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ةــــنصصرق2
نيوكتلا عيراسشم

رهجملا تحت

،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ن˘مأا تا˘ه˘ج تر˘ششا˘˘ب
عا˘ط˘ق˘ب تز˘ج˘نأا ع˘يرا˘ششم ي˘ف ا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ـلا تاونشسلا يف ةي’ولاب ينهملا نيوكتلا

نأا علطم ردشصم فششكو ،ةيشضاملا51
ةينمأا تاهج ىلإا تلشصو ريراقتو ىواكشش
لاملل رده ت’احو تازواجت عوقوب ديفت
حلاشصم ىوتشسم ىلع رييشست ءوشسو ماعلا
عيراششم دانشسإا ت’احو ،ينهملا نيوكتلا
ام وهو ،اهتيفافشش لوح كشش لحم قرطب

عيراششم8 لوح يرحتلل ةينمأا ةهج كرح
ةرتفلا يف ،ةي’ولا ىوتشسم ىلع تزجنأا
تأاد˘˘ب د˘˘قو ،8102و3002 ي˘ما˘ع ن˘ي˘ب
دق اناك نيشصخششل عامتشس’اب تايرحتلا

.ىوكششلا اهجو
 ةيقÓخأا ةيلوؤوسسم

ىلحتي يتلا ةيناشسنإ’ا فقاوملا يه ةريثك
ةفورعملا ةيبشصعلا مغر ،نويرئازجلا اهب
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا د˘˘حأا ع˘˘ن˘˘شص د˘˘ق˘˘ف ،م˘˘ه˘˘يد˘˘ل
يذلا عئارلا هفقو˘م˘ب ثد˘ح˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
عقاوملا داور لواد˘ت ثي˘ح ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ه˘بأا
ةدعاشسمب موقي وهو ،هل اعطقم ةيعامتج’ا
ىد˘˘حإا ي˘˘ف ن˘˘يدر˘˘ششت˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘ششلا د˘˘حأا
ةشسبلأا ءادترا ىل˘ع ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ق˘ئاد˘ح˘لا
ءاتششلا درب نم هيقت ،هل اهرشضحأا ةيوتشش
هنشسحت˘شسا يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا و˘هو ،صسرا˘ق˘لا
قلعيل ،جراخلاو لخاد˘لا ن˘م نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ايندلا لاز ام» لوقلاب هيلع صصاخششأ’ا دحأا
  .«ريخلا اهيف

رينويلملا يدلبلا سسراحلا

يف رينويلملا يدلبلا صسراحلا ةياكح تأادب
،يشضام˘لا نر˘ق˘لا ن˘م تا˘ن˘ي˘ع˘شست˘لا ف˘شصت˘ن˘م
ةي’و يلاو˘ب ل˘جر˘لا ة˘قÓ˘ع تد˘طو˘ت ا˘مد˘ن˘ع
صسراحلا لوحت اهدعب تاونشس ،قبشسأ’ا ةيادرغ
ة’و ن˘م3ـل يشصخ˘شش ق˘يد˘شص ى˘لإا يد˘ل˘ب˘لا
ةي’و رييشست ىلع نيب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

هذه رشسو ببشس دحأا فرعي نأا نود ،ةيادرغ
يذلا يدلبلا صسراحلا ،ادج ةشصاخلا ةقÓعلا
نم رثكأا لبق يدلبلا صسرحلا كلشسب قحتلا

ل˘ب˘ق تا˘ب ،ة˘جا˘ح˘لاو ر˘ق˘ف˘لا بب˘شسب نر˘ق ع˘بر
هيدلو لب ،نيفر˘ت˘م˘لاو ءا˘ي˘ن˘غأ’ا ن˘م تاو˘ن˘شس
.نمثب ردقت ’ كÓمأاو ةشصاخ ةكرشش

سصاخ عون نم ةلاقتسسا

دجي مل ،اهعون نم ةديرفو ةشصاخ ةلاقتشسا يف
هتلاقتشسا ةباتك ي˘ف ة˘ق˘ير˘ط ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا
نود نأا دعبف ،ميركلا نآارقلا ’إا ،ةكرششلا ريدمل
عوشضومو ،ه˘ب˘ق˘لو ه˘م˘شسا˘ب ا˘قو˘فر˘م خ˘يرا˘ت˘لا
ةروشس نم ةيأا رخآا ةرششابم بتك ،ةلاقتشس’ا
˘مو˘ق˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘نر˘˘شصنا»ـب ا˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘خو ةر˘˘ق˘˘ب˘˘لا
،«يتلاقتشسا لوبق اوجرأا» اهدعبو «نيرفاكلا
نطاوملا اذه ةاناعم ايلج حشضوي يذلا رمأ’ا

ىلإا هب ىدأا ام ،اهفشسعتو ةرادإ’ا صشطب نم
  .اهعون نم ةديرف ةقيرطب ةلاقتشس’ا

qarsana@essalamonline.com
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اهلوسصأا ىلع ةيطارقوريبلا
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حا بر˘غ˘ت˘˘شسا
اهتنمقرو ةمدخلا نيشسحت راعشش
تئ˘ت˘ف ا˘م ي˘ت˘لا د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘˘م˘˘ب
أاجافت ثيح ،تاطلشسلا اهب ىنغتت
دحأا يلوؤوشسم در نم ريخأ’ا اذه
وزو يز˘ي˘ت ي˘ف د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ز˘˘كار˘˘م
عاجرتشس’ نطاوم هدشصق امدنع
يتلا ةينورتكل’ا بحشسلا ةقاطب

بح˘˘˘˘شسلا زا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘بذ˘˘˘˘˘ج
كيلع هل لاق ثيح ،ينورتكل’ا
رمأ’ا ،ةعا˘شس84 د˘ع˘ب دو˘ع˘˘ت نأا
نوك نوبز˘لا ه˘غ˘شست˘شسي م˘ل يذ˘لا
رخآا صصخشش ناك ول اذام ريخأ’ا اذه لاقف ،طقف رئاز درجم ناك لب وزو يزيت ةي’و نم صسيل هنا

ذخأاي ىتح ةعاشس84 دعب دوعيو هتي’و ىلإا دوعي لهف زاهجلا اذه ةيحشض عقو نم راردأا نم
.انلعف امهم ةيرئازجلا ةرادإ’ا نم صضرقنت نل ةيطارقوريبلا نأا صسأاي ةربنب اولاق نوقلعملا ،هتقاطب

«عدبملا ةميخ»
عاطق˘لا صسأار ى˘ل˘ع ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ب˘ي˘شصن˘ت د˘ع˘ب
ةريدم ىعشست ،ةريوبلا ةي’وب ينفلاو يفاقثلا
صسفن ءاطعإ’ ةميلشس ةواق نونفلاو ةفاقثلا

ي˘هو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ل˘م˘شش م˘لو عا˘ط˘ق˘ل˘ل د˘يد˘ج
ريخأ’ا اذه اهفرعي اهعون نم ىلوأ’ا ةردابملا
ةشصاخو دومجلاو دوكرلا نم تاونشس دعب
فاششتكا دشصقو .انوروك ةحئاج زورب عم
ةفاقثلا ةيريدم تقلطأا ةزمح ةقطنم بهاوم
ةفاقثلا راد عم قيشسنتلاب ةريوبلاب نونفلاو
«عد˘ب˘م˘لا ة˘م˘ي˘خ» عور˘ششم «مو˘م˘عز ي˘ل˘ع»
روهمجلا نم اريبك اروهمج بطقتشست يتلا مومعز يلع ةفاقثلا رادل ةلباقملا ةحاشسلاب تبشصن
.ءايحأا ةدعل هطشسوتو يجيتارتشس’ا ةحاشسلا هذه عقومل ارظن عشساولا

حاجنلا ءادعأا هجو يف ةعفسص
نوحÓف حجن ،اهعون نم ىلوأ’ا دعت ةبرجت يف
هكاوف ة˘عارز ي˘ف ىر˘ب˘كلا ر˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘شص ي˘ف
مت يتلا ايا˘با˘ب˘لا ة˘ه˘كا˘ف˘ك ة˘ي˘ئاو˘ت˘شس’ا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ةهكاف بناج ىلإا فوشس يداو ةقطنم يف اهعرز
فودنتو راردأا يف عرزت تحبشصأا يتلا وجناملا

اوينكلا بوبحل ةبشسنلاب ءيششلا صسفنو ،راششبو
ءارحشص يف عرزتو ةيبونجلا اكيرمأا اهلشصأا يتلا

رد˘ن˘م˘ششلاو ا˘شضيأا زو˘م˘لاو ،ة˘ل˘قروو فو˘شس يداو
ةعينملاو فوشس يداو يف عرزي يذلا يركشسلا

عرزت نيشصلا اهلشصأا لازغلا بعك ةهكاف ،ةلقروو
مهدحأا ،ةفلجلا ءارحشص يف عرزي قتشسفلا تشسارنمت ءارحشص يف عرزت صسانانأ’ا فوشس يداو يف
.» ةنوخلاو حاجنلا ءادعأا فنأا مغر يدحتلا عفر ىلع نومزاع ءارحشصلا وبراحم» قلع

«لامرلا ايفام»
ةقيقح ،رداشصم تفششك
نم صصاخ˘ششأا ةدا˘ف˘ت˘شسا

يتلا نايدولا لامر عير
ن˘˘م دد˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسي
ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘ب  صصاو˘˘خ˘˘لا

ةي’و يلاو نم ةرششابم
ترا˘˘ششأاو  ،ة˘˘ي˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘ج
نأا ى˘˘˘˘˘لإا ردا˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘˘لا
ح˘م˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا نا˘˘يدو˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
قلعت˘ت ’ ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب
ةيئيبلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا˘ب ط˘ق˘ف
لامر˘لا عز˘ن˘ل ةر˘مد˘م˘لا
هذه نايدو نم ةيعيبطلا
غلب˘م˘لا˘ب ل˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
،ةنشسلا يف نويلم001  ىدعتي ’ غلبملا اذه ،عيرلا نم نوديفتشسملا هعفدي يذلا يزمرلا
نم ايونشس ميتنشس رايلم01 نع لقي ’ ام ىلع مهفلخ فقي نمو نوديفتشسملا لشصحي امنيب
نايدولا هذه لÓغتشسا عنم دق ناك قباشس يلاو نأا اشضيأا رداشصملا تاذ تحشضوأاو ،ةيدوأ’ا هذه
تارششعلا نأا امك ،ةقطنملا هذه يف ةحÓفلاب لÓغتشس’ا اهقحلي يتلا ةغلابلا رارشضأ’ا ببشسب
.’وهجم ىقبي ببشسلاو اهنم اومرح لÓغتشس’ا صصخر ىلع لوشصحلا يبلاط نم
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،ةيروهم˘ج˘لا ط˘ي˘شسو د˘كأا
نايعأا مشضي دفو عم ءاقل يف
صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر بئا˘˘˘نو
مت يزيليإاب يئ’ولا يبعششلا

ت’اغششنا مهأا صضرع هلÓخ
ةئيه نأا ،ةقط˘ن˘م˘لا ي˘ن˘طاو˘م
ي˘ت˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘˘شسو
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ا˘هر˘˘قأا

بجومب ،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
02‐54 يشسائر˘لا مو˘شسر˘م˘لا
رياربف51 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةبرا˘ح˘م ى˘لإا فد˘ه˘ت ،0202
ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا لا˘كششأا ل˘˘ك
ن˘طاو˘م˘لا ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فرو
اميشس’ قطان˘م˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع
لداعلا عيزوتلل لظلا قطانم
نيشسحت لجأا نمو تاورثلل
.نطاوملل يششيعملا راطإ’ا

