ف ةد˘ي˘ج تا˘نا˘كمإا
. فيدرلا

صشامر ماضشه

جيوتتلأ ةضصنم عم دهعلأ ديدجت هفدهو هيضسفانم رذح «دوضسألأ رضسنلأ»

شسابعلب يف زوفلا ةميق نمثي يكوكلاو راهبإ’ا لسصاوي قافولا

فيطضس قافو

قيرفلا ةرادإا نم ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا قاششع بلط
تاهجلا لكو ميكحتلا ةنجل ىلا ريرقت هيجوت ىلع لمعلا
ىحشضا يدانلاو ل فيك قيرفلا قحب ةبلاطملل ،ةشصتخملا

،ةلوطبلا يف هجئاتن ىلع ترثأا ةحشضاف ءاطخل ةشضرع
نم اهنامرحو وداراب يدان ماما قيرفلا ةبرجت دعبو ثيح
وه اه ،ةنيوع ديعشس مكحلا فرط نم ةيعرشش ءازج ةلكر
مكحلا فرط نم ةقرشس ىلا ىرخأا ةرم سضرعتي يدانلا
يف ءازج ةلكر نÓعإا نع ىشضاغت يذلاو سسايلا ةشساوكوب
. ةيلاغ طاقن ثÓث ةروشضخلا حنمتشس تناك لتاق تقو

ÚبعÓلأ صضعب تايوتضسم نم بضضاغ Êأرمع
ءاطخألأ حيحضصتل ةضصرف ةيدولوŸأ ءاقل ليجأاتو

تايوتشسم نم ابشضاغ ينارمع رداقلا دبع بردملا ادب دقو اذه
فيك ،ةوجرملا ةفاشضإلا مدقت مل اهناو ةشصاخ رشصانعلا سضعب

ىدم دكؤوت ةريطخ ةشصرفب ولو مايقلا عطتشسي مل يدانلاو ل
هل نوكيشس قيرفلا نا ركذي ،ةلبقملا تايدحتلل قيرفلا ةيزهاج
لظ يف ةشصاخ ةمداقلا تاهجاوملا ريشضحتل يفاكلا تقولا
رهششلا نم12و71 نيب ام ةيدولوملل يقيرفإلا ءاقللا ةجمرب
ةري˘ب˘ك ة˘ششرو ح˘ت˘ف˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس يذ˘لا ر˘ملا ،ي˘لا˘ح˘لا
. ءاطخألا حيحشصتل

صشامر ماضشه

ةريثكلأ ءاطخألأ ببضسب ميكحتلأ ةنجل ةلضسأرم وحن
مهتايلوؤوسسم لمحتب نيلوؤوسسملا اوبلاط راسصنأ’ا

ةنيطنضسق بابضش
12

نم Óماك دازلاب ةدوعلا يف ةركشسب داحتا ةليكششت تقفخأا
يف ةشصاخ ،سصرفلا نم ديدعلا يريز ءاقفر عيشض نيا ةرقم
ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘شسل ،ة˘شسكا˘ع˘م˘لا ة˘م˘ج˘ه˘لا˘ب ى˘م˘شسي ا˘م را˘طا
نم مغرلابو ،ةرقم مجن قيرف هششياع يذلا ريبكلا تتششتلا
ةجيتن قي˘ق˘ح˘ت˘ل اد˘ي˘ع˘شس نا˘ك زا˘كعو˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا لا كلذ
،مازهنا نود نم جئاتنلا ةل˘شسل˘شس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘ي˘با˘ج˘يإا

نيا قيرفلا اهنم ىناع يتلا ةديدعلا تابايغلا لظ يف اذكو
لجا نم نيبعÓلا سضعب زكارم رييغتل يشسنوتلا رطشضا
. ةيعشضولا حيحشصت

هتبوقع يف نعطي نل ىضسيع نب
ىشسيع نب سسيئرلا نأاب ةشصاخلا انرداشصم نم انملع دقو اذه
ببشسب كلذو ،هيلع ةطلشسملا ةديدجلا ةبوقعلا يف نعطي نل
داحتا قيرف اهب لماعي يتلا ةقيرطلا نم هئايتشسا نع هريبعت
تمشص يف لمعلا ةلشصاومو تمشصلا لشضف ثيح ،ةركشسب
رثؤوت نا اهنأاشش نم ةديدج لكاششم يف قيرفلا لوخدل ايدافت

سسما لوا قيرفلا قفار سسيئرلا نا ركذي ،قيرفلا ةيعشضو ىلع
دج نوكتشس ةنيمث ةطقن نابيزلا ءانبأا زارحل ادج ديعشس ناكو
. قيرفلا راشسم يف ةيباجيإا

صشامر ماضشه

اهلحم يف نكت مل ينفلأ مقاطلأ تأرييغت
اسشاب رظتني ريبك لمعو اهئات ناك مجنلا

ةرڤم مجن

ىلع ةرقم مجن قيرف عيشض
طاقن نامشض ةشصرف هشسفن

هناديم ةيشضرأا لخاد ةديدج
ي˘ف م˘ج˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘ت˘ل تنا˘˘ك
ديج ددعبو ة˘ح˘ير˘م ة˘ب˘تر˘م
نا دعب كلذو ،طاقنلا نم
سسفانملا زواجت يف قفخا
نا ر˘˘كذ˘˘ي ،ةر˘˘كشسب دا˘˘ح˘˘تا

اومهف˘ي م˘ل ق˘ير˘ف˘لا قا˘ششع
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ءار˘˘جا بب˘˘شس
ىوتشسم ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
ةق˘ير˘ط ى˘ت˘حو ة˘ل˘ي˘كششت˘لا
تح˘˘م˘˘شس ي˘˘ت˘˘˘لاو بع˘˘˘ل˘˘˘لا
لشضفأا ري˘ي˘شست˘ب سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
حار د˘قو اذ˘ه ،ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيشضقلا يف اديعب روهمجلا

ةداعإا ةرورشضب بلاط نيح
سضع˘˘ب˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لا ح˘˘˘ن˘˘˘م
ةرو˘˘شص ي˘˘˘ف ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا
اذكو لابرد نميألا ريهظلا
. قوزرم نب مجاهملا

اهلحم يف نكت مل تأرييغتلأ
زيهجت يف عرضشي اضشابو
قافولأ ةمقل ةبيتكلأ
ة˘ل˘ي˘كششت دو˘ع˘ت˘شسو اذ˘˘ه

لمع˘لا ى˘لا ا˘ع˘ير˘شس م˘ج˘ن˘لا
ح˘ي˘ح˘شصت ل˘جا ن˘م ة˘يد˘ج˘ب
ا˘ه˘ي˘ف ع˘قو ي˘ت˘لا ءا˘˘ط˘˘خألا
عشضو˘ل ا˘ب˘شسح˘ت نو˘ب˘عÓ˘لا
قيرفلا لعجت ةيوق ةبيكرت
قافو ماما لشضفألا ققحي

ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس
بردملا نا ركذي ،ةلبقملا

ةدو˘ع˘لا˘ب هر˘شصا˘˘ن˘˘ع بلا˘˘ط
،مهتاريشضحت ةلوازمل مويلا

د˘˘ق ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ناو ة˘˘شصا˘˘خ
ةرادإا بل˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘فاو˘˘˘ت
م˘يد˘ق˘ت د˘ير˘ت ي˘ت˘لا قا˘فو˘لا
حا˘م˘شسلا د˘شصق ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ريشضحتلاب طينحج ءاقفرل

،ةيقيرفإلا ةشسفانم˘ل˘ل اد˘ي˘ج
ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو
هرشصانعب عفدي اششاب ينقتلا
ي˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل
سضيو˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘م˘˘˘˘شست
. عيرشسلا

صشامر ماضشه

«يرانكلأ» مامأأ ققحملأ زوفلأ دعب
«ةيباجيإ’ا حورلا هذه ىلع ظافحلا اًدج مهملا نمو ةلوطبلا يف ةعئار نم رثكأا ةيادب انققح» : امود

دأدزولب بابضش

لوأا دادزولب بابشش قيقحت دعب
باشسح ىل˘ع م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه زو˘ف
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا  ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش
ري˘خلا ه˘ب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘شضا˘م˘لا
يدا˘ن ل˘شصي˘ل ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب
ايلاوت عبارلا زوفلل «ةبيقعلا ءانبأا»
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
رثكأا ةقÓطنا ققحيو تاشسفانملا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف و.ةع˘ئار ن˘م
بق˘˘ع ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا
جرا˘˘خ ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘˘شصت˘˘˘نلا
ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصل˘ل د˘عاو˘ق˘لا
عيمجلا ناك »:Óئاق قلع يدانلل
،ةلو˘ط˘ب˘لا ى˘لإا ا˘ن˘لو˘خد ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

انتاءاق˘ل˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ
تايرابم نكل  ىلوألا ةثÓثلا
ةشسفانملا نع فلتخت ةلوطبلا
ةمهملاب انمق انأا دقتعأا ،ةيراقلا

اومرتحا د˘ق˘ل ،ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘بو

روخف ا˘نأا .ة˘ي˘كي˘ت˘كت˘لا ة˘ط˘خ˘لا
ناذللا نافدهلا» :فاشضأاو ،«مهب
لوألا طوششلا يف امهليجشست مت
لكششب ءاقللا ةرادإاب انل احمشس
يناثلا طوششلا يف ةشصاخ ،ديج
اولشصاوي نا نيبعÓل تلق نيأا
اومه˘ف م˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو ط˘غ˘شضلا

نأا ىلإا امود راششأاو ،«يتلاشسر
اهدشصحي يتلا ةدي˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
رارقتشسلا لظ يف يتأات قيرفلا
يذ˘لاو يدا˘ن˘لا ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
ميد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ز˘ف˘ح˘ي
لهشسألا نم» :ا˘حر˘شصم د˘يز˘م˘لا
زو˘ف˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ءود˘˘ه˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
فر˘ع˘ي مو˘˘ي˘˘لا ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب
يرجي لمعلا هديرأا ام نوبعÓلا
ن˘م اذ˘ل  ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كششب
هذه ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا اًد˘ج م˘ه˘م˘لا
.«ةيباجيإلا حورلا

ءاقفر داع لشصتم قايشس يف و
ءاوجأا ىلإا دويعشس ر˘ي˘مأا ق˘لأا˘ت˘م˘لا
بعلمب سسمأا ةحيبشص تابيردتلا

م˘قا˘ط˘لا ج˘مر˘ب ثي˘˘ح ،توأا02
ةليكششتلل عاجرتشسا ةشصح ينفلا
ةبيبشش ءاقل تبعل يتلا ةيشساشسألا
سسما ةشصح تفرع امك ،لئابقلا

«تا˘كير˘ت لÓ˘ب» بعÓ˘لا ةدو˘ع
ا˘م˘ي˘ف دار˘ف˘نإا ى˘ل˘ع برد˘ت يذ˘لا
يملاشسو ويلشسوب يئانثلا مشضنا
ةقفر ةيعامجلا تاريشضحتلا ىلإا
.نيبعÓلا ةيقب
بابشش دششي نأا رظتنملا نم و
نيع ةنيدمل مويلا لاحرلا دادزولب
يلحملا قيرفلا ةهجاومل  ةليلم
ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو ءا˘ثÓ˘ث˘لا اد˘غ
ةلوجلا نع رخاتملا ءاقللا راطإا
.ةلوطبلا نم ىلوألا

طيمز.ع

ةركضسب داحتأ
لوانتملأ يف أزوف توف

ةنيمث ةطقنب دوعي داحت’ا

هرشصانع ىلع ناشسيتفا سسنوي ةدكيكشس ةبيبشش بردم ىنثأا
بلاطو ،جربلا يلهأا باشسح ىلع ققحملا راشصتنلا دعب
ديزملا قيقحتل داهتجلاو لمعلا ةلشصاوم ةرورشضب عيمجلا

قيرفلا ةجاح ىدم كردي هناو ةشصاخ ،ةيباجيإلا جئاتنلا نم
امود ءاقبلابو رامثتشسلاب يدانلل حمشست رثكا طاقن ىلا

هتاحيرشصت يف دكا ينقتلا نا ركذي ،ةعيلطلا ةبكوك نمشض
هلعج ام وهو ،اريثك يدانلا اهيلع نرمت تافلاخملا نأاب
نكم ام وهو اهديدشست دشصق بانخ عفادملل ةشصرفلا حنمي
. هديشصر ىلا طاقن ثÓث لوأا ةفاشضإا نم سسامشسايجلا

ةلضصأوŸ هرضصانع تايونعم ىلع لمعلأ يوني
ةيباجيإلأ جئاتنلأ

باشسح ىلع زوفلا نا ناشسيتفإا سسنوي ينقتلا دكا هتهج نم
عاجرتشساب مهل حمشسيشسو ةقثلا هيبعل حنميشس جربلا يلها
نا دكا ا˘م˘ك ،ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف هو˘ع˘ي˘شض يذ˘لا ز˘ي˘كر˘ت˘لا
ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘م˘˘ي˘˘ق نو˘˘كت˘˘شس عو˘˘ب˘˘شسألا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
نيع ةيعمج ةمقل رشضحت ةبيتكلا لعجتشس ةيلاع تايونعمب
عيونت ىلا ىعشسيشس سشتوكلاف يلاتلابو ،ديج لكششب ةليلم
عفرل نيبعÓ˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت ل˘جا ن˘م عو˘ب˘شسألا اذ˘ه سصشصح˘لا
. قيرفلا ةبترم نم نشسحت ةجيتن طبشضو يدحتلا

صشامر ماضشه

ةدكيكضس ةبيبضش
«ماضصل» ةمقل ابضسحت زيكرتلاب مهبلاط
  هيبع’ ىلع ءانثلا لسصاوي ناسسيتفإا

جربلأ يلهأأ
ةحاطإلأ فدهتضسي

نأزيلغ عيرضسب
عراسسي يريزد

ءاطخأ’ا حيحسصتل
ىلع يريزد لÓب بردملا رشصي
ةشصاخ اعيرشس ءاطخألا حيحشصت
دعوم ىلع نوكيشس قيرفلا ناو
توا02 بعلم يف ماه ءاقل عم
حتف دوي ثيح ،نازيلغ عيرشس ماما
لÓ˘خ تا˘ششرو˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
موقيشس ا˘م˘ك ة˘مدا˘ق˘لا سصشصح˘لا
نم مويلا يف نيتشصح ةجمربب
،ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘يز˘ها˘˘ج˘˘لا ع˘˘فر ل˘˘جا

يف هنابشش نا كردي هناو اميشسل
ةيحانلا هذه نم زيهجت ىلا ةجاح
Óيو˘ط نو˘كي˘شس م˘شسو˘م˘لا نو˘ك
ليوطلا سسفنلا بحاشصو اقاششو
. تاراشصتنلا ققحيشس نم وه
نمثيو يدحتلأ ةبوعضص كردي

هيبعل تأداهتجأ
لÓب ين˘ق˘ت˘لا كرد˘يو اذ˘ه

ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شص ىد˘˘˘م ير˘˘˘˘يزد
˘ما˘ما ة˘مدا˘ق˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
ةيرششب ةبيكرت كلتمي قيرف
عنشص ى˘ل˘ع ةردا˘قو ةز˘ي˘م˘م
ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘ملا قرا˘ف˘˘لا
سسفان˘م˘لا ة˘شسارد˘ل ى˘ع˘شسي
نوكت ىتح ،ديجلكششب
دادعتلا نع ةركف هل
زوفلا زارحإا هناكمإاب يذلا

،يدا˘ن˘لا ة˘ي˘ع˘شضو سشا˘ع˘ناو
رثعت يأا ناو ةشصاخ
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا طرو˘˘˘ي د˘˘˘ق ر˘˘˘خآا

تا˘˘ها˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘يو
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لا بع˘˘˘شصي

ة˘مزلا ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
اهششيع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ير˘ي˘ي˘شست˘لا
ةمزلا ىتحو ،نولوؤوشسملا
ر˘شضت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
. ةبيتكلا راشسمب

صشامر ماضشه



sport@essalamonline.com

ةلوطب قÓطنا دهششم لازي ام
ن˘م د˘يد˘ع˘لاو ي˘نا˘ث˘لا م˘شسق˘˘لا
ى˘ل˘ف˘شسلا ما˘˘شسقألا تلو˘˘ط˘˘ب
هدو˘شسي ة˘يو˘شسن˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لاو
ي˘ف ،ة˘ي˘با˘ب˘شضلاو سضو˘م˘˘غ˘˘لا

دحل قرفلا يقلت مدع  لظ
دعوم ىلع تارششؤوم يأا نآلا
نأا م˘غر ،ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا

ةلشسارمب تماق ةيدنألا مظعم
ةفرعمل ة˘يدا˘ح˘تلاو ة˘ط˘بار˘لا

مل اهنكل ةشسفانملا لبقتشسم
يفششي در يأا نآلا دحل قلتت

طي˘خ˘لا ا˘ه˘ل ن˘ي˘ب˘يو ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘غ
.دوشسألا نم سضيبألا
ة˘ط˘بار˘˘لا ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م قÓ˘˘ط˘˘نا
يهو ن˘ي˘عو˘ب˘شسأا ذ˘ن˘م ى˘لوألا
مغر ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف ر˘ي˘شست
سضع˘˘˘بو سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا دو˘˘˘˘جو
ته˘˘جاو ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘شصلا
ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘نألا سضع˘˘ب
لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإا
مومعلا ىلع هنا لإا ،يحشصلا
فور˘ظ ي˘ف ير˘ج˘ت ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا

و˘˘˘ه سسكع˘˘˘لا ن˘˘˘كل ،ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج
مشسقلا سصخي ام˘ي˘ف ح˘ي˘ح˘شصلا
د˘عو˘˘م لازا˘˘م يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
را˘ع˘ششإا ى˘لإا Ó˘جؤو˘م ه˘قÓ˘ط˘˘نا
.رخآا
ة˘˘يد˘˘نأا ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف
نآلا دح˘ل ىر˘خألا تلو˘ط˘ب˘لا
قÓ˘˘ط˘˘˘نل ر˘˘˘شضخألا ءو˘˘˘شضلا
سضع˘ب˘لا نأا لإا تار˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لا

سضرع رمألا اذه برشض اهنم

سضعب ةجمربب ما˘قو ،ط˘ئا˘ح˘لا
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لاو تا˘˘˘شصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
داحتا رارغ ىلع ةيريشضحتلا