نأا صسنو˘˘˘ي م˘˘˘ير˘˘˘˘ك دا˘˘˘˘فأاو
تادو˘ه˘˘ج˘˘م لذ˘˘ب˘˘ت ة˘˘لود˘˘لا

ةفاكب لفكتلا لجأا نم ةرابج
اهحر˘ط˘ي ي˘ت˘لا ت’ا˘غ˘ششن’ا
ن˘ي˘شسح˘ت ة˘ي˘غ˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا
نأا اربتعم ،يششيعملا راطإ’ا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘شسو ة˘ئ˘ي˘ه
ل˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآا ن˘˘م ةد˘˘حاو
ءانب صسر˘كت ي˘ت˘لا ي˘ناد˘ي˘م˘لا
لÓخ نم ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
نيشسحت دوهج يف ةكراششملا
ع˘فرو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
زربأاو .نينطاوملا نع نبغلا
ةدا˘ع˘ت˘شسا نأا لوؤو˘شسم˘لا تاذ
تاشسشسؤوم يف نطاوملا ةقث
فورظ نيشسحت اذكو ةلودلا

ةبراحم نم قلطني هتششيعم
ي˘تر˘˘ها˘˘ظ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘لاو
،ةو˘ششر˘لاو ة˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ءا˘شسرإا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد
ةيوق ةي˘ل˘خاد ة˘ي˘ن˘طو ة˘ه˘ب˘ج
تافآ’ا ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ب مو˘ق˘ت

عمتجم˘لا رار˘ق˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م
.هجيشسن ةيوقتو

بلا˘˘ط ،را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا صسنو˘˘˘˘˘ي
عم بواجت˘لا˘ب ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

يت˘لا ت’ا˘غ˘ششن’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘شصت
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ط˘˘˘ي˘˘˘شسو˘˘˘ل
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
يتلا ت’اغششن’ا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
ط˘ي˘شسب˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا قرؤو˘˘ت
ءان˘ب ي˘ف كلذ˘ب ة˘م˘ها˘شسم˘لاو
ةلادعلا اهدوشست ةديدج رئازج
 .ةيعامتج’ا

ىلإا ردشصملا تاذ راششأاو
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘طا˘˘˘شسو نأا
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘م رود˘˘ب ع˘˘ل˘˘ط˘˘شضت
تا˘فآ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
تلحفتشسا يتلا ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
صضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بو ةرادإ’ا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
،ىدأا امم ةلودلا تاشسشسؤوم
ل˘ف˘كت˘لا مد˘˘ع ى˘˘لإا ،ه˘˘ب˘˘شسح
ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ششنا˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘مأ’ا
ةيمهأا ىلإا ايعاد ،نينطاوملا

تاعاطقلا يقاب عم قيشسنتلا
اذ˘كه ة˘برا˘ح˘˘م˘˘ل فار˘˘طأ’او
.رهاوظ

ةيروهمجلا ط˘ي˘شسو د˘كأاو
م˘˘˘ت يز˘˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و د˘˘˘فو نأا
ةئيه فر˘ط ن˘م ه˘ت˘فا˘شضت˘شسا

ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسو
،هت’اغششنا ةفاكل عامتشس’او
ديدعلا فرط نم هلابقتشسا مت
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ءارزو˘˘لا ن˘˘م
ة˘ط˘ل˘شسلا اذ˘كو تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
لفكتلا مت يتلا تاباختنإÓل
ة˘˘ف˘˘˘شصب ،لا˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب
. «ةيلاجعتشسا»

دفو لثمم نمث ،هتهج نم
و˘هو ،يز˘ي˘ل˘يا ة˘ي’و نا˘˘ي˘˘عأا

ي˘ب˘ع˘ششلا صسل˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر
،رايخ دمحأا ،ةباينلاب يئ’ولا
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘طا˘˘شسو رود
فرط نم مهلابقتشسا مت ثيح
ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا ن˘م ءارزو7
كلذ ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ن˘ي˘مو˘ي فر˘ظ
متو .«ةديدجلا رئازجلا ةرمث»
،تاءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ
ل˘˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا صضار˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا

ل˘كا˘ششم˘لاو ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘˘لا
.يزيليا ينطاومل ةيمويلا

watan@essalamonline.com

«مأرحو بيع» باختن’أ قح نم مهنامرح ربتعأ

يزيليإ’ يندملا عمتجملا يلثممو نايعأا عم «سسنوي ميرك» ءاقل ليسصافت هذه

خ.ةميشسن

،«مأرحو بيع» باختن’أ قح نم يزيلأ ةي’و نايعأأ نامرح ،ةيروهمجلأ طيشسو شسنوي ميرك ربتعأ
ذنم مهنم عزتنملأ باختن’أ قح شصوشصخب نايعأ’أ شضعب قوقح عاجرتشس’ تلخدت هحلاشصم نأأ أدكؤوم

.لكششملأ لح متو4102

نوكيشس ةيعما÷أ تامدÿأ حÓشصإأ عورششم نأأ دكأأ
ةنشسلأ ةياهن لبق أزهاج

«يد مأا لأا» ماظن لسشفب رقي نايز نب

رخآأ لÓتحأ يأأ هبششي ’ اهلÓتحأ نإأ لاق

Ëدقت ¤إا هدÓب وعدي يسسنرف يفحسص
رئازجلل اهتاراذتعا

ريزو نايز نب يقابلا دبع رقأا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
˘‐ر˘ت˘˘شسا˘˘م‐صسنا˘˘شسي˘˘ل ما˘˘ظ˘˘ن نأا
مل هنأ’ هفادهأا ققحي مل ،هاروتكد
يتلا ميي˘ق˘ت˘لا تا˘ي˘لآا ع˘شضو م˘ت˘ي

،هقفار˘ت نأا صضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م نا˘ك
ي˘ف يو˘ن˘ت ةرازو˘لا نأا ا˘ف˘˘ي˘˘شضم
جاردإا ،لوأ’ا ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
قيقحتل ةمزÓلا تا˘ح˘ي˘ح˘شصت˘لا
.«ةيقيقحلا هتفشسلف»

ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ر˘˘يزو دا˘˘فأا
ي˘˘ف صسمأا ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
عور˘ششم نأا ،ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘˘شصت
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا حÓ˘˘شصإا
ةنشسلا ةياهن لبق ازهاج نوكيشس
لمع جوف نأا ىلإا اريششم ،ةيراجلا
اذه ة˘شسارد ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ف˘كع˘ي
ح˘ن˘م˘لا صصخ˘ي يذ˘لا عور˘ششم˘لا

ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لاو ما˘˘˘ع˘˘˘طإ’او ءاو˘˘˘يإ’او
ل˘جا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا
عور˘˘ششم م˘˘يد˘˘ق˘˘تو لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا
.لكيهمو لماك حÓشصإا

ميل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق ة˘ن˘م˘قر ن˘عو
اذه نأا ،ريزولا  حشضوأا ،يلاعلا
رو˘˘ح˘˘م˘˘لا» ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ي را˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا
ا˘م˘ي˘شس عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف «ي˘شسا˘شسأ’ا
ة˘م˘كو˘˘ح˘˘لا»ـب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
هنأا افيشضم ،«ثحبلاو نيوكتلاو
83 ة˘عا˘شسلا د˘ح ى˘لإا زا˘ج˘˘نا م˘˘ت

 .ةنمقر ةيلمع
نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا عور˘˘˘ششم لو˘˘˘حو

،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا
فد˘˘˘ه˘˘˘لا نأا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘شضوأا
اذه نوناقلا عورششمل يشساشسأ’ا
هتاجاتنتشسا ىلوأا مÓتشسا مت يذلا
ل˘ب˘ق ن˘˘م عو˘˘ب˘˘شسأ’ا اذ˘˘ه ر˘˘ح˘˘ب
ةرشسأ’ا اهيف امب ةينعملا فارطأ’ا
،يعامتج’ا كيرششلاو ةيعماجلا

ل˘ك ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘˘لا ثاد˘˘حإا و˘˘ه
نأاو ةشصاخ ،ةقباشسلا تاشسرامملا
تابلطتم يبلي ’ يلاحلا نوناقلا
.ةعاشسلا

ن˘˘ع ر˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘ششك ا˘˘˘م˘˘˘ك
لاقتناو مي˘ي˘ق˘ت نأا˘ششب ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
يعماجلا مشسوملا لÓخ ةبلطلا
ةلشسارم يف زربأا ثيح ،يلاحلا
ةبلطلا مييقت نأا ،55 مقرلا لمحت
نع وأا ايروشضح يرجي نأا نكمي
لا˘˘م˘˘عأ’ا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع وأا د˘˘ع˘˘˘ب
دكأاو .ةبلطلا فرط نم ةزجنملا
يذلا دعب نع ميلعتلا ماظن نأا
ةحئاج ببشسب ةرازولا ه˘ت˘ج˘ه˘ت˘نا

فرتعم يميلعت بولشسأا ،انوروك
 .هب

نايز نب دكأا ،ىرخأا ةهج نمو

نم ةدافتشس’ا بلاطلل نكمي هنأا
ةيئانثتشس’ا ةيميدا˘كأ’ا ة˘ل˘ط˘ع˘لا
بعتلاك ،با˘ب˘شسأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
 .صضرملاو

،يلاعلا ميلعتلا ةرازو تناكو
ريكفت ةنجل بيشصنت نع تنلعأا

تامدخلا ةموظنم حÓشصإا لوح
يحاونلاو بناوجلا لك ةيعماجلا
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘طإ’ا ،ءاو˘˘˘˘يإ’ا»
.«ةحنملاو

نب يقابلا دبع ريزولا فرششأاو
رقمب يشضاملا ربمشسيد يف نايز
ة˘ن˘ج˘ل بي˘شصن˘ت ى˘ل˘˘ع ،ةرازو˘˘لا
ةموظنم حÓشصإا لوح ريكفتلا
ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
،اوشضع رششع ةتشس نم نوكتت
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاود˘˘ن˘˘˘لا ءا˘˘˘شسؤور
نييزكرم نيريدمو ،تاع˘ما˘ج˘ل˘ل
ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م دد˘˘عو ،ةرازو˘˘لا˘˘ب
نم ءاربخو ،ةيعماجلا تامدخلا

دا˘شصت˘ق’ا ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
نمو ةيمنت˘لا ل˘جأا ن˘م ق˘ب˘ط˘م˘لا
 .ىرخأا تاشصشصخت

-ةيرئأزج تاثحابم
ميلعتلأ لاجم يف ةيلاطيإأ

يلاعلأ
ريزو لبقتشسا ،ةيناث ةهج نم

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
،رئازجلاب ايلاطيإا ةيروهمج ريفشس
.صسايلغيب ينافويج

قرطت ،ةرازولل نايب بشسحو
ى˘لإا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ نا˘فر˘ط˘لا

ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘˘قاو
يف اهريوطت ة˘ي˘ف˘ي˘كو ن˘يد˘ل˘ب˘لا

ثحبلاو يلاعلا ميلع˘ت˘لا ن˘يدا˘ي˘م
حاتفنا را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
طيحملا ىلع ةيرئازجلا ةعماجلا
ىلإا ةكارششلاب ءاقتر’او يلودلا
.ةمأاوتلا

ر˘ي˘ف˘˘شسلا د˘˘كأا ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو
يشضملا ه˘مز˘ع ى˘ل˘ع ي˘لا˘ط˘يإ’ا
لدابتلا فيثكتل مامأ’ا ىلإا امدق
ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘ع˘˘ي˘˘شسو˘˘تو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لاو
،ةيلاطي’او ةيرئازجلا تاعماجلا
ديدجت ىلإا ددشصلا اذه يف ايعاد
نيب ةمربملا نواع˘ت˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تا
عورفو نيدايم لمششتل ،نيدلبلا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ىر˘˘˘خأا

ع˘يرا˘ششمو ،ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
ة˘ي˘كر˘حو ،ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم ج˘˘مار˘˘بو
،نيهاجت’ا يف ةبلطلاو نيثحابلل
.حبار حبار ةقÓع زيزعتل