ترا˘شس ىر˘خأا ة˘يد˘نأاو ة˘با˘˘ن˘˘ع
نأا ةشصاخ ،ج˘ه˘ن˘لا سسف˘ن ى˘ل˘ع
مل يمشسر˘لا قÓ˘ط˘نلا د˘عو˘م
نم ديدعلا قÓطنا ،دعب ددحي
دو˘ع˘ي ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ي˘ف ة˘يد˘نألا
يف اهتبغر˘ل ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب
ديدحت مت لاح يف تقولا حبر
قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نل بير˘˘˘˘ق د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م
دق اهنيح نوكت ثيح ،ةلوطبلا
ي˘ف ة˘م˘ه˘م ا˘˘طاو˘˘ششأا تع˘˘ط˘˘ق
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت
ةين˘ف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ن˘لا
تا˘يرا˘ب˘م˘لا قÓ˘ط˘نا د˘عو˘م˘˘ل
ا˘ه˘ح˘ن˘م˘يو ،ة˘ي˘م˘˘شسر ة˘˘ف˘˘شصب
قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ا˘شضيأا ة˘ي˘ل˘شضفألا
لكا˘ششم˘لا ،ةو˘جر˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ىلع تفط ىرخألا يه ةيلاملا
ة˘يد˘نألا نأا ة˘˘شصا˘˘خ ،ح˘˘ط˘˘شسلا

نيبعÓلا روجأا عفد˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م
دحل ةارابم يأا اوبعلي نأا نود
دقعلاب نويمحم مهنأا امب ،نآلا
نكل ،نيفرطلا نيب يشضمملا

يف سسيل ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف لو˘ط
فقوت مغر يتلا ةيدنألا حلاشص
دعوم ديدحت مد˘عو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
لإا د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا
رو˘جأا د˘يد˘شست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ا˘ه˘نأا
زا˘ه˘ج˘لا ءا˘شضعأاو ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
.ينفلا

ددع ةرثك ،ىرخأا ةيحان نم
مشسقلاو يناثلا مشسقلا ةيدنأا
ى˘ل˘ف˘˘شسلا ما˘˘شسقألاو ثلا˘˘ث˘˘لا

ى˘لوألا ة˘ط˘بار˘˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
دعوم لو˘ح لؤوا˘شست˘لا حر˘ط˘ي
م˘ل ي˘ت˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،د˘ع˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت
سضع˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نألا
ة˘ط˘˘بار˘˘لا ى˘˘لإا تا˘˘حار˘˘ت˘˘قلا

بع˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلاو

باهذلا ةغيشص يف ةشسفانملا
تا˘يرا˘ب˘˘م بع˘˘ل نود ط˘˘ق˘˘ف
نامشضو تقولا حبرل بايإلا
لبق يوركلا مشسوملا ءاهتنا
رظتنت ،يناث˘لا م˘شسق˘لا ة˘يد˘نأا

ةركلا ىل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا در
كل˘ت نأا ة˘شصا˘خ ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةديدج ةلكيه فرعت ةيدنألا

ىلع اهعون نم ىلوألا يه
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا رار˘˘غ
مشسا فذح مت نأا دعب ،ىلوألا
ةيدنأا نم فر˘ت˘ح˘م˘لا يدا˘ن˘لا
تحبشصأا يتلا يناثلا مشسقلا

،واه دان ةفشص كلتمت اهلك
نل ةديدجلا ةغيشصلا حاجنإاو
حيشضوت لÓخ نم لإا نوكي
لبقتشسم سصخي اميف رومألا
.اهقÓطنا دعومو ةلوطبلا

ي˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ار˘كب˘م تق˘ل˘˘ط˘˘نا
ي˘ه˘ن˘ت نأا ى˘ششخ˘ت ر˘ي˘شضح˘ت˘لا
نود لماكلاب ري˘شضح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
ا˘ه˘ن˘ي˘حو ،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
ي˘ف ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا نو˘كي˘˘شس
بلا˘˘ط˘˘م ه˘˘نأل ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك جر˘˘˘ح
يذلا ىوتشسملا ىلع ظافحلاب
ةيحانلا نم نو˘ب˘عÓ˘لا ه˘ل˘شصو
نل رمألا اذهو ،ةيندبلاو ةينفلا
ماظتنلا لÓخ نم لإا نوكي
لاح يفو ،تايرابملا بعل يف
د˘ع˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘˘نا مد˘˘ع
اذا˘م ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘˘نا
نامشضل قرفلا وبردم لعفيشس
ريشضحتلا ةر˘ت˘ف ع˘ي˘ي˘شضت مد˘ع
.لماكلاب

يلودلا م˘ك˘ح˘لا فرأ˘شش د˘ي˘ب˘ع ه˘ج˘ت˘يطيمز.ع
ن˘˘˘م ةر˘˘˘خأأ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ةارأ˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرادإ’

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘نأ˘˘ث˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
،ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لوأاو ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ن˘بو  ل˘ف˘ل˘ف˘لو˘ب  ن˘م ل˘˘ك ةد˘˘عأ˘˘شسم˘˘ب
.ةريمع
ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تف˘˘ششكو
أ˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع تب˘شسلا ةر˘˘ه˘˘شس مد˘˘ق˘˘لا
ميكحتلا مقأطلا ةيوه نع يمشسرلا
نيب ةرخأأتملا ةارأبملا ريديشس يذلا
،ةيدملا يبملوأاو ،زيغن ليبن لأبششأا

فرتحملا نم ةينأثلا ةلوجلا نمشض
ىلا ة˘˘م˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا تلد˘˘˘شسأا ثي˘˘˘ح ،لوأ’ا

هيدعأشسمو ،لوأا مكحك فرأشش ديبع
.ةريمع نبو لفلفوب
ءأقللا اذه ىرجيشس قأيشسلا تاذ يفو
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.ةمشصأعلأب ةيليوج
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نإأ˘˘˘ف ةرأ˘˘˘ششإÓ˘˘˘لو
م˘˘ت ة˘˘ي˘˘نأ˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘بأ˘˘˘ت˘˘˘لا

ةيدولوم ةكرأششم ببشسب أهريخأأت
لأطبأا ةطبار ةشسفأنم يف رئازجلا
رر˘ق˘م˘لا ن˘˘م نأ˘˘ك ثي˘˘ح ،أ˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

بأيإ’ا ةارأبم دوششح ءأقفر ضضوخ
ع˘بار˘لا ي˘ف يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا يرود˘لا ن˘م
ضسفأنملا نكل ،يرأجلا ربمشسيد نم
لقنتلا ضضفر ينينيبلا زلفأب يدأن
طوطخلا قلغ ةجحب رئازجلا ىلإا
،فأ˘ك˘ل˘ل كلذ˘ب ي˘ك˘ت˘ششت˘ل ،ة˘يو˘˘ج˘˘لا

اذه ةج˘مر˘ب ةدأ˘عإا ر˘ي˘خأ’ا رر˘ق˘يو
.ديدج نم ءأقللا

جأحلب أشضر

رئازجلا ةيدولوم
زلفأبو ديمعلا ءأقل ةجمرب ةدأعإا ررقي فأكلا
«ماول»و  ةيدولوملا ءاقل ةرادإ’ فراسش ديبع نيعت ميكحتلا ةنجل

319213ددعلا ^2441  ينأثلا عيبر92ـل قفاوملا0202 ربمشسيد41نينثإ’اةصضايرلا
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عيبأشسأا لبق لوأ’ا فرتحملا ةلوطب قÓطنا دعب

دعوم ىلع لئابقلا ةبيبشش دادعت نوكيشس
نم ءاقل عم يراجلا ربمشسيد22ـلا يف
كرد ق˘ير˘ف ي˘قÓ˘ي ن˘ي˘ح ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘لا
رودلا نم باهذلا ءاقل راطإا يف رجينلا
سسأا˘ك ة˘شسفا˘ن˘م ن˘م ي˘نا˘ث˘لا يد˘ي˘ه˘م˘˘ت˘˘لا
.مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا

يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘˘ف˘˘شصلا تف˘˘ششكو
يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ىلع يلئابقلا
يدانو رئازجلا لثمم نيب باهذلا ءاقل نأا
ربمشسيد22ـلا يف بعليشس رجينلا كرد
،سشتنوك ينياشس لارنيج بعلمب ،يراجلا

نم ةيادب ةيادبلا ةبرشض نوكت نأا ىلع
.يرئازجلا تيقوتلاب03:51ـلا ةعاشسلا

قيقحتل لئابقلا ةبيبشش دادعت ىعشسيو اذه
،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج ة˘قÓ˘ط˘نا

ةلوط˘ب˘لا ي˘ف لا˘ح˘لا ه˘ي˘ل˘ع و˘ه ا˘م سسكع
ن˘ي˘لدا˘ع˘ت يدا˘ن˘لا ق˘˘ق˘˘ح ن˘˘يأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

.اهشضاخ تايرابم3 نم دحاو ةراشسخو
يدانلا ةرادإا نلعت نأا رظتنملا نمو اذه
خيرات نع ةمداقلا ةليلقلا تاعاشسلا يف
باهذلا ةعقوم سضوخل رجينلا ىلإا لقنتلا
.رجينلا كرد مامأا

 بمبيدأا يريجينلا مكحلا
بأهذلا ءأقل ةرادإ’

دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل تن˘ي˘ع
نم ميكح˘ت ي˘عا˘بر مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا
كرد مامأا لئابقلا ةبيبشش ءاقل ةرادإل ايريجين
ايشسيئر ام˘كح بم˘ب˘يدأا نو˘كي˘شسو ،ر˘ج˘ي˘ن˘لا

تفششك امبشسح ،هونطاوم هدعاشسي نأا ىلع
ىلع يلئابقلا يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا هنع
.«كوبشسياف يعامتجلا لشصاوتلا عقوم