  يمولد Ëرم

ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص ا˘˘˘عد
لاششيم نوج» وعدملا ،يشسنرف
ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ا˘˘شسنر˘˘ف «ي˘˘تا˘˘˘با
،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘تاراذ˘ت˘عا ه˘ي˘˘جو˘˘ت
لمعلاب» رئازجلا لÓتحا افشصاو
هبششي ’و ،«صشئاطلا يشسايشسلا
ف˘ن˘ع˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ر˘خآا لÓ˘˘ت˘˘حا يأا
يفحشصلا  دكأا.هب زيمت يذلا
لÓ˘خ ه˘ل ح˘ير˘شصت ي˘ف «ي˘تا˘با»
يشسنرفلا رامعتشس’ا لوح صشاقن
ذنم رئازجلا لÓتحا نأا لوقلاب
’2691 ةياغ ىلإا0381 ةنشس
انيلع بجيو رخآا ’Óتحا هبششي
درشساو ،رئازجلل تاراذتعا ميدقت
ملعن ’ نحن» لوقلاب يفحشصلا

رئاز˘ج˘ل˘ل ا˘شسنر˘ف لÓ˘ت˘حا بب˘شس
ناك دقل ،0381 ويلوي5 موي

احشضوم ،«اششئاط ايشسايشس Óمع
لراشش ناك ةرتفلا كلت يف هنا
فور˘ع˘م˘لا ،صسنار˘ف ود بي˘˘ل˘˘ي˘˘ف
ن˘˘شش ،صسما˘˘خ˘˘لا لرا˘˘شش م˘˘شسا˘˘˘ب

هد˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ير˘˘كشسع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
دعب ن˘م ا˘مو˘ي52 ،يشصخ˘ششلا
موي ةطلشسلا صسماخلا لراشش دقف
هناكم اكرات0381 ويلوي03
ف˘˘ي˘˘شضي ،«بي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف صسيو˘˘˘ل˘˘˘ل
دحا ’ هنا ىلإا اريششم ،يفحشصلا

يف هب مايقلا بجي ام ملعي ناك
.رئازجلا

ز.شسواط

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تن˘ل˘عأا
ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لدا˘˘ي˘˘شصل˘˘ل
قÓطإا نع صسمأا ،نيدمتعملا
ةيكذلا فتاوهلا ىلع قيبطت
ةشصاخلا تايلديشصلل حمشسي
غيلبتلاب بشسانملا تقولا يف
ط˘غ˘شضلا تح˘ت ة˘يودأ’ا ن˘ع
دادعإا د˘شصق ،ة˘ع˘ط˘ق˘ن˘م˘لا وأا
ىلع ا˘يرود صضر˘ع˘ت ر˘يرا˘ق˘ت
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا ةرازو
.ةين’ديشصلا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تد˘˘˘كأاو
اهتحف˘شص ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل رو˘ششن˘م
اذه نأا ،«كوبشسياف» ةيمشسرلا
ةباقنلا هتروط يذلا قيبطتلا
‐دام» ةي˘م˘شست تح˘ت جرد˘ن˘ي
،(erutpur-deM) «روتبور
ة˘ح˘فا˘كم ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف
ةرازو عم نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ةرد˘ن˘لا
،ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘شصلا

صصاوخ˘لا ة˘لدا˘ي˘شصلا ى˘ل˘عو
ءار˘جإ’ا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا

بتاكمب اوقحتلي نأا ديدجلا
لوشصحلل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا

ير˘˘˘˘شسلا ز˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ى˘˘لإا لو˘˘خد˘˘ل˘˘˘ل يرور˘˘˘شضلا
روف مهنكمي امك ،قيبطتلا
داوملا نع غيلبتلا ،مهليجشست
ةمئاق ىلإا ادانتشسا ةعطقنملا

ة˘˘˘يودأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘شضي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا
بشسحو.ةينطولا تاطا˘ششن˘لا
ةينطولا ة˘با˘ق˘ن˘لا تا˘حور˘شش
ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لدا˘˘ي˘˘شصل˘˘ل
اذ˘ه فد˘ه˘ي ،ن˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ي˘كرا˘ششت˘لا ى˘˘ع˘˘شسم˘˘لا
ةيقيق˘ح تا˘ي˘ئا˘شصحإا» داد˘عإا

ادي˘ع˘ب ،ع˘قاو˘لا صسا˘شسأا ى˘ل˘ع
.«بذاك حيرشصت لك نع

ة˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا تح˘˘˘˘م˘˘˘˘شسو
يتلا قيبطتلا اذهل ةيبيرجتلا
،ة˘ن˘شسلا ة˘ياد˘˘ب ي˘˘ف تق˘˘ل˘˘طأا
ةدام95 ن˘ع غ˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب
عو˘ب˘شسأ’ا لÓ˘خ ة˘ع˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘م

دن˘ت˘شسيو .ر˘يا˘ن˘ي ن˘م ثلا˘ث˘لا
غيلبت ىلإا لوأ’ا ريرقتلا اذه
،فلششلا) ةي’و31 ةلدايشص
،لجيج ،ترايت ،ةياجب ،ةنتاب
يديشس ،ةد˘كي˘كشس ،ف˘ي˘ط˘شس
جر˘ب ،ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ،صسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ن˘ي˘ع ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
.(تنششو˘م˘ي˘ت ن˘ي˘ع ،ى˘ل˘فد˘لا

عوشضوم قيبطتلا اذه ناكو
د˘فو عا˘م˘ت˘جا ءا˘˘ن˘˘ثأا صضر˘˘ع
ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘لا
ة˘˘˘لدا˘˘˘ي˘˘˘شصل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
موي ،نيدمتعملا نييرئازجلا
ع˘م ،مر˘شصن˘˘م˘˘لا صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

،ةين’ديشصلا ةعانشصلا ريزو
يفطل لام˘ج نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
هذه˘ب ،د˘كأا يذ˘لا د˘م˘حا˘ب ن˘ب
ة˘ي˘م˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
لجأا نم يكراششتلا راشسملا
ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘˘ت داد˘˘˘˘عإا

.ةيقيقحو
ـه.دأوج

ةين’ديشصلأ ةعانشصلأ ةرأزو ىلع ايرود شضرعت ريراقت دأدعإأ دشصق

عاطقن’ا نع غيلبتلل يفتاه قيبطت قÓطإا
ةيودأ’اب ديوزتلا ‘

لاشصت’أ عطق نأأ ىلع ددشش
ريغ رمأأ وه ةقطنم يأأ نع
لوبقم

ىلإا ىعسسن :رازموب
ةيقرت قسسن نم عفرلا
لاسصت’ا ايجولونكت
ريزو رأزموب ميهأربإأ دكأأ
تÓشصأوملأو ديربلأ
نأأ ،ةيكلشسÓلأو ةيكلشسلأ

عفرلأ ىلإأ ىعشسي هعاطق
ايجولونكت ةيقرت قشسن نم
لÓخ نم لاشصت’أ
ةريشصق ةيرودلأ تامييقتلأ
تاعجأرملل افÓخ ،ىدملأ
.ةيونشسلأ

،رأزموب ميهأربإأ حشضوأأو
يمييقت ءاقل ششماه ىلع
نييئ’ولأ ءأردملأ عم
بيوشصت نأأ ،عاطقلل
ريطشستو ءاطخأ’أ
متي نأأ بجي ،فأدهأ’أ

،ةيونشس ’ ةيرهشش ةفشصب
ت’اغششنأ عم ماجشسنÓل
نيمأاتو اعيرشس نينطأوملأ

أددششم ،تامدخلأ ةموميد
يأأ نع لاشصت’أ عطق نأأ

.لوبقم ريغ رمأأ وه ةقطنم
فششك ،ددشصلأ أذه يفو
عاطق نع لوؤوشسملأ
ههيجوت ،ت’اشصت’أ

ءأردملل تاميلعت
لحب يشضقت ،نييلحملأ
ىلع ةحورطملأ لكاششملأ
نود يميلقإ’أ ىوتشسملأ
ةرأدإ’أ ىلإأ ءوجللأ
ةجاحلأ دنع ’إأ ةيزكرملأ
رهاظم دييحتل ،ةحلملأ
دح ىلع ،ةيطأرقوريبلأ

.هريبعت
ىلع ،ريزولأ تأذ رشصأأ امك
بابششلأ ةئف كأرششإأ

يف ةرغشصملأ تاشسشسؤوملأو
شسمت يتلأ عيراششملأ

لÓغتشسأو ،ةيرأزولأ هتششرو
ةحيرششلأ هذه ةيويح

ةنرشصعلأ لاغششأأ يف يشضملل
،ينطولأ بأرتلأ لماك ربع
هعاطق ططخم ىلإأ اتف’

نم دمتشسملأ يلمعلأ
ةموكحلأ لمع جمانرب
طأرخن’ شسشسؤوي يذلأ
،ةماعلأ ةايحلأ يف بابششلأ

.هبشسحب
ر .نوراه



ي˘˘ف دو˘˘عو˘˘ب ف˘˘ير˘˘˘شش د˘˘˘كأا
نأا ،صسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ح˘˘ير˘˘˘شصت
لÓخ ةرغ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
7991 ةنشس ةلاكولا ءاششنإا ةرتف
ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت ،0102 ى˘ت˘˘حو
نويدلا نم ةئاملاب08 ديدشست
كونبلا هاجتا اهي˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا

ةب˘شسن˘ب ا˘شضيأا ة˘لا˘كو˘لا ها˘ج˘تاو
ماع ذنم هنأا ريغ ،ةئاملاب001
ةمهاشسملا ديدحت دعبو ،1102
2و1 دود˘ح ي˘ف ة˘ي˘شصخ˘˘ششلا
مت0202 ناوج ىتحو ،ةئاملاب
نم ةئام˘لا˘ب07 و˘ح˘ن ءا˘˘شصحإا
فلأا022 يلاوح تاشسشسؤوملا

يف تابوعشص هجاوت ةشسشسؤوم
اهيلع ةبترتملا نويدلا ديدشست
،رانيد رايلم271 دودحب يهو
ةجيتن˘لا هذ˘ه نأا د˘ق˘ت˘عأا» Ó˘ئا˘ق
ريغ يشسايشس رارق ببشسب تناك
.«صسوردم

ةي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست ل˘جأا ن˘مو
ن˘˘˘ل˘˘˘عأا ،تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
تاءارجإا ذاختا نع ثد˘ح˘ت˘م˘لا

نويدلا ةلودج ةداعإا اهنيب نم
تا˘˘مار˘˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘ك ح˘˘˘شسم ع˘˘˘م
عشضوو ،ريخأاتلا نع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا
تا˘طا˘ششن ثع˘ب ةدا˘عإ’ تا˘ي˘˘لآا
ي˘ف ةر˘غ˘شصم˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
نم78 ةداملا ليعفتب طيحملا
ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘شصلا نو˘نا˘ق
لاقو.ةديدجلا ةبرا˘ق˘م˘لا ق˘فوو
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
نإا ةيت’واقم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو م˘عد˘ل

ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ل˘˘ما˘˘ششلا م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا
ى˘لإا ا˘شضيأا ل˘شصو˘˘ت «جا˘˘شسنوأا»

ريثك يف رظنلا ةداعإا ةرورشض
نأاششب تايلآ’او تاءارجإ’ا نم
بابششلا ةقفارمو ليهشستو معد
ل˘جأا ن˘م ع˘يرا˘ششم˘ل˘ل ل˘ما˘ح˘لا
نأا افيشضم ،مهتاشسشسؤوم ءاششنإا

ةدا˘عإا ي˘ه تا˘˘ي˘˘لآ’ا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
رييغتب «جاشسنوأا» ةلاكو ةلكيه
ماهم ة˘فا˘شضإاو ’وأا ا˘ه˘ت˘ي˘م˘شست

طاقشسإا رارغ ىلع اهل ةديدج
حتف لÓخ نم ةلاطبلا طرشش
ل˘˘ما˘˘ح با˘˘شش يأ’ لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ةيقاطب دادعإا اذكو ،عيراششملل
نم˘شضت˘ت تا˘طا˘ششن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو
تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا ع˘ي˘˘م˘˘ج ءا˘˘شصحإا

ةر˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘كلاو
م˘ث ،ة˘ي˘ئ˘ي˘ب م˘ظ˘ن ثاد˘ح˘ت˘˘شساو

ةد˘ع ى˘ل˘ع با˘ب˘˘ششلا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م
تاشسشسؤوم ءا˘ششنإ’ تا˘يو˘ت˘شسم
،ة˘˘فا˘˘شضم ة˘˘م˘˘ي˘˘ق تاذ ة˘˘م˘˘ئاد
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ءا˘ششنإا ة˘˘نر˘˘شصع
ةن˘م˘قر ق˘ير˘ط ن˘ع ةر˘غ˘شصم˘لا
.ةلاكولا رييشست تايلآا

ي˘ت˘لا صضور˘ق˘لا نأا ح˘˘شضوأاو
امنيب ةدئاف نودب بابششلل حنمت
ةي˘شصخ˘ششلا ة˘م˘ها˘شسم˘لا رد˘ق˘ت
عيراششملا لكل ة˘ئا˘م˘لا˘ب51ـب
تاي’وب ةئاملاب21و لامششلاب
،ةشصاخلا قطان˘م˘لاو با˘شضه˘لا

 .بونجلا تاي’وب ةئاملاب01و
هذه لك نم فدهلا نإا لاقو

نو˘ي˘ل˘م ءا˘ششنإا و˘ه ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نوشضغ يف ةرغشصم ةشسشسؤوم
فلأا05 لد˘˘ع˘˘م˘˘ب4202
ق˘˘˘فو ا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م

ىلإا يمرت ةديدج ةيجيتارتشسا
نم ةيداشصتقا ة˘برا˘ق˘م د˘يد˘ج˘ت

بابششلا عيمج باطقتشسا لÓخ
. عيراششملل لماحلا

ثدحلا4 2492ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج21ـل قفإوملإ1202 يفناج52نينثإ’إ

watan@essalamonline.com

ةصسوردم ريغ ةيصسايصس تإرإرق ببصسب رانيد رايلم271 دود صسمÓت

ريخأاتلا تامارغ حسسمو «جاسسنوأا» ةكرسش فلأا022 نويد ةلودج ةداعإا

ز.صسواط

دامتعإ ددصصب مهنأإ ،ةيت’واقملإ ةيمنتو معدل ةينطولإ ةلاكولل ماعلإ ريدملإ دوعوب فيرصش دمحم دافأإ
تامإرغلإ لك حصسم متيصس ثيح ،ةرثعتم ةرغصصم ةصسصسؤوم فلأإ022 نويد ةلودج ىلإإ فدهت ةديدج تإءإرجإإ

.اهطاصشن ثعب ةداعإ’

ةيمومعلإ ةنيزخلإ نم «رييÓملإ» تفزنتصسإ اهمظعم
ةينإرمع ةصضهن قيقحت نود

عيراسشم يف ردهت نييرئازجلا لاومأا
!«ىوتسسملا نود» ريمعت

نوبت سسيئرلا نودسشاني نويرامعملا نوسسدنهملا
ةيعونلا نيسسحتل ةينهملا مهت’اغسشنا يف رظنلا

ةغيسصب عيراسشملا عيمج قÓطإا ىلع ديدسشتلا
يرامعملا جوتنملاب يقرلل ةيركف تاقباسسم

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تع˘˘فر
ن˘ي˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةلاشسر ،رئازجلا يف نيدمتعملا
ةيروهمجلا صسيئر ىلإا ىوكشش
رظنلل عيرشسلا لخدتلاب هبلاطت
ةشصاخ ةينهملا مهت’اغششنا يف
ةيعون ىلع ابلشس رثؤوت يتلا كلت
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا
نود ةيمومعلا ةنيزخلا فزنتشست
. ةينارمع ةشضهن قيقحت

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط
عرف نييرامعملا ني˘شسد˘ن˘ه˘م˘ل˘ل
نايب يف جيريرعوب جرب ةي’و
ى˘ل˘ع «مÓ˘˘شسلا» تع˘˘ل˘˘طا ا˘˘ه˘˘ل
ع˘ي˘م˘ج قÓ˘طإا˘ب ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن
ةغيشصب ةيرام˘ع˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

ةشسدنهلا يف ةيركف تاقباشسم
ينفلا رايعملا نوكيل ةيرامعملا

ن˘˘شسحأا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا صسا˘˘˘شسأا و˘˘˘ه
كارششإا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ع˘يرا˘ششم˘لا
با˘ح˘شصأا ع˘ي˘م˘ج ىد˘ل ة˘با˘ق˘ن˘لا
ةيلمع يف ةيمومعلا عيراششملا
ةيل˘م˘عو  طور˘ششلا ر˘ت˘فد داد˘عإا
نشسحأا رايتخ’ صضورعلا مييقت
.عيراششملا

نايبلا يف ‐ ةباقنلا تحلأا امك
23 دو˘جو بو˘جو ى˘ل˘˘ع ‐ه˘˘تاذ
ةليكششت يف ايرامع˘م ا˘شسد˘ن˘ه˘م
ةبشسنلاب صضورعلا ميي˘ق˘ت ة˘ن˘ج˘ل
ا˘م˘ك ،ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘ل˘˘ل
ةيرازولا ةميلعت˘لا ه˘ي˘ل˘ع صصن˘ت
ىدل ةبا˘ق˘ن˘لا كار˘ششإا˘ب تب˘لا˘طو
ة˘شسد˘ن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةرتف لÓخ ءان˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا
ط˘ط˘خ˘م˘لا ل˘يد˘ع˘تو ر˘ي˘شضح˘˘ت
ريمعتلاو ةئي˘ه˘ت˘ل˘ل ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا

ل˘˘غ˘˘˘شش تا˘˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م اذ˘˘˘كو
ى˘ل˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لاو ي˘˘شضارأ’ا

فلتخم ىد˘ل ة˘ل˘ت˘كلا ط˘ط˘خ˘م
.ةيمومعلا عيراششملا

ةنلعملا عيراششملل ةبشسنلابو
‐ نايب ركذ «ةراششتشسا» ةغيشصب
ةخشسن لاشسرإا بجي هنا ‐ةباقنلا

ةباقنلا عقوم ىلإا نÓعإ’ا نم
ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ل
ن˘م با˘˘ب˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ر˘˘ث˘˘كأا نا˘˘م˘˘شضو ة˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
ا˘ق˘ب˘ط تاءار˘جإ’ا ي˘ف ة˘ي˘فا˘ف˘شش
يشسائرلا موشسرملا نم5 ةداملل
مدع ىلع تحلأا امك ،742 ‐51
ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م ع˘˘يرا˘˘ششم قÓ˘˘˘طإا
يقرلل ةيفييكت ةشسارد ةغيشصب
بناج ىلإا ،يرامعملا جوتنملاب
ي˘ف صضي˘ف˘خ˘ت˘لا حار˘˘ت˘˘قا ع˘˘ن˘˘م
فر˘ط ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘˘لا صضور˘˘ع˘˘لا
رثؤوت اهنأ’ عيراششملا باحشصأا
نم ةينفلا ةشسفانملا ىلع ابلشس
نيشسدنه˘م˘لا با˘ع˘تأا نأ’و ة˘ه˘ج
موشسرملاب ةددحم نييرا˘م˘ع˘م˘لا
ةهج نم422‐61 يذيفنتلا
.ىرخأا

ةرورشض ىلإا ةباقنلا تراششأاو
تا˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا نو˘˘˘نا˘˘˘ق مار˘˘˘ت˘˘˘حا
رتفد غلبم صصخي اميف ةيمومعلا
ةميق يواشسي يذلاو طورششلا
قÓ˘طإا ع˘ن˘م ع˘م ،ط˘ق˘ف خ˘شسن˘لا

لب˘ق ع˘يرا˘ششم˘لا زا˘ج˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةعباتملا وأا ةشساردلا دقع ماربإا

ءدبلا رماوأا ريرحت بوجو عم
. ةمدخلاب

ترا˘ششأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘شسلا ي˘˘فو
ع˘˘ن˘˘م ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا

ىلع ةيرادإا تاطوغشض ةشسرامم
ةيرام˘ع˘م˘لا تا˘شسارد˘لا بتا˘كم
وأا ة˘˘˘شسارد˘˘˘لا ي˘˘˘ف عور˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل
رمأا نودبو دقع نودب ةعباتملا
وأا ةكراششم عنمو ،ةمدخ ةيادب
ع˘˘يرا˘˘˘ششم ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
تاشسارد بتاكم وأا نييرامعملا
ر˘˘ي˘˘غو يو˘˘ن˘˘ع˘˘˘م ع˘˘˘با˘˘˘ط تاذ
ي˘ن˘طو˘لا لود˘ج˘لا˘ب ة˘ل˘ج˘شسم˘لا
بشسح ،نييرامعملا نيشسدنهملل
˘مو˘شسر˘م˘لا ن˘˘م51 ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
ةداملا اذكو49‐70يعيرششتلا

.يندملا نوناقلا نم455
ناي˘ب˘لا بلا˘ط˘ي ،ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو

وشضعك ةباقنلا كارششإا ةرورشضب
تايدلبلل د˘حو˘م˘لا كا˘ب˘ششلا ي˘ف
بشسح ةي’ولل دحوملا كابششلاو
نم8595 ةدا˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘كحأا
عم ،91‐51 يذيفنتلا موشسرملا
لوشصحلا ن˘م ة˘با˘ق˘ن˘لا ن˘ي˘كم˘ت

ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع
دوقع تÓج˘شسو ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا
تايدلبلا ىوتشسم ىلع ريمعتلا

ءا˘ن˘ب˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا تا˘ير˘˘يد˘˘مو
نشسح˘لا ر˘ي˘شسلا ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
ن˘˘ي˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ل
دوقع صصخي اميف نييرامعملا
متخ ةرهاظ ةبرا˘ح˘مو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا
ةمدخلا نيشسحت كلذبو ؤوطاوتلا
ينبملا راطإاب يقرلاو ةيمومعلا
لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ن˘ي˘شسح˘ت ،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘˘ل
ن˘ي˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
نينطاو˘م˘لا اذ˘كو ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا

ةينقتلا حلاشصملا ىوتشسم ىلع
مزلت تاميلعت رادشصإا ،تايدلبلل
ن˘ي˘ناو˘قو ع˘ير˘˘ششت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا˘˘ب
قلعتي ام اشصوشصخ ةيروهمجلا
تاقفشصلاو ري˘م˘ع˘ت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا˘ب
داهتج’ا ةرهاظ عنمو ةيمومعلا
صصو˘˘˘˘شصن دو˘˘˘˘جو را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
ع˘ن˘م ع˘م ،ة˘˘ح˘˘شضاو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
صسد˘ن˘ه˘م˘لا ما˘ه˘م ي˘ف ل˘خد˘ت˘˘لا
ةرتف لÓخ دمتعملا يرامعملا
يأا فرط نم عورششملا زاجنإا

ةرهاظ عنم ،ناك ةرادإا فظوم
’إا ةينوناقلا صصوشصنلا ريشسفت
ي˘ف ة˘ف˘شصلا ه˘ل ن˘م فر˘˘ط ن˘˘م
. كلذ

يتلا لكاششملا ناف ،ةراششإÓل
يرامعملا صسدنهملا اهنم يناعي
ةد˘ي˘لو تشسي˘ل‐ نا˘ي˘ب˘˘لا بشسح‐
ةينهم لكاششم يه لب ةظحللا

قيعتو تاونشس ذنم هقرؤوت تلظ
رثؤوتو ندملل ينارمعلا روطتلا
عيرا˘ششم˘لا ة˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘شس
ةنيزخلا فزن˘ت˘شستو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
. ةيمومعلا

ز.صسواط

ةيبونجلإ قطانملإ نم نوردحني عيراصشملإ يلماح نم ةئاملاب61

رهسشأا ةعبرأا يف «كانك» سضورق ىلع لوسصحلل بلط ف’آا5
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ششك

˘ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ي˘˘نو˘˘ن˘˘قاو
نيمأاتلل ينطولا قود˘ن˘شصل˘ل