ب.م.يرشسيإا

ضسيمخلا ىلإا فلششلا ءأقل ميدقت وحن

يراجلا ربمسسيد22ـلا يف رجينلا كرد يقÓي «يرانكلا»

ديدجلا يوركلا مشسوملل أبشسحت

«وبقأا» يف يناثلا اهسصبرت لخدت «ةيبابلا»

لئأبقلا ةبيبشش

sport@essalamonline.com

دشصح ةمشصأعلا دأحتا قيرف لشصاوي
عط˘ت˘شسي م˘ل ن˘يأا ،ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا ج˘ئأ˘ت˘ن˘لا

ت’وج ثÓث دعب  زوف يأا قيقحت
ثيح ،ديدجلا مشسوملا قÓطنا نم

قأفو مأمأا هبعلم ىلع نأهرلا رشسخ
لدأعتو ،ىلوأ’ا ةلوجلا يف ،فيطشس
د˘˘شض تنأ˘˘ك ىلوأ’ا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘شسأ˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
لوأا تنأك ةينأثلاو ،ةروأشسلا ةبيبشش
ـ0» ةجيتنب نأشسملت دادو مأمأا ضسمأا

ن˘˘م ة˘˘ث˘˘لأ˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا بأ˘˘˘شسح˘˘˘ل «0
.لوأ’ا فرتحملا

ىق˘ل˘ت˘ي ي˘م˘شصأ˘ع˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ىق˘˘ب˘˘يو
’ فيك ،تمشص يف هرأشصنأا تادأقتنا

دعب طقف نيتطقن بشسك يذلا وهو

،زوف يأا قيقحت نود ،عيبأشسأا ثÓث
ةلوجلا يف ةرم ةرأشسخ ىقلت أميف
ىق˘ب˘ي˘ل .ف˘ي˘ط˘˘شس قأ˘˘فو مأ˘˘مأا ىلوأ’ا
؟للخلا وه نيأا ،أحورطم لاؤوشسلا

بأيغ نأا دوشسأ’او رمحأ’ا قأششع ىريو
هذه يف يشسأشسأ’ا لمأعلا وه بردملا
نأا ةشصأخ ،ةرظتنملا ريغ  ةقÓطن’ا
تر˘ه˘شس ىي˘ح˘ي ر˘ت˘˘ن˘˘ع ةدأ˘˘ي˘˘ق˘˘ب ةرادإ’ا

ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘شضفأا ع˘˘م د˘˘قأ˘˘ع˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع
لوشصو نأاو ،يشضأملا وتأكريملا لÓخ

،ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا «ي˘جور˘ف ير˘ي˘˘ت»
ي˘˘تأأ˘˘ي˘˘شس ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ˘˘ب ه˘˘˘طار˘˘˘خ˘˘˘ناو
.ةلبقملا ت’وجلا يف ديدجلأب

جأحلب أشضر

ةمشصأعلا دأحتإا
يجورف مودقب نولئأفتم رأشصنأ’ا

زوف نود ت’وج ثÓث ...«ةراطسسوسس ءانبأا»

يف ةيأجب ةبيبشش قيرف ةرادإا تأادب
تأعزأ˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل  أ˘ه˘نو˘يد ة˘يو˘شست
ددجلا نيبعÓلا ليهأأت فدهب اذهو
قÓ˘˘ط˘˘ن’ أ˘˘ب˘˘شسح˘˘ت تقو بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف
أهمشسوم يف ينأثلا فرتحملا ةلوطب
.ديدجلا

ىلإا تر˘˘˘ط˘˘˘شضا د˘˘˘˘ق ةرادإ’ا تنأ˘˘˘˘كو
ددجلا نيبعÓلا ضضعبب دأجنتشس’ا

نم أهتأنأعم د˘ع˘ب ة˘ط˘شسو˘ت˘م بتاور˘ب
م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ نو˘˘˘يد˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ششم
تلعج يتلا ةيعشضولا يهو ،يشضأملا
ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘ك Ó˘˘˘˘كأ˘˘˘˘ششم ضشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ةرادإ’ا

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا مأ˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب أ˘˘شصو˘˘شصخ
ي˘شضأ˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا  ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ىد˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘تأ˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م عاد˘˘˘˘يإأ˘˘˘˘ب
ةيلأحلا ةرادإ’ا تمأقو ،تأعزأنملا

قيشسنتلأب ،بأ˘ي˘ط مÓ˘عو˘ب ة˘شسأ˘ئر˘ب
ريجأنملا جارجر ديششر نم لك عم
ءأ˘عد˘ت˘شسأ˘ب ي˘نأ˘م˘ث˘ع د˘م˘ح˘مو مأ˘ع˘˘لا
ىلإا قرطتلا  متيشس ثيح ،نيبعÓلا

ضضوأفتلا بأب حتفو نويدلا لكششم
لوح قأ˘ف˘تا ة˘ي˘شضرأا دأ˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تأ˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم ة˘˘يو˘˘شست

ىل˘ع او˘ل˘شصح˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششأ’أ˘˘ب
،يشضأم˘لا م˘شسو˘م˘لا أ˘ه˘لÓ˘خ م˘ه˘ب˘تاور

ىلإا نيبعÓلا نم ديدعلا رأششأا ثيح
ءزج ن˘ع لزأ˘ن˘ت˘لا ن˘ع م˘هداد˘ع˘ت˘شسا

قلعت أميف ةشصأخ ،مهتأقحتشسم نم
نم أهلÓخ اونكمتي مل يتلا ةرتفلأب
ة˘˘˘ح˘˘˘ئأ˘˘˘ج بب˘˘˘شسب ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا بع˘˘˘˘ل
ف˘˘˘قو˘˘˘ت ىلإا تدأا ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،«أ˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ىلإا ةفأشضإ’أب ،ةيمشسر˘لا ة˘شسفأ˘ن˘م˘لا
ىل˘˘ع تر˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لأ˘˘م˘˘لا ة˘˘˘مزأ’ا

،تأيوتشسملا لك ىلع يداونلا رييشست
ة˘˘ب˘˘لأ˘˘˘ط˘˘˘م ةرادإ’ا ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي أ˘˘˘م و˘˘˘هو
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل هأ˘˘˘ج˘˘˘ت أ˘˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘يد ة˘˘˘يو˘˘˘شست˘˘˘˘ب
ةعبرأا نم رثكأأب ةردقملا تأعزأنملا

.ميتنشس رييÓم
يف قيرفلا يريشسم نأا مولعملا نمو

ن˘م تأ˘نأ˘عإا ىل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا رأ˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
لأجآ’ا برقأا يف ةيلحملا تأطلشسلا

ة˘˘ي˘˘لأ˘˘م˘˘لا ل˘˘كأ˘˘ششم˘˘لا ل˘˘˘ح ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ه˘جاو˘˘م اذ˘˘كو  ،ة˘˘ق˘˘لأ˘˘ع˘˘لا
ر˘ي˘شضح˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘يرأ˘˘شصم˘˘لا
.ديدجلا مشسوملا

طيمز.ع

ةيأجب ةبيبشش
ددجلا نيبعÓلا ليهأأت فدهب

ىمادقلا نويد ةيوسست يف عرسشت ةرادإ’ا

ةملعلا ةيدولوم ةليكششت  تمتتخا
تاريشضحتلا نم لولا اهعوبشسأا
ليجشست نود تهتنا يتلاو ةيراجلا
ق˘ير˘ف˘لا و˘ب˘عل ىد˘بأاو ة˘با˘شصإا يأا
ل˘م˘ع ة˘ق˘ير˘ط ع˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘بوا˘ج˘˘ت
ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

يدرب نع Óشضف ،فاتك هدعاشسمو
مغرلا ىلع اذهو ،يندبلا رشضحملا

لÓخ تاريشضحتلا ةريتو عفر نم
بردتلا لÓخ نم ةيشضاملا مايألا

.مويلا يف نيترم
ة˘فا˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا ته˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
ةما˘قإل ة˘يرور˘شضلا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
يشضايرلا بكرملاب قلغم سصبرت
01 ـل موديشس يذلاو  ،وبقأا ةنيدمب

د˘ع˘ب د˘حألا سسمأا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ما˘˘يأا
ة˘ير˘يد˘م ة˘ق˘فاو˘م ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
ةياجب ةيلول ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا
بعÓ˘م˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘شسا سصو˘˘شصخ˘˘ب
مايق˘لا ل˘جأا ن˘م كا˘ن˘ه ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ تار˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ةرادإلا تشصر˘حو ،سصبر˘ت˘˘لا
نم يحشصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل ل˘˘˘˘˘ك عا˘˘˘˘˘شضخإا لÓ˘˘˘˘˘خ
ة˘شصا˘خ˘˘لا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘˘ششكلا˘˘ب
سصبر˘ت˘لا ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘ب˘˘ق اذ˘˘هو
و˘ب˘قأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف ير˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا
تلا˘ح دو˘جو مد˘ع ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
يحّشصلا لوكوتوربلا قفو ةيباجيإا

فر˘˘ط ن˘˘م سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا سصا˘˘خ˘˘لا
،ةيحّشصلاو ةي˘شضا˘ير˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