ليجشست مت هنأا ،ةلاطبلا نع
ل˘˘˘ما˘˘˘ح ف’آا5 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح
ة˘˘ي˘˘˘شضرأ’ا ر˘˘˘ب˘˘˘ع عور˘˘˘ششم
ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا
ربوتكأا حتافلا ذنم قودنشصلا
مه˘تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإ’ ،ي˘شضا˘م˘لا
مهتاشسشسؤوم ءاششنإاب ةقلعتملا
.ةرغشصملا

حيرشصت يف ينونقاو دكأا
ةئاملاب61 صسمأا ي˘ف˘˘ح˘˘شص
ربع نيلجشسملا عومجم نم
نوردحني ،ةيمقرلا ةيشضرأ’ا

،بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘م
نم ةئاملاب33 نأا احشضوم
زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت ’ ن˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘˘لا
اريششم ،ة˘ن˘شس53 مهرا˘م˘عأا
ع˘˘يرا˘˘ششم م˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا
ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ،ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
وأا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب
وأا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلاو ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
 .ةيليوحتلا ةعانشصلا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تف˘˘˘لو
نيمأاتلل ينطولا قود˘ن˘شصل˘ل

هذ˘ه نأا ى˘˘لإا ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع
ن˘م ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ة˘ي˘شضرأ’ا
با˘ح˘شصأا ن˘كم˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘˘شش
عاد˘˘˘يإا ن˘˘˘˘م ،ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا

ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لاو م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
ن˘م ة˘يرور˘شضلا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا

فلتخم يف قودنشصلا فرط
عور˘ششم˘لا ر˘يو˘ط˘˘ت ل˘˘حار˘˘م
 .ةرغشصم ةشسشسؤوم ءاششنإ’

نأا ،لوؤوشسملا تاذ نيبو
راطإا يف جردنت ةيلمعلا هذه
يذ˘لا ،قود˘ن˘˘شصلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
تامدخلا نيشسحت ىلإا فدهي
لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘شس ،ة˘مد˘ق˘م˘لا
،ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا طيشسبت
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا ا˘ح˘˘شضو˘˘م
عيراششملا باحشصأ’ حمشست
ل˘ي˘ج˘شست˘لا ةرا˘˘م˘˘ت˘˘شسا ءل˘˘م
ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘لا ةرو˘˘˘شص لا˘˘˘خدإاو
قئاثولا ليمحتو هب ةشصاخلا
يرادإ’ا ه˘ف˘ل˘م ل˘كششت ي˘ت˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
هفلم مÓتشسا لشصو ليمحت

ثداحتلا اذكو ةشصنملا ربع
ط˘ششن˘م˘لا را˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا ع˘˘م
.هتقفارم ىلع فرششي يذلا

ةيشضرأ’ا هذه حمشست امك
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘شسارد˘لا ل˘يز˘ن˘ت˘˘ب
لبق عورششملل ةيداشصتق’او
رايتخ’ا ةن˘ج˘ل ى˘لإا با˘هذ˘لا

ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لاو ة˘˘قدا˘˘˘شصم˘˘˘لاو
فلم ةشسارد يف ةشصتخملا
هذه ن˘كم˘ت ا˘م˘ك ،عور˘ششم˘لا
عورششملا بحا˘شص ة˘شصن˘م˘لا

ةجلاعم مدقت ىدم عبتت نم
هب صصاخلا ل˘ي˘ج˘شست˘لا بل˘ط
لوثملا ل˘ب˘ق ه˘ف˘ل˘م ة˘شساردو
.ةنجللا هذه مامأا

هذ˘˘ه نأا ي˘˘نو˘˘ن˘˘قاو زر˘˘بأاو
ىلا فدهت ةيمقرلا ةيشضرأ’ا
ي˘ل˘ما˘ح ل˘ق˘ن˘ت ءا˘ن˘ع يدا˘ف˘ت
ت’ا˘كو˘لا ى˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
جردنتو قودنشصلل ةيئ’ولا
تامد˘خ˘لا بير˘ق˘ت را˘طا ي˘ف
ي˘ف اد˘كؤو˘م ،ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
باو˘˘˘˘˘˘بأا نأا ه˘˘˘˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘˘˘لا

ى˘ق˘ب˘ت قود˘ن˘˘شصلا ت’ا˘˘كو
يلماح لاب˘ق˘ت˘شس’ ة˘حو˘ت˘ف˘م
ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘غار˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا
يرو˘˘شضح˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست˘˘˘لا

.ةقفارملا نم ةدافتشس’او
را˘˘ششأا ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ف

نأا ى˘˘لإا ه˘˘تاذ ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
02 ذ˘ن˘م ق˘˘ل˘˘طأا قود˘˘ن˘˘شصلا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ،يرا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج
فيرعتلا لجأا نم ةيشسيشسحت
،ا˘ه˘فاد˘هأاو ة˘ي˘شضرأ’ا هذ˘˘ه˘˘ب

يرفيف6 ى˘ت˘ح مود˘ت ثي˘˘ح
مايأا ةجمرب مت دقو .لبقملا
عو˘شضو˘م˘لا لو˘ح ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإا

،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس
ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شسو
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
ي˘˘ج˘˘ير˘˘خو ن˘˘ي˘˘شصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا
  .ينهملا نيوكتلا

  يمولد Ëرم

انوروك ةحئاج مغر

03 نم رثكأا ءاسشنإا
لاجم يف ةسسسسؤوم فلأا
ةيديلقتلا تاعانسصلا
0202 يف
ماعوب نيدلإ لامك فصشك
تاعانصصلل ماعلإ ريدملإ
ةحايصسلإ ةرإزوب ةيديلقتلإ

مت هنأإ ،ةيديلقتلإ تاعانصصلإو
ةصسصسؤوم فلأإ03 نم رثكأإ ءاصشنإإ

يف طصشنت ،0202 ةنصس لÓخ
ةيديلقتلإ تاعانصصلإ لاجم
يصسياي اصضر اعد اميف ،فرحلإو
ةينطولإ ةيلإرديفلإ صسيئر
تاعانصصلإو نييفرحلل
ةصصرفلإ ءاطعإإ ىلإإ ،ةيديلقتلإ
رغصصم صضرق هحنمب ،يفرحلل
. دئإوف نودب
يف ،ماعوب نيدلإ لامك دكأإو
مغر هنأإ ،صسمأإ يفحصص حيرصصت

اهتدهصش يتلإ انوروك ةحئاج
،ملاعلإ لود رإرغ ىلع رئإزجلإ
تاعانصصلإ عاطق عاطتصسإ
هجمإرب ديصسجت ةيديلقتلإ

ةرغصصم تاصسصسؤوم ثإدحتصسإو
.نييفرحلل
ماعلإ ريدملإ فاصضأإو
ةرإزوب ةيديلقتلإ تاعانصصلل
تاعانصصلإو ةحايصسلإ
تاصسصسؤوملإ هذه نأإ ،ةيديلقتلإ

نم ريبك ددع قلخ نم تنكمت
كلذ نع Óصضف ،لغصشلإ بصصانم
0021 نم رثكأإ ريطأاتب تماق
ةصشرو057 ىوتصسم ىلع باصش
.فرحلإو ةيديلقتلإ تاعانصصل
يصسياي اصضر يري ،هتهج نم
ةينطولإ ةيلإرديفلإ صسيئر
تاعانصصلإو نييفرحلل
نيفرحلإ نيكمت نأإ ،ةيديلقتلإ
،ةلودلإ ميعدت نم ةدافتصس’إ

نأإ اهنأاصش نم ةصصرف ربتعت
يوق داصصتقإ ءانب يف مهاصست
تاعانصصلإ لاجم ىلع زكتري
ةرورصض ىلع ددصشو .ةيديلقتلإ
،يفرحلل ةصصرفلإ ءاطعإإ

صضرق هحنم لÓخ نم كلذو
لباقم دئإوف نودب رغصصم
ىلإإ ةثÓث نيوكت ىلع هرابجإإ
،ةنصسلإ يف نيصصبرتم ةعبرأإ

جوتنملل ةيمهأإ ءاطعإإ عم
صصيلقت لجأإ نم يلحملإ
.ةبعصصلإ ةلمعلاب تاقفنلإ

د.م



نوؤو˘˘˘˘˘˘ششلا ةرازو تد˘˘˘˘˘˘كأا
اهحلاشصم لاشصتا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘ششلا ةرازو˘˘ب
ليكو حلا˘شصمو ة˘ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا
ط˘˘ي˘˘ل˘˘شست  ل˘˘جأا ن˘˘م كل˘˘م˘˘لا
ة˘˘فا˘˘ك ءÓ˘˘ج˘˘ت˘˘˘شساو ءو˘˘˘شضلا
ةا˘فو˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا

91 موي ءاشسم يرئازج نطاوم
ةطرشش زكارم دحأا يف يفناج
.لشسكورب

نايب يف ةرازولا تحشضوأاو
ةرافشس حلاشصم نأا ،صسمأا اهل
ةماعلا اهت˘ي˘ل˘شصن˘قو ر˘ئاز˘ج˘لا
تل˘˘˘˘˘˘شصتا ل˘˘˘˘˘˘شسكور˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ب
بقع ةيكيجلبلا تا˘ط˘ل˘شسلا˘ب
ة˘ل˘ئا˘ع فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘عإا
ن˘يد˘كؤو˘م ،ر˘ب˘خ˘لا˘ب د˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا
م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل م˘هداد˘ع˘ت˘˘شسا

يف اهل ة˘مزÓ˘لا ةد˘عا˘شسم˘لاو
.ةنحملا هذه

يرئازج˘لا بنا˘ج˘لا بلا˘طو
صصو˘˘˘شصخ˘˘˘لا ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
قي˘ق˘ح˘ت˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘ب ه˘تا˘فاو˘م˘ب
،كل˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو هار˘˘جأا يذ˘˘لا

هذه عباتت ةرازولا نأا ادكؤوم
.مامته’ا غلابب ةيشضقلا

watan@essalamonline.com
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مامته’إ غلابب ةيصضقلإ عباتت اهنأإ تدكأإ

ةطرسشلل زكرÃ يرئازج ةافو لوح ريرقتب اهتافاوم اكيجلب وعدت ةيجراÿا

ط.ةراصس

زكإرم دحأإ يف يرئإزج ةافو ةيصضقل مامته’إ غلابب اهتعباتم نع صسمأإ ةيجراخلإ نوؤوصشلإ ةرإزو تنلعأإ
.اكيجلب يف لصسكوربب ةطرصشلإ

ن˘مأا ح˘لا˘شصم صسمأا تن˘كم˘˘ت
نم ،فل˘ششلا˘ب نار˘م ن˘ي˘ع ةر˘ئاد
تانيثÓثلا يف صصخشش فيقوت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب مو˘ق˘ي ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
،ةيعرششلا ريغ ةرجهلل دادعإ’او
ذخأاب ،هيف هبتششملا موقي ثيح
ىدحإا بابشش نم ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م
ةيبرغلا ةيلامششلا ةهجلا تايدلب
ميظن˘ت ل˘با˘ق˘م ف˘ل˘ششلا ة˘ي’و˘ل
.تÓحرلا كلت

’Ó˘غ˘ت˘شسا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘˘تو
˘ما˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
ةيلام غلاب˘م ع˘م˘ج˘ب ن˘ي˘شصخ˘شش
ناموق˘ي ،با˘ب˘ششلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
مزاول ريفوت˘ب ،با˘ب˘ششلا ما˘ه˘يإا˘ب
ةرجهلا يف مهدعاشست تادعمو
فيثكت دع˘بو.ةيعرششلا ري˘غ
تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تاو تا˘ير˘ح˘ت˘˘لا
د˘حأا ف˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ىلإا هليوحتو ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شس’ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
ىقبي اميف ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ىد˘حإا ن˘م رد˘ح˘ن˘م˘لا ه˘كير˘˘شش
ةلاح يف دÓبلا برغ تاي’و
.رارف