لك نأا ةيدولوملا وريشسم دكأا امك
مايقل˘ل ة˘ي˘تاو˘م نو˘كت˘شس فور˘ظ˘لا
لÓ˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن تار˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘ب
ةد˘˘ع نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل ،و˘˘ب˘˘قأا سصبر˘˘˘ت
تاذ˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘شصبر˘˘˘ت تما˘˘˘˘قأا قر˘˘˘˘ف
ق˘˘˘ير˘˘˘ف رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع بكر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
سصبرتلا نأا املع ،لئابقلا ةبيبشش
تايرابملا سضعب هللختتشس قلغملا
ي˘ف ل˘شصف˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف ة˘˘يدو˘˘لا

مايألا لÓخ ةشسفانملا قرفلا ةيوه
.ةلبقملا

ي˘ب˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب د˘˘جو ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
ة˘شضرا˘ع˘˘لا ن˘˘ع لوألا لوؤو˘˘شسم˘˘لا

ةمئاقلا طبشضل تابوع˘شص ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ىوتشسم براقت لظ يف ةيئاهنلا
قيرفلا مهم˘شضي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
مقاطلا جمربو ،يلاحلا تقولا يف
ن˘ي˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
لشصفلا لجأا نم ةرواجملا ةعÓبلا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ةرادإا تأا˘˘ج˘˘ل ثي˘˘ح ،ح˘˘ير˘˘شست˘˘لا˘˘ب
ةد˘ي˘ج ة˘ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘لإا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
متي نل نيذلا نيبعÓلا عم لماعتلل
هي˘جو˘ت لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا

ظفتحملا نيبعÓل ةيشصن لئاشسر
يناثلا سصبرتلا لوخد لجأا نم مهب
رشصانعلا نأا نيح يف ،قيرفلا عم

ة˘ي˘شصن ل˘ئا˘شسر ى˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا
ثحبلاو حيرشستلاب ةينعم نوكتشس
ي˘ف ا˘ه˘ي˘لإا ما˘˘م˘˘شضنÓ˘˘ل قر˘˘ف ن˘˘ع
.يلاحلا وتاكريملا
نيبعÓلا ددع نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ة˘ع˘ب˘شس ى˘لإا ع˘ف˘˘ترا ن˘˘ي˘˘حر˘˘شسم˘˘لا

نأا دعب يلاحلا دادعتلا نم نيبعل
ر˘ي˘شست ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف رو˘مألا تنا˘˘ك
5 تا˘مد˘خ ن˘ع ي˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا و˘˘ح˘˘ن

سصئاق˘ن˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘ب˘عل
سضعب يف قيرفلا اهنم يناعي يتلا
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا تم˘ت˘ح بشصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
52 تامدخب ظافتحلاو رخأا يئانث

.طقف ابعل
طيمز.ع

ةملعلا ةيدولوم
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سشا˘˘ت˘˘˘كششي˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ل˘˘˘خد
ليبن عم دقاعتلا قباشس يكرتلا
يدان ناديم طشسو بلاط نب
لÓخ ي˘نا˘م˘لألا40 كلا˘˘˘شش
.مداقلا يوتششلا وتاكريملا

ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
ىلع مزا˘ع يدا˘ن˘لا نأا ة˘ي˘كر˘ت
ه˘˘ناد˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘شسو ط˘˘˘خ م˘˘˘عد
ة˘عا˘ن˘شص ى˘ل˘˘ع ردا˘˘ق بعÓ˘˘ب
هجوي ريخألا لعج ام ،قرافلا
برا˘˘ح˘˘م» و˘˘ح˘˘ن ه˘˘ت˘˘ل˘˘شصو˘˘ب
م˘عد˘ل بلا˘ط ن˘ب «ءار˘˘ح˘˘شصلا

رتوت Óغتشسم ،هناديم طشسو
يرئازجلا بعÓلا نيب ةقÓعلا

.يناملألا هيدانو
نأا رد˘˘شصم˘˘لا تاذ فا˘˘شضأاو

ن˘ع ثح˘ب˘ي ي˘كر˘ت˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
ام ،سشتيايل مدأا يبرشصلل ةفيلخ
بلاط نب ليبن يف ركفي هلعج
تاي˘نا˘كمإلا ل˘ك كل˘م˘ي يذ˘لا
يدا˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘شضإلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
.يكرتلا

نإاف ةقفشصلا مامتإا لاح يفو
ه˘ن˘طاو˘م ل˘ماز˘ي˘شس بلا˘ط ن˘˘ب
ناولأا لمحي يذلا لازغ ديششر
.يكرتلا سشاتكششيب

ملحي بلاط نب
دأدعت يف دجأوتلاب

لايدنوم لÓخ رضضخلأ
2202 رطق

بعÓلا بلاط نب ليبن ربع
كلا˘شش يدا˘ن م˘ج˘ن ،ير˘ئاز˘ج˘لا

د˘جاو˘ت˘لا ي˘ف ه˘˘ل˘˘مأا ن˘˘ع40
يف ينطولا بختن˘م˘لا ن˘م˘شض
يف اشصوشصخ ،ةمداقلا ةرتفلا

احشضوم ،2202 رطق لايدنوم
بخا˘ن˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا
يشضاملب نيدلا لامج ينطولا
ىلع ظافحلل قاور نشسحأا يف
لÓخ ايقيرفإا ممأا سسأاك بقل

.1202 نوريماكلا ةعبط

راوح يف بلاط نب حشضوأاو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب» تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘˘ب سصخ
نآلا ن˘ح˘ن» :Ó˘ئا˘ق ،«ترو˘ب˘شس
ءيشش لكو ،ةديج ةيعشضو يف
لامج ينطولا بخانلا عم ريغت
نكمت ثيح ،يشضا˘م˘ل˘ب ن˘يد˘لا

ة˘مزÓ˘لا ة˘ف˘شصو˘لا دا˘ج˘يإا ن˘م
ام وهو ،يوق بختنم نيوكتل

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ب˘˘˘ئا˘˘˘غ نا˘˘˘ك
رئاز˘ج˘لا »:ع˘با˘تو ،«ة˘ي˘شضا˘م˘لا

بق˘ل˘ب ظا˘ف˘ت˘حÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘ششر˘˘م
،رشصم يف هانققح يذلا ناكلا

نوكت نل ةمهملا نأا حيحشص
نورداق رشضخ˘لا ن˘كل ،ة˘ل˘ه˘شس

.«كلذ قيقحت ىلع
لوح لاؤوشس ىلع هدر يفو

نأا د˘˘˘كأا ،ر˘˘˘ط˘˘˘ق لا˘˘˘˘يد˘˘˘˘نو˘˘˘˘م
ي˘بر˘ع دÓ˘ب ي˘ف لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا
اريششم ،ةياغلل اشصاخ نوكيشس
يف ناكمب رفظلا فدهتشسي هنأا
لايدنوم» :درطتشساو ،ةم˘ئا˘ق˘لا
لظ يف ازيمم نوكيشس رطق
ة˘لود ي˘ف ةر˘˘م لوأل ه˘˘شضو˘˘خ
فدهتشسأا يتهج نم انأاو ةيبرع
بخانلا ةمئاق يف ناكم دشصح
سسرعلا يف دجاوتلل ،ينطولا
اشصاخ نوكيشس يذلا يملاعلا
.«ةياغلل

ب.م.يرضسيإأ

بلاط نب عم دقاعتلا قابسس لخدي ششاتكسشيب

ةلاضسرب ثعبي ءأرحضصلأ براحم
نايتيأ تناضس يف هئÓمزل ةحضضأو

انيلع» :زوبدوب
لمعلا ةلسصاوم

«لسضفأا جئاتن قيقحتل
يلودلا زوبدوب سضاير ثدحت

نايت˘يا تنا˘شس بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا
يذ˘لا ع˘˘شضو˘˘لا ن˘˘ع ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
اذه1 غيللا ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ه˘ششي˘ع˘ي
ع˘ي˘م˘ج˘لا ح˘شصن ا˘م˘ك ،م˘شسو˘˘م˘˘لا
لجأا نم Óبقتشسم رثكأا لمعلاب
تلقنو.ةيشضرم جئات˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
˘˘مد˘˘ق˘˘لا بحا˘˘شص تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
ةارابملا دع˘ب ة˘ير˘ح˘شسلا ىر˘شسي˘لا
هيجنا يدانب هقيرف تعمج يتلا
يرودلا نم31 ةلوجلا باشسحل
اندع اننأا حيحشص :Óئاق يشسنرفلا
،ةارابملا هذه يف لشضفأا لكششب
ن˘م ن˘ي˘ط˘ب˘ح˘م ا˘ن˘جر˘˘خ ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل
لا˘ج˘م كا˘ن˘ه نا˘ك ه˘نأل بع˘ل˘م˘لا
يف اريبك ادهج انلذب دقل ،زوفلل
زوفلا لجأا ن˘م ةر˘ي˘خلا ق˘ئا˘قد˘لا
.«كلذ ققح˘ت˘ي م˘ل ف˘شسأÓ˘ل ن˘كل
انك تايرابملا لج يف » :عباتو
ا˘˘م˘˘ئاد ا˘˘ن˘˘كو ،ن˘˘ير˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘لا
نكل ،تايرجملا˘ب ن˘ي˘م˘كح˘ت˘م˘لا
3 قيقحت يف لششفن ةياهنلا يف
قيرطلا يف نحن ،نآلا ىتح طاقن
،طقف نوطبحم اننكل حيحشصلا

،لم˘ع˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ا˘ن˘ي˘ل˘ع اذ˘ه˘لو
سسي˘ل ه˘نأل ا˘ند˘حو˘ل سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لاو
.«فورظلا هذه يف نوديؤوم كانه
˘˘مد˘˘ق زو˘˘بدو˘˘ب نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘˘لو
ةارابملا هذه لÓخ اريبك ىوتشسم
يذلا ،ليوب دولك هبردم ةداهششب
برا˘ح˘م دودر˘˘م˘˘ب ها˘˘شضر ىد˘˘بأا
ىلا ارخؤوم داع يذلا .ءارحشصلا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا
.رشضخألا

جاحلب اضضر

اهنم يناعي ناك يتلأ ةباضصإلأ نم بعÓلأ يفاعت دعبماهلوفو لضساكوين دعب

ةليكسشتلا نع بايغلا لسصاوي يبيرعل
نويرول مامأا مينـل ةيسساسسأ’ا

مين كيبملوأا ـل ديدجلا دفاولاو يرئازجلا يلودلا يبيرعل ميرك دجاوت
فيشضملا دحألا سسمأا رهظ تهجاو يتلا ،سسمأا ءاقلب ةينعملا ةمئاقلا نمشض
غيللا» يشسنرفلا يرودلا نم رششع عبارلا  عوبشسألا تايرابم نمشض نايرول
1».