يف يئاشضق فلم زاجنإا متو
ةيشضق ن˘ع ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ق˘ح
داد˘عإ’او ،لا˘ي˘ت˘˘ح’او بشصن˘˘لا
لباقم ةي˘عر˘ششلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘ل˘ل
،ىرخأا ةهج نمو.ةيلام ةعفنم
ينطولا كردلا حلاشصم تنكمت
،ةمشصاعلا رئازجلا يف صشارحلاب
ه˘ب˘ت˘ششم˘لا با˘ششلا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
ةرا˘ي˘شس ة˘قر˘شسب ما˘ق يذ˘لا ،ه˘ي˘ف
داو ةيدلب ىوتشسم ىلع ةيحايشس
.رامشسلا

،ينطولا كردلل نايب بشسحو
دعب تمت فيقوتلا ةيلمع نإاف
هيف هبتششملا ةروشص لÓغتشسا
قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع ا˘ه˘لواد˘ت م˘ت ي˘ت˘لا

لشصاوتلا تاشصنم ربع عشساو
في˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ع˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘˘لا كير˘˘˘شش
تناك يتلا ةرا˘ي˘شسلا عا˘جر˘ت˘شسا

.وزو يزيت ةي’و ميلقإاب ةأابخم
ةيميلقإ’ا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا د˘ئا˘ق دا˘فأا

ماششه دمحم ينطولا كردلا يف
امهيف هبتششملا فيقوت نأا ،ينانب
داو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةرا˘˘ي˘˘شس ة˘˘قر˘˘شسب
.ةعاشس42 قر˘غ˘ت˘شسا را˘م˘شسلا

نأا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا د˘˘˘ئا˘˘˘ق فا˘˘˘شضأاو
84 يف ىرج ةرايشسلا عاجرتشسا
.رو˘˘شصلا را˘˘ششت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘عا˘˘شس
،ينانب ماششه دمحم دئارلا نمثو

نونطاوملا اهب ماق يتلا ةيلمعلا
رو˘شص ق˘ير˘ط ن˘ع غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب
عقاوم لامعتشسا˘ب تا˘هو˘يد˘ي˘فو
دئاق اعدو.يعامتج’ا لشصاوتلا
نينطاوملا ةيم˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا
يف ،رذحلاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘خأا ى˘لإا
ربع غيلبتلاو ةرايشسلا مقر  ءانتقا

.ينطولا كردلا عقاوم فلتخم
تإرثؤوم جورمب ةحاطإ’إ

ةنيدم طصسوب ةيلقع
..ةنيطنصسق

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘˘ت
ةيئ’ولا ةحلشصملاب تاردخملا
ن˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل
صصخشش فيقوت نم ،ةنيطنشسق
هطروتل ةنشس22 رمعلا نم غلبي
ر˘ي˘غ ة˘شسرا˘م˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف
،ة˘ح˘شصلا ة˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا
ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘شص ة˘˘يودأا ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘˘ب
صضرغل ةعورششم ريغ ةروشصب
حÓشس ةزايحو ،عيزوتلاو عيبلا
رر˘˘ب˘˘م نود رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م صضي˘˘˘بأا
. يعرشش

ىلإا ةيشضقلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت
،ةقرفلا تاذل تدرو تامولعم
صصاخششأ’ا دحأا لÓغتشسا اهدافم
ةنيدملا طشسوب يلئاعلا هنكشسم
تاذ ةيودأ’ا جيور˘تو ن˘يز˘خ˘ت˘ل
متيل ،ايلقع ةرثؤوملا صصئاشصخلا
عم تايرحتلاو ثاحبأ’ا فيثكت
ىلع م˘ت ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ط˘خ ع˘شضو
ن˘كشسم˘لا تاذ صشي˘ت˘ف˘˘ت ا˘˘هر˘˘ثإا
ليكو نع رداشص نذإا بجومب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
ةلوشسبك58 زجحو هب هبتششملا

،غلم003 «نيلاباغيرب» ءاود نم
/ اكيرون» ءاود نم ةلوشسبك56
60 و ،«غ˘ل˘˘م051 نيلاباغير˘ي

006 لود˘ي˘˘شسكا» ت’و˘˘شسب˘˘ك
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م بنا˘ج ى˘لإا ،«غ˘ل˘˘م
هنأا حجري ،جد00542 ـب ردقي
اذ˘كو ج˘يور˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
لانيبوأا عون نم صضيبأا حÓشس
ع˘طا˘ق ي˘تر˘ف˘ششو صصق˘م ،21
رقم ىلإا هدايتقا مت ينعملا .قرو
تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘ت’ ة˘ح˘ل˘شصم˘لا
ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘˘بو ،ة˘˘مزÓ˘˘لا
يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنإا

مامأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح
.ةيلحملا ةباينلا

ع.يفطل

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششك
لجر نأا ،ةشسبت ةي’و نم صسمأا
ةدا˘ح ة˘لآا˘ب ه˘ت˘جوز ل˘ت˘ق˘ب ما˘˘ق
يفو ،4591 ربمفون لوأا يحب
ةينمأ’ا حلاشصملا ثحبت تقو
فا˘˘ق˘˘يإاو ثدا˘˘ح˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘شسأا
ع˘م ة˘م˘ير˘ج˘لا ي˘ف بب˘شست˘م˘لا
ي˘˘ف ل˘˘جا˘˘ع ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘˘ف
لك اهل ز˘ت˘ها ي˘ت˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
نإا˘˘ف ،21 ـلا ة˘˘ي’و˘˘لا نا˘˘˘كشس
ةدماه ةث˘ج تد˘جو ة˘ي˘ح˘شضلا
راششأا ثيح ،يلئاعلا ا˘ه˘لز˘ن˘م˘ب
ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ل نو˘بر˘ق˘˘م

.د’وأا5 ـل مأاو ةنشس45 رمعلا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بشسحو

نإاف ،ةشسبتب ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةد˘ما˘ه ة˘ث˘ج تد˘جو ةد˘˘ي˘˘شسلا

رد˘شصلا ي˘˘ف حور˘˘ج ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘لز˘ن˘م˘ب صسأار˘˘لا ي˘˘ف حر˘˘جو
.ةشسبتب يلئاعلا

نتم ىلع ةثجلا ليوحت متو
ةحلشصم ىلإا فاعشسإ’ا ةرايشس
ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
فيشضي ،ةشسبتب «حلاشص ايلاع»
.نايبلا تاذ

م.ف

رامصسلإ دإو نم ةقورصسملإ ةرايصسلإ عاجرتصسإإ
..ةعاصس42 يف امهيف هبتصشملإ فيقوتو

نمأ’ا ةسضبق يف فلسشلاب «ةقرحلا» تÓحر مظنُم

ردصصلإ ‘ حورج راثآإ اهيلع ةدماه ةثج تدجٌو
..اهلزنÃ صسأإرلإو

«ةينيسسمÿا» هتجوز لتقي لجر
ةسسبت ‘ ةداح ةلآاب

ةربدملإ صسأإرلإ دصض ةمإرغ رانيد نويلمو اصسبح تإونصس5 ةبوقع صسامتلإإ

ةمسصاعلاب ةهرافلا تارايسسلا بيرهت يف ةسصسصختم ةباسصعل ةريثم ليسصافت

..لجيجب ةينطولإ ةلمعلإ ريوزتب مهتم فيقوت

ةيدŸاب «نامكاسش» ةنحاسش ةقرسس زغل كف ‘ حجني نمأ’ا

نم تاي’و ةدعب تعقو
ةعاصس42 لÓخ نطولإ

سصاخسشأا3 لتقم
221 ةباسصإاو
حورجب نيرخآا
رورم ثداوح يف
صصاخصشأإ ةثÓث يفوت
حورجب نيرخآإ221 بيصصأإو

،ةريخأ’إ ةعاصس42ـلإ لÓخ
تعقو رورم ثدإوح يف
،نطولإ نم تاي’و ةدعب

صسمأإ هب تدافأإ ام بصسح
.ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم
اهتإذ حلاصصملإ تماق امك
ةيلوأ’إ تافاعصسإ’إ ميدقتب
رثإإ إوقنتخإ اصصخصش41 ـل
يداحأإ زاغل مهقاصشنتصسإ
نم ثعبنملإ نوبركلإ ديصسكأإ

ةئفدتلإ لئاصسو فلتخم
يف مامحلإ تانخصسمو
.نطولإ تاي’و نم ديدعلإ

يف اياحصضلاب لفكتلإ متو
لبق ثدإوحلإ ناكم
تايفصشتصسملإ ىلإإ مهليوحت
تإذ فاصضأإو .ةيلحملإ
ةيامحلإ حلاصصم نأإ ،ردصصملإ
ةركصسب ةي’ول ةيندملإ

ليوحت لجأإ نم تلخدت
د’وأإ ىفصشتصسم ىلإإ نيصصخصش

23 رمعلإ نم ناغلبي ،لÓج
اقانتخإ ايفوت ،ةنصس42و
نوبركلإ يداحأإ زاغب
ءام ناخصس نم ثعبنملإ

نكصسم04 يحب لزنم لخإد
.دلاخ يديصس ةيدلبب
ةيامحلإ رصصانع تماق امك
قئإرح7 ءافطإاب ةيندملإ

ةيعانصص ،ةيرصضح
:تاي’و نم لكب ةفلتخمو
،وزو يزيت ،ةيدملإ
،ةلقرو ،ةريوبلإ ،ةليصسملإ

ىلفدلإ نيع
ةباصصإإ يف تببصست ،ةصسبتو

يف ةبوعصصب صصاخصشأإ ةدع
.صسفنتلإ

ط.ةراصس

ةيروهمجلا ليكو صسمتلإا
يديشسب حنجلا ةمكحم ىدل
طيلشست ،ةمشصاع˘لا˘ب د˘م˘ح˘ما

اذفان اشسبح تاونشس5 ةبوقع
ةيلام ةمار˘غ را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘مو
تارا˘ي˘شس ر˘جا˘ت د˘˘شض ةذ˘˘فا˘˘ن
م˘شضت ة˘ي˘لود ة˘˘كب˘˘شش صسأار˘˘ت
يف ةشصتخم صصاخششأا ةثÓث
ةر˘خا˘ف˘لا تارا˘ي˘شسلا بير˘ه˘˘ت
عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
«يدوأا ،ناوقيت ،صسيديشسرم»
دعب ،رئازجلاب ا˘ه˘ع˘ي˘ب ةدا˘عإاو
.يلشسلشستلا اهمقر ريوزت

تقلطنا ،ةيشضقلا ليشصافت
ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘˘ب
نم ارخؤوم ةمشصاعلاب نمأ’ا
مشضت ةي˘لود ة˘كب˘شش كي˘كف˘ت
يف ةشصتخم صصاخششأا ةثÓث
ةر˘خا˘ف˘لا تارا˘ي˘شسلا بير˘ه˘˘ت
،صسيد˘˘˘ي˘˘˘شسر˘˘˘م» عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م
،اكجيلب ن˘م «يدوأا ،ناو˘ق˘ي˘ت
رئازجلاب اهعي˘ب ةدا˘عإا˘ب مو˘ق˘ت
،يلشسلشستلا اهمقر ريوزت دعب
موقي ناك يشسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا

لبق نم ءاويإا ةداهشش ريوزتب
صسوتيلاكلا ةيدلبب ه˘ي˘كير˘شش

ة˘يد˘عا˘ق˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا عاد˘يإ’
رادشصإا لجأا نم تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل
ةشصاخلا ةيدامرلا تا˘قا˘ط˘ب˘لا
نم ةبرهملا تارايشسلا كلتب
.جراخلا

مامأا هلو˘ث˘م ءا˘ن˘ثأا م˘ه˘ت˘م˘لا
دمحما يديشس ةمكحم ةئيه
ل˘˘ك ر˘˘كنأا ،صسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص
ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا

ةيعمج نيوكت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
داد˘˘˘˘عإ’ا صضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل رار˘˘˘˘˘ششأا
ة˘م˘ه˘تو ر˘يوز˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج˘˘ل
روزملا لام˘ع˘ت˘شساو ر˘يوز˘ت˘لا
ادكؤوم ،ةيرادإا تاررحم يف
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘باو˘ج˘˘ت˘˘شسا ءا˘˘ن˘˘ثأا
ر˘جا˘ت ه˘نأا˘ب ة˘شسل˘ج˘لا ي˘شضا˘ق
ةق˘ط˘ن˘م˘ب فور˘ع˘م تارا˘ي˘شس
اهداريتشسا˘ب مو˘ق˘يو ءا˘ع˘برأ’ا