ةرملل ةيشساشسلا ةليكششتلا نع هبايغ يرئازجلا مجاهملا لشصاو ثيح
رخا تدكأاو  ،ايلاوت ايليشسرمو وكانوم دشض هقيرفل نيءاقل رخآا دعب  ةثلاثلا
قباشسلا يشسنوتلا يلحاشسلا مجنلا مجاهم لوح يدانلا طيحم نم رابخلا
نأا ريغ ،ذخفلا ىوتشسم ىلع اهنم يناعي ناك يتلا ةباشصلا نم هيفاعت
ةباشصإل هشضرعت نم افوخ ءاقللا يف هكرششي نأا دعبتشسملا نم بردملا

.هتحارإا Óشضفم ةديدج
طيمز.ع

اغأرب اتربضس ةهجأوم نع باغ نأأ دعب

دكؤويو رسصان نب ةيعسضو لوح نئمطي يلويب
ةليكسشتلل هتدوع

مجنو ،يرئازجلا يلودلا رشصان نب ليعامشسا ةلاح سصوشصخب امراب
ىلع اهب رعششي ناك يتلا ملآلا نم هيفاعت دكأا يذلا «يرينوشسورلا»
.ةبكرلا ىوتشسم

يف ريخألا نأا يلاطيلا ينقتلا دكأا «رشضخلا» مجن ةلاح لوح هثيدح يف و
يف امشسإا »:Óئاق سسمأا ةارابم نم ةيادب نيدايملل ةدوعلل دعتشسمو ةديج ةلاح
،«ديج لكششب بيردتلاو لمعلل عوبشسألا اذه نم دافتشسا دقل ، ةديج ةلاح
ةلشسلشس دعب ةحارلا نم طشسق ىلإا جاتحا دقل  مويلا هؤواعدتشسا متيشس »:عباتو
ةليكششتلا يف ةكراششملل داع رشصان نب نأا ريكذتلاب ريدجلا«تايرابملا نم
يرودلا تاشسفانم نمشض امراب فيشضلا دشض سسمأا ءاقل نم ةيادب ةيشساشسألا
رخأا يف اغارب اتربشس مامأا ءاقل رخأا يف باغ نأا دعب »أا يريشسلا» يلاطيلا

.«غيلابورويلا» نم تاعومجملا رود  تلوج
طيمز.ع

هتايرابم أأوضسأأ يف «نزتيضسلأ» تأرييغت لوأأ رضضخلأ مجن

زرحم ببسسب ’ويدراوغ نودقتني نويسسنرفلا
بردم لويدراوغ بيب ةفشسلفب هباجعإا مدع يشسنرفلا مÓعإلا ىدبأا

نم اركبم يرئازجلا يلودلا زرحم سضايرل هجارخإا بقع يتيشس رتشسششنام
ناك تقو يف ،دتيانوي رتشسششنام يدانب هقيرف تعمج يتلا يبرادلا ةارابم
«يشس ما رأا» ةانق يللحم بشسحو.نيرخآا نيبعل نع لزانتلا هيلع نيعتي
ةقيقدلا يف ينطولا بختنملا دئاق جارخإا يف أاطخأا لويدراوغ نإاف ةيشسنرفلا

ا˘م˘هو زا˘كترلا ي˘ب˘عل د˘حا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب مو˘ق˘ي نأا رد˘جألا ن˘˘م نا˘˘ك ل˘˘ب ،66
يذلا ،رثكا بعللا طششني ناديم طشسو لاخدإاو ، «يردور«و«ونيدنانريف»
ةقفر ،لولحلا داجيإا ،ررحتلا نم قباشسلا يتيشس رتشسيل مجنل حمشسيشس ناك
رتشسششنام ناك املك هنا ردشصملا تاذ فاشضأا و.«نيوربيد نفيك» هليمز
.لويدراوغ تاريغت لوأا زرحم جورخ ناك هتايرابم أاوشسأا مدقي يتيتيشس

لخد9102 ناك يف ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا لطب نإاف ةراششإÓل و
طوششلا نم66 ةقيقدلا يف بعلملا رداغو ،رتشسششنام يبراد يف ايشساشسأا
ءاقللا ىلع ىهتنا يتلاو يبلشسلا لداعتلا عقاو ىلع ةارابملا كرتيو ،يناثلا

جاحلب اضضر
ءاقللأ يف قئاقد9 ةدمل Óيدب كراضش

شسرافو طاقنلا رده يف رمتسسي ويز’
 «يغازنيإا» ةليكسشت نع بايغلا لسصاوي

هقيرف عم يلاطيلا ويزل بعلو يرئازجلا عفادملا سسراف دمحم طقشس
ةميزهب تهتنا يتلاو ،انوريف سسÓيه ةهجاوم يف «وكيبملولا» بعلم ىلع
نم رششع يداحلا  عوبشسلا تاءاقل نمشض ديحو فده لباقم ةيئانثب ةيشساق
. يلاوتلا ىلع ةميزه ثلاث عرجتيو ،»أا يريشسلا» يلاطيلا يرودلا تاشسفانم

ةارابملا تدهشش «يتشسيليشسوكنايبلا »ـل ةأاجافملا ةراشسخلا بناج ىلإا و
رخأا ذنم ءاقل ثلاثل ةيشساشسلا ةليكششتلا نع «رشضخلا» مجن بايغ لشصاوت
عزانم Óب اًيشساشسأا اًبعل ناك يذلا وهو ،يزينيدوا ماما اهيف كراشش ةهجاوم
مشسوملا نم ركبم تقو يف ويشستل عم عيقوتلا ذنم يغازنإا ةليكششت يف
Óيدب لوخدلا دعب ءاقللا يف قئاقد عشضب بعلب ىفتكا ثيح ،لابشس نم امداق
هذه ربجت دقو ،18 ةقيقدلا دودح يف ديحولا فدهلا بحاشص يرازل هليمزل
ءامشسألا يف رظنلا ةداعإا ىلع «يروزلا»ـل يلاطيلا بردملا ةراشسخلا

.ديعاوملا مداق يق يشساشسألا ليكششتلل «براحملا» ةداعإاو
ةقفر ةيوق ةقÓطنا ىلع مشصب  ةنشس42 بحاشص  نأا ةراششإلاب ريدجلا

.لابشس قيرف نم امداق ىشضاملا فيشصلا هيلإا مامشضنلا ذنم «وكنايبلا»
طيمز.ع

انوروك نم دعب فاعتي مل بعÓلأ

شسانو بايغ يف ةيثÓثب يرايلاك قحسسي رتنإ’ا
هقيرف نيب تعمج يتلا ةارابملا نع يرئازجلا يلودلا سسانو مدا باغ

باشسحل ،1 ـ3 ةجيتنب ريخألا زوفب تهتنا يتنلا نÓيم رتناو يرايلاك
بختنملل رئاطلا حانجلا بايغ رثأاو.يلاطيإلا يرودلا نم11 ةلوجلا
سسراحلا كابشش ىلا لوشصولا نم نكمتي مل يذلا هقيرف ءادأا نع ينطولا
ودراكير» مجاهملا قيرط نع ةدحاو ةبشسانم يف لا سشيفونادناه ريمشس
لعفي ناك امك ةريطخلا سصرفلا ةعانشص نم اونكمتي مل مهنا امك ،«ليتوشس
دجاوتي ملو.قباشسلا يلوبان بعل روشضحب ةيشضاملا تلوجلا يف قيرفلا
سسوريفب هتباشصإا ببشسب ةهجاوملا هذهب ةينعملا ةمئاقلا يف رشضخلا مجن

اذهب اوبيشصأا نيذلا ينطولا بختنملا يبعل ةمئاق ىلإا مشضنيو ، انوروك
.يراريهب يوبابميز ةهجاوم نم مهتدوع بقع سسوريفلا

جاحلب اضضر
sport@essalamonline.com
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ي˘˘لود˘˘لا رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نأا دا˘˘˘ع
ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دعب اددجم نيدايمل˘ل ي˘شسنر˘ف˘لا
نيأا انوروك سسوريف نم هيفاعت
ةدوعلل هقير˘ف ةدا˘ي˘ق ي˘ف م˘ها˘شس
سسنل بع˘ل˘م ن˘م ن˘ي˘م˘ث زو˘ف˘˘ب

نم41 ةلوجلا تاشسفانم نمشض
«1غ˘ي˘ل˘لا» ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا

فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث˘ب ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو
.نيفده لباقم