يف اهعيب ديعيو جراخلا نم
.ةينوناق ةقيرطب رئازجلا

ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا صصو˘˘شصخ˘˘بو
’ ه˘˘˘˘نأا ح˘˘˘˘شضوأا ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘خآ’ا

ةلشص ةيأا هطبرت ’و امهفرعي
’ هنأا كلذب احشضوم ،امهب

ةداهشش ريوزت ةيشضقب هل ملع
ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ءاو˘يإ’ا
.قيقحتلا ءانثأا

تحرشص ،ىرخأا ةهج نمو
اهتعفارم ءان˘ثأا عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه
يف يئادت˘بإ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا˘ب
د˘ع˘ب ق˘ل˘ط˘نا ،ة˘ي˘شضق˘˘لا هذ˘˘ه
ه˘˘م˘˘˘شسإا صصخ˘˘˘شش ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ةي’و نم ردحني «ليعامشسإا»
ة˘ئ˘ي˘ه تفا˘شضأاو ،صسادر˘˘مو˘˘ب
ىلع ناك ينعملا نأا عافدلا

عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ةرا˘˘˘ي˘˘˘˘شس ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
.ةروزم اهقئاثو «صسيديشسرم»

مت قيقحتلا ةلشصاوم دعبو
م» نيوعدم˘لا ى˘لإا ل˘شصو˘ت˘لا

ناذ˘ل˘لا ،«بار˘غ» و «د˘م˘˘ح˘˘م
ا˘م˘هÓ˘كو˘م ة˘يو˘ه Ó˘˘غ˘˘ت˘˘شسا

ه˘م˘شسا˘ب ءاو˘يإا ةدا˘ه˘شش اروزو
عاديإ’ ،صسوتي˘لا˘كلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
تارايشسلل ةيدعاقلا تافلملا
.ةيلشسلشستلا اهماقرأا ريوزتل

م.ةزمح

كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تح˘˘ج˘˘˘ن
ةقرشس زغل كف يف ،ينطولا
كيكفتو «نامكاشش» ة˘ن˘حا˘شش
ثÓث ن˘م ة˘نو˘كت˘م ة˘با˘شصع
ةنحاشش ةقرشسب نيمهتم دارفأا
يحب طراف˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘ل
ي˘لا˘م˘ششلا ل˘˘خد˘˘م˘˘لا˘˘ب ع˘˘ق˘˘ي
.ةيدملا ةنيدمل

كردلا تايرحت تداق دقو
ىل˘ع فر˘ع˘ت˘لا ى˘لإا ي˘ن˘طو˘لا
يتلا «ازيبإا» عون نم ةرايشسلا

يتلاو ةقرشسلا ةيلمع تقفار
عراوشش دحأاب ةفقوتم تناك
.ةديلبلا ةي’وب حاتفم ةيدلب

ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع لÓ˘˘˘خو
ةباشصعلا دارفأا هجوت ةرايشسلا
ىلإا اهنتم  ىلع اوناك نيذلا
ثي˘ح ،تا˘˘عدو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا د˘˘حأا

،ة˘نو˘كر˘˘م ة˘˘ن˘˘حا˘˘ششلا تنا˘˘ك

ة˘با˘شصع˘لا دار˘فأا نا˘ك ي˘ت˘˘لاو
اوماق نأا دع˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ب نوو˘ن˘ي
م˘˘ي˘˘قر˘˘ت تا˘˘حو˘˘ل ل˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘˘ب
ىلإا9102 ةنشس نم ةنحاششلا
ة˘ه˘˘ج ن˘˘مو.8102 ة˘˘ن˘˘˘شس
نمأ’ا رشصانع فقوأا ،ىرخأا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب لوأ’ا ير˘˘شضح˘˘˘لا

رمعلا نم غلبي باشش ،لجيج
ي˘ف ه˘طرو˘ت د˘ع˘ب ة˘ن˘˘شس73
نم ةيدقن قاروأا ديلقت ةيشضق
ةيلمع يف ،ةينطو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا

يلام غلبم زجح نم تنكم
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ترا˘˘˘ششأاو.روزم
ةماعلا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصت’ا
ةيل˘م˘ع˘لا نأا˘ب ،ة˘ي’و˘لا ن˘مأا˘ب

ةدكؤوم تامولعم رثإا تءاج
،ةطرششلا دارفأا اهيلع لشصحت
صصاخششأ’ا دحأا مايق اهدافم
ةدلقم ةيد˘ق˘ن قاروأا ج˘يور˘ت˘ب

فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع
ةيراجتلا تÓحملا باحشصأا

،لجيج ةنيدم ىوتشسم ىلع
ةيناديم ةطخ عشضو مت ثيح
مهتملا في˘قو˘ت ن˘ع تر˘ف˘شسأا

ة˘˘قرو ج˘˘يور˘˘ت دد˘˘شصب و˘˘˘هو
،را˘ن˘يد ف˘لأا ة˘ئ˘ف ن˘م ةروز˘˘م
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ه˘˘عا˘˘شضخإا د˘˘ع˘˘بو
ط˘ب˘شض يد˘شسج˘لا صسم˘˘ل˘˘ت˘˘لا
ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘م ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
61 ـب ردق ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا
دع˘ب ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ،را˘ن˘يد ف˘لأا
هيلع ةي˘ن˘ق˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا ءار˘جإا
ديزأاب ردق هنم ءزج نأا نيبت
لكششتي را˘ن˘يد ف˘لأا31 ن˘م
يهو ةروزم ةيدقن قاروأا نم
0001 ،005 ،002 ةئف نم
.رانيد0002و

م.نتاف
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يسسايسسلا نايسسنلاو انوروكلاو ىرسسأ’ا

لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘لود ي˘˘ف˘˘كي د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل
نم ف’آ’اب جزت اهنأا يليئارشس’ا
ينيطشسلفلا بعششلا تانبو ءانبأا
امناو ،اهتاركشسعمو اهنوجشس يف
ءا˘˘˘بو˘˘˘لا ىر˘˘˘شسأ’ا ى˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
كمُشس دادزيل ةفلتخملا صضارمأ’او
ه˘ت˘م˘ت˘ع ف˘ي˘فÓ˘تو ن˘ج˘شسلا راد˘ج
ىرشسأ’ا حاورأا رشصاحت ،ةيشساقلا
ةموظنمو ةكاتفلا صضارمأ’ا نيب
ىلع يرجت يتلا ةيششحولا عمقلا

ةلود .ةعاشسلا رادم ىلع مهتايح
تعرز يتلا يليئارشس’ا لÓتح’ا

فو˘ف˘شص ي˘ف ا˘˘نورو˘˘كلا ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
تاب ثيح نيينيطشسلفلا ىرشسأ’ا
يششفتب ًايثرا˘كو ًا˘ف˘ي˘خ˘م ع˘شضو˘لا
ن˘م تا˘ئ˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإاو صضر˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘شضير˘˘˘م ة˘˘˘لود ي˘˘˘˘ه ،ىر˘˘˘˘شسأ’ا

رامعتشس’ا صضارمأا لكل ةلماحو
صضرعب ةبراشض ،ثيدحلاو ميدقلا
ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ل˘ك ط˘ئا˘ح˘˘لا

مل ،ةيبطلا قيثاوملاو ةيناشسن’او
م˘مأ’ا تا˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘شست
ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
قو˘ق˘ح تا˘شسشسؤو˘˘مو ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
راششتنا نم ترذح يتلاو ناشسن’ا
نوجشسلا لخاد انوروكلا صسورياف
ةمÓشسلا تاءارجا ذاختا ةرورشضو
نع جار˘ف’او ىر˘شسÓ˘ل ة˘يا˘قو˘لاو
.لافطأ’او نشسلا رابكو ىشضرملا
قحÓت ةلتحم ة˘ط˘ل˘شسك ل˘ي˘ئار˘شسا
ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شش ل˘˘˘˘˘كششب ىر˘˘˘˘˘شس’ا
ًا˘ي˘ن˘طوو ًا˘يد˘˘شسج م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘ل
يف ةديحولا ةلودلا يهف ،ًايناشسناو
ا˘ه˘ت˘ي˘ششا˘ف˘ب ر˘خ˘ت˘ف˘ت ي˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لا

قو˘ق˘ح˘ل ا˘ه˘ئاد˘عو ا˘ه˘ت˘ير˘شصن˘˘عو
ةيفشسعت نيناوق تعرشش ،ناشسن’ا
جÓ˘ع ل˘يو˘م˘ت ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب صضفر˘ت
حمشست ’و ىشضرملا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘لود وا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ءا˘˘ب˘˘ط’
ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’او م˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ب

ا˘˘ه˘˘ن˘˘كلو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا م˘˘ه˘˘فور˘˘ظ
وزغت نا انوروك ةحئاجل تحمشس
اهوناجشس ل˘ق˘ن˘يو نو˘ج˘شسلا فر˘غ
اهتاشضقو اه˘ت˘طر˘ششو ا˘ه˘طا˘ب˘شضو
داشسجا ىلا صضرملا اذه اهدونجو
فرغ يف نيروششحملا نيلقتعملا

ةاشسأاملا حبشصتل ةظتكمو ةقيشض
ةد˘˘يد˘˘شش دا˘˘ع˘˘با تاذو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
يه (ليئارشسا) ةموكح .ةروطخلا
ًايشسايشس ةفيظن ريغو ةخشسو ةلود
ةي˘ج˘م˘ه ة˘لود ،ًا˘ير˘كفو ًا˘ي˘نو˘نا˘قو
ر˘˘ها˘˘ط ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ه˘˘حÓ˘˘شس ة˘˘ير˘˘بر˘˘ب
تاباذعو ءامدب صسمغم اهماظنو
ا˘ه˘ت˘ي˘طار˘ق˘م˘يد ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا
ديدحلا ةيطارقميد يه ةموعزملا

،ينيدلاو يموقلا فرطتلاو رانلاو
تار˘˘كشسع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘يد
تا˘˘˘˘ششب˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كلاو صصا˘˘˘˘˘شصر˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘هار˘˘كو ة˘˘كئا˘˘ششلا كÓ˘˘˘شس’او
ة˘ي˘لÓ˘ت˘ح’ا ا˘ه˘شضار˘ما ،ن˘˘ير˘˘خ’ا
ى˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘لو˘˘ح ن˘˘م ل˘˘ك تبا˘˘شصأا
لخاد ةيميقلاو ةيقÓخ’ا ميهافملا
هذه صضفرت .يليئارشس’ا عمتجملا
تاحاقللا ميدقت ة˘خ˘شسو˘لا ة˘لود˘لا

ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘˘جاو تا˘˘جÓ˘˘ع˘˘لاو
ىرشسأÓل ة˘يرود˘لا تا˘شصو˘ح˘ف˘لاو
نا رظتنت ،نوجشسلا يف نيعباقلا
مهداشسجا ي˘ف صضر˘م˘لا ل˘ح˘ف˘ت˘شسي
ن˘˘شسلا را˘˘ب˘˘ك حاورا د˘˘شصح˘˘ي ناو
نيباشصملا ىرشسأ’ا نم تائملاو
،ةن˘مز˘م˘لا صضار˘م’او نا˘طر˘شسلا˘ب
تامامك ليئارشسا ةلود تعزن دقل
ىر˘˘˘شسأ’ا هو˘˘˘جو ن˘˘˘ع ة˘˘˘مÓ˘˘˘شسلا

م˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘تو م˘˘ه˘˘شسا˘˘ف˘˘نا تق˘˘ن˘˘خو
،ىودعلاو تاباشصÓل نيفوششكم
عشساو ربق وه اهل ةبشسنلاب نجشسلا
،صضيغبلا لÓتح’ا مواق نم لكل
ق˘˘فو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘شس’او
قحتشسي ةيرشصن˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘جو˘لد˘يا
بذعتي نا هيلعو ،ةرم فلأا توملا