ةيوقلأ ةدوعلأ
رهبت «براحمل»ـل

نييضسنرفلأ
ةدو˘ع ى˘ل˘ع رو˘ل˘يد م˘˘شصبو

ي˘ف ا˘ع˘ير˘شس ل˘خد ثي˘˘ح ة˘˘يو˘˘ق
ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ءارو نا˘˘كو ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا
ررم نأا دعب هقيرفل لوألا فدهلا

،ىديديفام هليمزل ةمشساح ةرك
ثدحلا «رشضخلا» مجن عنشصو
ةدوعلا دعب اشصوشصخ اشسنرف يف
هيفاعت دعب «براحملا»ـل ةيوقلا

ثيح ،دجتشسم˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م
عوبشسا ةدمل دارفنا ىلع بردت
تابيردت˘لا ي˘ف ما˘م˘شضنلا ل˘ب˘ق
ءاقللا نم نيموي لبق ةيعامجلا

عتمتي روليد  نأا دكؤوي ام وهو
يت˘لا ي˘هو ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘ند˘ب ةرد˘ق
لك يف دجاوتي نأاب هل حمشست

سسفنبو متيرلا سسفنب تايرابملا
زر˘با د˘حأا ه˘ل˘ع˘جا˘م و˘هو ،ةو˘ق˘لا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘م˘شس ي˘ف ءا˘˘م˘˘شسلا
.نيمشسوم رخا يف ةيشسنرفلا

ةدايق يفده»:روليد
يف ناكم زجحل يقيرف
«ةيبوروألأ ةضسفانملأ

ي˘˘ف رو˘˘ل˘˘يد ف˘˘خ˘˘˘ي  م˘˘˘ل و
بق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ه˘تا˘ح˘ير˘˘شصت
فادهأا سصوشصخب ءاق˘ل˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ي˘شسي˘ئر˘لا فد˘ه˘لا نأا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
لÓتحا وه مشسوملا اذه هقيرفل
ةشسفانملل ةلهؤوملا زكارملا دحأا
،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘بورولا

سسيل مشسوملا اذه »:حرشص ثيح
اريثك عتمتشسن نحنف هيقباشسك
اد˘ي˘ج بع˘ل˘ن »:ع˘با˘تو ،«ق˘ير˘ف˘ك
لخاد طاقنلا د˘شصح˘نو ق˘ير˘ف˘ك
مشسو˘م˘لا سسكع را˘يد˘لا جرا˘خو
لك يف »:لشصاوو  ،«يشضاملا

طقف ةوطخ دعب ىلع نوكن ةرم
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘˘ل˘˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
نيعتي هنأا دقتعأا ،ةيراق ةشسفانم
ز˘كار˘م˘لا د˘حأا لÓ˘ت˘˘حا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
متخيل ،«مشسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘ل˘هؤو˘م˘لا
ة˘ل˘حر˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ن˘م بر˘ت˘˘ق˘˘ن»:
ا˘ن˘ي˘ل˘عو م˘شسو˘م˘˘لا ن˘˘م ى˘˘لوألا
.«قشسنلا اذهب ةلشصاوملا

براحم رولود »:نايراكز
ءأدعضس نحن ريبك

«انعم هدجأوتب
راد  ىنثأا لشصتم قايشس يف

يف هييلوبنوم بردم نايراكز
ةدوعلاب ةيفح˘شصلا ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
دئاقو يرئازجلا مج˘ن˘ل˘ل ة˘يو˘ق˘لا
ءا˘ق˘ل ن˘ع با˘غ يذ˘لا ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ردشصتملا مامأا ةقباشسلا ةلوجلا
»:Ó˘ئا˘ق  نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس سسيرا˘˘ب
دجاوت˘ي ،ر˘ي˘ب˘ك برا˘ح˘م رو˘لود
:ع˘˘با˘˘تو ،«ه˘˘لاو˘˘حأا ل˘˘شضفأا ي˘˘˘ف
ةر˘م˘ل˘ل ه˘ت˘با˘شصإا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب»
سسأايي ل «91 ديفوك» ـب ةيناثلا
قيرفلل ةفاشضإلا ميدقت نم ادبأا
د˘جاو˘ت˘ي» :ر˘ي˘خألا ي˘ف م˘ت˘خو ،»
لك يفو تاعارشصلا يف امئاد
هد˘جاو˘ت˘ب ءاد˘ع˘شس ن˘ح˘˘ن ،نا˘˘كم
بحاشص نأا مولعملا نم و.«انعم
بي˘˘شصأا د˘˘ق نا˘˘˘ك ة˘˘˘ن˘˘˘شس92
ةيناثلا ةرملل انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ن˘يدا˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘ع هد˘˘ع˘˘بأا يذ˘˘لاو
ى˘فا˘ع˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘عو˘ب˘˘شسأل
د˘يد˘ج ن˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل دو˘ع˘يو
مدقيو تاع˘قو˘ت˘لا ل˘ك ا˘ف˘لا˘خ˘م
ءاقل يف ة˘م˘ق˘لا ي˘ف تا˘يو˘ت˘شسم
.سسنل فيشضتشسملا مامأا هقيرف

طيمز.ع

مÓشسإلا فيشس يرئازجلا زاف
يف ةيشضاقلا ةبرشضلاب ،يليابيج
«رو˘˘˘˘كدرا˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘م» ةرود
،ةيدنلياتلا ةم˘كÓ˘م˘لا ة˘شضا˘ير˘ل

سشتا˘ب˘كو˘غ˘˘نا˘˘ب با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘ع

،يرئازج˘لا م˘كÓ˘م˘لا.تنويل
مل ،يوق فيزنب هشسفانم باشصأا
ام هفا˘ق˘يإا ن˘م ءا˘ب˘طألا ن˘كم˘ت˘ي

ءاقللا ةياهن نلعي مكحلا لعج
ع˘ن˘شص يذ˘لا ،ير˘ئاز˘ج˘لا زو˘ف˘˘ب

لازنلا ةيادب لبق ىتح ثدحلا
يدتري وهو ةبلحلا هلوخد بقع
سسدقلا» هيل˘ع ا˘بو˘ت˘كم ا˘حا˘ششو
.«نيطشسلف ةمشصاع

ب.م.يرضسيإأ

دأرفنأ ىلع لماك عوبضسأل بردت

شسن’ ىلع هيليبنوم ةقفر اÒثم اراسصتنا ققحيو ةهجاولل دوعي روليد

«Úطضسلف ةمضصاع صسدقلأ» هيلع ابوتكم احاضشو لمحي وهو ةبل◊أ لخد

«زيدنليات شسكوبلا» ‘ ةيسضاقلاب زوفي يليابيج يرئاز÷ا مكŸÓا



ةــــنصصرق

اوحسضف
Hÿ1 نÿœل Dÿ©ÿدMÿو IÅÑÿهر
HوEع «FوKK4ة] DÉÑح
4Mÿÿس9ا Hÿÿtÿÿلا زرÿدKلÿي
ن©Hاq°+ هH©õزK ر(ا~qلا

Hÿÿ©ÿ°ÿيد Dÿي HÿاIÅÑÄÑÿkÿر
6Ñ©k4 يDï§6 امÑ©و©/ر
ام§ÿk+اÿ/ا ءاÿ°ÿ.&ا ،KرMÿوÿ=ا

<ÿõÿ6&لا ىÑÿcÿõÿ4ولا ةE©ة،
K+ÿÿÿåÿÿÿد :ÿÿحر Hÿÿ©ÿÿ°ÿÿيد
6Ñÿÿÿÿلا'وÿÿÿه <ÿÿÿõÿÿÿى Iÿÿÿqÿÿÿم
ي}ÿÿÿÿلا نHÿÿÿÿ رÿÿÿÿÿwÉÑÿÿÿÿلا
MمÅÑلا ءا°.&ا يõ©با/&ا ،ل
هIÿا رÿíòÿ©ÿ- نKد ر1ÿÿ©ÿ&لا
.KرMو=&ا

«ماسص’» خيرات يف ةرم لوأ’

قMرíلا نرم- ا3ا اH ن> ثMgt لòلا تœ /åõ©ل ةHõ©õ ن©> ة©åم/ قMرD تا4Mgد- ةHqر+
Dلا يÄÑم+ ق+اœ<h <©ن Hõ©õل  ة©œ، KJو Hا Mو'Fلا دÇÑåلا تا+وkا> يMÅÑ§ءا°+&ا ا «

قMرíلا 4اIÇÑا ى°مKMk ا}J ،ي1õ©í ر©+K~لا FhرH ا}KF ح©+3 نا3H يHõåg يD » ما8Ñل
Dنا ي Måلم HÄÑو'Kيدا°لا يل <õ6لا ىÑkïgل لا©œ HÄÑkïgœ، 18اÑة Kل3 ناô Mح°م Iò§ة
.ن©œ<gل ة8Ñا1

 داز ةسساوكوب
«رفانسسلا» مومه

Fل Hل 4او:ا ع+ا- نïرلا يدا°لا ءاM9اÑي
دJاÅÑõì 7Ñلا ةÿåÿ©ÿمÿ/ ماHÿا يÿïÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿ°ÿلا
ا§+ يHرM ناF يkلا ة©(اوåÅÑلا تا4ارïلا
ام©6Ñل ،س6ا©لا ة6ÑاوFو+ يÄÑ©(رلا مtòلا

Hا -åõق H°§ح°م+ ا Hwلاí6ا تاÑkí~زاMة
ءا~/ ةFõرل هH°t مد> ىK0k وMÜ ءاDïرل

FÿÿاIت -ÿÿgÿدK 7Ñÿر<ÿ©ÿة +ÿåÿل دÿمÄس Hÿkÿåÿمÿد
داå+ا ل/ا نH هد©+ ةرõòل ة©åمqلا عDادمل
ظ0ل دKE ا}J ،هاHرH س46ا0 ىõ> رwÜلا
مtòلا هMÅÑا> ي}لا ر©ògلا ددرkلا ع©مqلا
Dÿÿلا يÿمÿïÿا+ÿõÿة Kلاÿ{حا4 ي Mÿ~Mÿد Hÿزا نHÿة
يDÿ ءاÿ+رÿ= دوÿ/وÿل هKMÿ°ÿدÿ- دÿåÿ+ قMÿÿرÿÿíÿÿلا
ءاõïلا ظDاHt نوF نH م=رلا+ تا/4دملا

.õåhملا يD اKد/او- نH ق(ا.K لEh Fا4
؟ ببسسلا اذهل

:õh H7 ب4دÑg©g6 ةÑò©òةد H8ا°> نÑهر
9ÑÿرK4لا ةÿkÿرFÿ©ÿ~ <ÿõملا ىg4اMلا تاïداHة
K-ÿíÿل يداÿèÿ0لا ةÿkÿqÿا/ÿتا <ÿõÿلا ىÿtòما
KH°لا حí8رÑة Dïá لïيدا°لا د(ا +õt6وÑ©ن
Hد&ا- ل/ا نMة J{دلا اK4، M{Fلا نا رíرMق
نH ارÿ°ÇÑ> دMÿíÿkÿïÿ ءاÿïÿل لFÿ يDÿ ى9Ñÿtÿ&ا

<ÿ°ÿ8اÑÿ0 هرÿ©6 ثÑÿ©ÄÑÿqÿلا لÿíÿرMÿق =ÿ©ÿبا
ن©> ة©åم/ ةمE ن> ياgلا ىÄÑ©> م/ا§ملا

Hõ©õة، +åنا د E0لا+ ماkqجا <õلا ىtòم
KJلا ي§íلا ةوk6 يÑkqåلا لòو-Åس Mgtث
. ة©Dا9Ñ)ا ل(اد+ ن>

 ررقي يبيرعلب
ةفسشنملا يمر

MÄÑ©ر Hب4د HدولوMلا ةåõةم +õåرMgىلا ي
زا~œJkل ôلK3 قMرíلا 4Mhدkل ةدوåلا مد>
ىé <õار8Ñ نH قMرíلا هMå©ÅÑ ي}لا ر©ògلا

HÄÑkوL ا§لا يدا°لاKي KF{لا اÅÑرFث©0 ة
ر©©ÄÑ- ىõ> س9اIïÉÑلا دMرM فر: لF ن&ا
ة©+اgلا » ت©+ يD ةHزلا ر-K اH وKJ ،يدا°لا
« K/ÿÿÿÿåÿÿÿÿلا لòÿÿÿÿو-Åس Mÿÿÿÿïÿÿÿÿلا 4رÿÿÿÿ0رÿÿÿÿ©ÿÿÿل
KلاIÄÑtل ،باïلا ه-ا4ارkمل ي Mkولا مEفو
<ÿÿõÿÿ©ÿÿ§ÿÿل  اÿtÿلا دÄÑÿا<ÿ1 ،ةÿ8اÑÿة Hÿا -ÿåÿõÿق
+ÿلاÿمÿ©ÿرFÿا-ÿا وMÿن MÿرMÿد -ÿد<ÿ©ÿلا مÿkÅÑòÿ©õة
+œ<g©8&ا نÑt1 باgةر K0س46ا HرHى .

شسولراك مقر مطحي ةميز نب

+ÿلاÿمÅÑÿ4اFÿة Dÿي Hÿgÿلا ةا4اÿ4اد+ÿن©+ ي DرMïه
4Mÿÿلا Hÿÿ4دMÿÿد Kا-ÿõÿ©ÿkÿ©òÿو Hÿ4دMÿل دÿtÄÑÿبا
مMرF تا+ يIا6Ñg)لا يK4دلا ن31H ةلوqلا
لو8Ñ&لا 0hا8Ñ يIÄÑرíلا يلKدلا ةمMز ن+
و°-ر©+4K م4E لMدÿå- نHÿ اMÿgÿرEÿ ،ةMÿرÿ(ا~ÿqÿلا

Fلا س6ول4اgزارMõي Hملا ث©0 نÅÑ4اFة Hع
،ةا4ا725Hg امFÿœJÿ س9ا1ÿ ث©0ÿ يÿõòÿمÿلا

K6Ñ©tÜز ن+ مMةم Dلا يqملا تلوïgõة J{ا
عH ة4FاHÅÑ يg°/&ا h>ل رثF&ا حÇÑg©ل مEرلا

4Mلا H4دMد.

qarsana@essalamonline.com

3192ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر92ـل قفأوملأ0202 ربمضسيد41نينثإلأ

ناتيباك هيطاخ
Dد0&ا ي -ÇÑرMtه-ا DÄÑو- رHس6ا
نا6Ñ س4MÄاgل ي°íلا رMدملا ل©1و-

/ÿ©ÿرHÿ6 ناÑÿgh 6اÑÿkÿgÿåÿلا هداÿ°ÿqم
ةر(اد نH 4و©Iو/ 4ام©I يMõزارgلا
Eلا ةداíرMق، K-tدp -ل©1و Eا)œ:
نوF&اK ،ار©ثF 4ام©I عp Hدt-&ا»
رMåg ن&ا م§ملا نH ،ه°H اMgرE ام(اد
<ÿÿا4 ن&Mÿÿه +ÿÿtÿÿرMÿÿة، Iÿkÿ°ÿاEÅس Dÿي
ن©+ د/اوMÿk لK ...ةÿíÿ°ÿ©ÿلا 4وHÿ&لا
Eÿلا ةداÿíÿرMÿلا قÿwÿمÄÑÿل ،ة&Iÿ°ÿل ي
،Lر1&ا 4وH&ا+ ه~©Fر- ت©ÅÑk- د4M&ا
+ÿÿل Hÿÿkÿÿا+ÿÿåÿة HÄÑÿو'Kلÿ©ÿا-ÿ1اد هÿل
دMÿرMÿ ل هIÿ&ا اÿÿõÿÿåh]، HÉÑÿÿ©ÿíÿمÿÿلا
7Ñèõا+ ه&H4اد)ا 4وMة KH°tد§لا هKء
.õåhملا يD لDÉÑ&لا مMدkïل

15

ششكلسس امو تيم
Dÿ0 يÿدا.ÿة =ÿرMÿgÿة -ÿåس9ر
Hÿÿ°ÿÿ~لا لÿÿœ<h لا(MÿÿÜÿلاÿي
ي4K6Ñÿÿÿ وÿÿÿلKاÿÿÿ+ ل0ÿÿÿارÿÿÿلا
م6ÑÿÿارHÿÿ ءاÿÿ°ÿÿ.&ا وÿÿÿõÄÑÿÿÿÜÿÿÿل

/ÿÿ°ÿزا-ÿه، Kا&Eÿ©ÿتم Hÿ6ارÑÿم
حا8Ñg ا~°©D©kÅÑ يD ه-زا°/
ترK3F ،تÄÑgلا سHÄ&ا لK&ا

KFلا ةلا&Igلا ءا(MÜا ،ة©لا&Iه
ا4Mòد©D هK/kز ةدو> د°>
Fا+©õ©kا يFkÅÑíت -åس9ر
ةEÿرK6Ñÿ وÿõÄÑÿÜÿل ل~ÿÿ°ÿمÿÿلا
+ÿåÉلا سÿمÿمkõòة°©مثلا تا
KH6 ا§°©+ نÑة>ا، KDktت
اtï©ï- ة©لاMÿÜÿ)لا ةÿ:رÅÑÿلا
Dاولا يEåة.



S
P
O
R
T

رضصعلأ

05:55

رهظـلأرجفلأ

12:3415:15

برغŸأ

17:34

ءاضشعلأ

19:02

ةÓسصلا تيقاوم

نويرول مامأا مينـل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا نع بايغلا لسصاوي يبيرعل^
ةليكسشتلل هتدوع دكؤويو رسصان نب ةيعسضو لوح نئمطي ›ويب^

 زلفابو ديمعلأ ءاقل ةجمرب ةداعإأ ررقي فاكلأ

ديبع نيعت ميكحتلا ةنجل
ءاقل ةرادإ’ فراسش
«ماول»و ةيدولوملا
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ماهلوفو لضساكوين دعب

 رئأز÷أ ةيدولوم لئابقلأ ةبيبضش

دوعي روليد
ققحيو ةهجاولل

اÒثم اراسصتنا
هيليبنوم ةقفر

شسن’ ىلع

 دأرفنأ ىلع لماك عوبضسأل بردت

قابسس لخدي ششاتكسشيب
بلاط نب عم دقاعتلا

 صسيمخلأ ىلإأ فلضشلأ ءاقل ميدقت وحن

رجينلا كرد يقÓي «يرانكلا»
يراجلا ربمسسيد22ـلا يف

 عيباضسأأ لبق لوألأ فرتحملأ ةلوطب قÓطنأ دعب

ماسسقأ’او يناثلا مسسقلا ةيدنأا
ةطبارلا تمسص...ةريح يف ايندلا

 شضومغلا ديزي ةيداحت’او