ة˘ح˘ئا˘ج .نا˘ي˘شسن˘لا ه˘يو˘ط˘ي ى˘˘ت˘˘ح
يف صشحوت˘شستو ع˘شسو˘ت˘ت ا˘نورو˘ك
هذ˘ه ي˘ق˘ت˘ل˘ت ا˘مد˘ن˘˘عو ،نو˘˘ج˘˘شسلا
لا˘م˘ه’ا ة˘شسا˘ي˘شس ع˘م ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
صضارم’ا مقافتو ةدمعتملا يبطلا
ميدقت مدعو ىرشس’ا ماشسجأا يف
لبق نم م˘ه˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘جÓ˘ع˘لا
لك يقتلي امدنعو ،نوجشسلا ءابطا
نا˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘لا ة˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس ع˘˘˘˘م كلذ
ةي˘نا˘شسنا ة˘ع˘ي˘ج˘ف نإا˘ف ي˘شسا˘ي˘شسلا

فوف˘شص ي˘ف ثد˘ح˘ت د˘ق ة˘كششو˘م
يه ةيقيقح ةرزجم لب ،ىرشس’ا

ي˘نا˘شسن’ا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘لوأ’ا
اوحبشصأا لزع ىرشسا قحب بكترت
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘لود ة˘˘˘م˘˘˘حر تح˘˘˘ت
.يليئارشس’ا

ةقحÓمب لÓتح’ا ةلود فتكت مل
ةيششيعملا مه˘تا˘نا˘عا ي˘ف ىر˘شس’ا

ةنشصرقب اه˘ما˘ي˘قو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ببشسب ينيطشسلفلا بعششلا لاوما

لئاوعل ةينطو˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا ة˘يا˘عر
اهتا˘عز˘ن˘ف ،ن˘ي˘بو˘كن˘م˘لا ىر˘شس’ا
فدهت˘شست ة˘شضير˘م˘لا ة˘ي˘لÓ˘ت˘ح’ا
م˘ه˘ت˘نا˘كم ن˘م ىر˘˘شس’ا د˘˘ير˘˘ج˘˘ت
ة˘ي˘نا˘شسن’ا م˘ه˘ت˘م˘ي˘قو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

م˘ه˘ت˘موا˘ق˘م م˘ير˘ج˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لاو
بابشس’ا لك ريخشستو ،لÓتحÓل
عمقلاب ءاوشس مهريمد˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا

ءاو˘ه˘لا ر˘ششن˘ب وأا تا˘ق˘˘يا˘˘شضم˘˘لاو
انوروك ة˘ح˘ئا˘ج˘ل ما˘شسلا ر˘ف˘شص’ا
ددهي رمحا ءاوه ىلا لوحت يذلا

برحلا .مهريشصمو ىرشسأ’ا ةايح
ليئارشسا اهشضوخت يتلا ةديدجلا
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘˘خ’ا تاو˘˘˘ن˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
عا˘م˘جا˘ب ى˘ظ˘ح˘ت ي˘ت˘لاو ىر˘شس’ا

برحلا يه ةينيميلا اهبازحا ةفاك
بطششو مهقوقحو ىرشس’ا ىلع
ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو يز˘˘مر˘˘˘لا م˘˘˘هدو˘˘˘جو
ا˘ه˘نا د˘ق˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘هو ،ي˘˘نا˘˘شسن’او
يرامعتشس’ا اهعورششم تفوتشسا
ا˘م ة˘ما˘قإا˘ب ي˘لÓ˘ح’ا ير˘كشسع˘˘لا
تلمكاو ،ىربكلا ليئارشسا ىمشسي
تشضقو يناطي˘ت˘شس’ا ا˘ه˘عور˘ششم
ةينيطشسلف ةلود ةماقا ملح ىلع
مه’ا ءزجلا اهيلع يقبو ،ةلقتشسم
ىلع ءاشضقلا وهو يجيتارتشس’او
ةماركلا ميطحتو ةينطولا ةفاقثلا
اهل ةبشسنلاب رشصنلاف ،ةينيطشسلفلا
˘˘مÓ˘˘˘شست˘˘˘شسا˘˘˘ب ’ا ل˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘كي م˘˘˘ل
مهتياور ريمدتو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ىرشس’ا ن’و ،ةينطولا مهتيوهو
لكل يرهوجلا ىن˘ع˘م˘لا نو˘ل˘ث˘م˘ي
نششت اهنإاف ةعماجلا ميهافملا هذه
م˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسل˘ل بر˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
ت’’دلا هذه لك نم مهغيرفتو
ةلودل ةثيدحلا برحلا .يناعملاو
ن˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسا
ةلثمتم طقف دعت مل نينيطشسلفلا

ةيمويلا ةيعا˘م˘ج˘لا ت’ا˘ق˘ت˘ع’ا˘ب
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘عدار˘˘˘لا ما˘˘˘كح’ا˘˘˘ب ’و
’و ةيركشسعلا اهمكاحم اهردشصت
تا˘˘˘م˘˘˘هاد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف
نو˘˘ج˘˘˘شسلا ل˘˘˘خاد تاءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’او
،ةيشساشس’ا مهقوقح نم مهنامرحو
ىرشس’ا ةئزجت ماظن صضرفب امناو
ة˘ي˘لا˘شضن˘لا م˘ه˘˘ط˘˘باور كي˘˘كف˘˘تو
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘لز˘˘عو ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’او
ريوحتو ،نوجشسلا لخاد تانوتنك
ةينطو تامامتها نم مهتامامتها
ةيدامو ة˘ي˘ب˘ل˘ط˘م تا˘ما˘م˘ت˘ها ى˘لا

تاودا مادخ˘ت˘شساو ،ة˘ي˘نا˘شصخ˘ششو
م˘˘كح˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ظ˘˘نو ل˘˘ئا˘˘شسوو
ةد˘˘حو˘˘لا تي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ل ةر˘˘ط˘˘ي˘˘˘شسلاو
ناودعلا .نيلقت˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
رمتشسم  ىرشس’ا ىلع يليئارشس’ا

،ي˘˘م˘˘شسر ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘بو ةو˘˘ق˘˘˘بو
فعشضلا ةلاح ليئار˘شسا ة˘ل˘غ˘ت˘شسم
قÓ˘غ˘ناو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا
صسانلا ءا˘ه˘ت˘لاو ي˘شسا˘ي˘شسلا ق˘ف’ا
ةيششيعملاو ةيشصخششلا مهمومهب
،ةيزمر˘لاو ة˘ي˘ل˘كششلا ا˘يا˘شضق˘لا˘بو
ا˘ه˘شسرا˘م˘ي ي˘ت˘لا ءا˘ه˘ل’ا ة˘ير˘˘ظ˘˘ن
ركفملا اه˘ف˘شصو ا˘م˘كو لÓ˘ت˘ح’ا
ليوحتب لثمتت يكشسموششت موعن
لكاششملا نع ماعلا يأارلا هابتنا
نم ل˘شصاو˘ت˘م ل˘باو ر˘ب˘ع ة˘ما˘ه˘لا
،ةهفاتلا تامول˘ع˘م˘لاو تاءا˘ه˘ل’ا

ةيرا˘م˘ع˘ت˘شسا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا ي˘هو
Óً˘غ˘ششن˘م بع˘ششلا ل˘ع˘˘جا :لو˘˘ق˘˘ت
ٌتقو هل نوكي نأا نود Óًغششنم
ينطولا ررحتلا لئاشسمب ريكفتلل
ة˘لود˘لا .ر˘ي˘شصم˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ق˘˘حو
ةباشصملاو ةشضيرملا ةيليئارشس’ا
رم’ا اهب لشصو يلاعتلاو رورغلاب
،ريشس’ا ديهششلا حور ةقحÓم ىلا
ةديهششلا داشسج’ا نجشست ’ يهف
’ ،ةد˘ي˘˘ه˘˘ششلا حاور’ا ل˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف
امناو ءادهششلا نيماثج نع جرفت
وا ةيرشسلا اهرباق˘م ي˘ف ا˘ه˘ل˘ق˘ت˘ع˘ت
كلذ نم رثكاو ،ةدرابلا اهتاجÓث
ر˘ي˘شسا ن˘ع جار˘ف’ا صضفر˘ت ا˘ه˘نا˘ف
ن˘ي˘ب تو˘م˘ي˘ل را˘شضت˘حا ة˘لا˘ح ي˘ف
ىر˘˘شس’ا ع˘˘م ىر˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ك ه˘˘˘يوذ
وبا لامكو بيطخلا دواد ءادهششلا

وبا يماشسو حياشسلا ماشسبو رعو
د˘˘ي˘˘ع˘˘˘شسو دورا˘˘˘ب صسرا˘˘˘فو كا˘˘˘يد
د˘ه˘ششت م˘ل .م˘هر˘ي˘˘غو ي˘˘ل˘˘بار˘˘غ˘˘لا
تو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس
ةقحÓتملا دادع’ا هذهب ىرشسÓل

تاو˘ن˘شس ر˘ششع˘لا ي˘ف ثد˘ح ا˘˘م˘˘ك
نا ليئارشسا تررق دقف ،ةريخ’ا
ةيدبا نفادم يه نوجشسلا حبشصت
فيك ةششهدنم تلازامو ،ىرشسÓل
نا صسنوي ميرك ريشس’ا عاطتشسا
نجشسلا لخاد اماع93 ىلا لشصي
ي˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘بر ،تو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي نا نود
ى˘شضر˘ي ف˘ي˘ك ر˘ث˘كا ة˘˘بر˘˘غ˘˘ت˘˘شسم
ةل˘ئا˘شصفو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
ل˘خاد ىر˘شسا ى˘ق˘ب˘ي نا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ةينمزلا ةدملا هذه لاوط نوجشسلا
م˘ه˘ل ءا˘ن˘غ˘لا˘ب ي˘ف˘ت˘كي ،ة˘ل˘يو˘ط˘˘لا

م˘ه˘ن˘ع ة˘با˘ت˘كلاو م˘هرو˘شص ع˘فرو
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘تا˘˘˘ق˘˘˘ي ’ ه˘˘˘ن˘˘˘كلو
جارفÓ˘ل را˘ه˘ن ل˘ي˘ل تا˘يو˘ت˘شسم˘لا

Óًئا˘ف˘ت˘م صضع˘ب˘لا نا˘ك اذا .م˘ه˘ن˘ع
دعب ةديدج ةيشسايشس ةلحرم ءدبب
،ندياب يكيرمأ’ا صسيئرلا باختنا
جرفي نا ءيشش لك لبقو ىلوأ’اف
ة˘ي˘شسا˘شسا ةو˘ط˘خ˘ك ىر˘˘شس’ا ن˘˘ع
تا˘˘يو˘˘شست وا تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘˘م ة˘˘˘يأ’
كا˘ن˘ه نا ى˘شسن˘˘ن ’و ،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
ناد˘˘˘جو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ًار˘˘˘ئا˘˘˘˘غ ًا˘˘˘˘حر˘˘˘˘ج
تشضفر نا د˘ع˘˘ب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ىر˘شس’ا ن˘˘ع جار˘˘ف’ا ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسا
،ة˘ع˘بار˘لا ة˘ع˘فد˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘ماد˘˘ق˘˘لا

ء’ؤو˘˘ه ًا˘˘مÓ˘˘يا ر˘˘ث˘˘ك’ا حر˘˘ج˘˘لاو
نيلولششملاو نيقاعملاو ىشضرملا

ة˘ث˘ي˘ب˘خ˘لا مارو’ا˘ب ن˘ي˘با˘˘شصم˘˘لاو
ة˘ن˘شسو اد˘حاو ًاد˘حاو نو˘ط˘قا˘شست˘ي
ىر˘شس’ا ى˘شسن˘˘ن ’و ،ة˘˘ن˘˘شس ءارو
داؤو˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘شس’ا˘˘˘ك ن˘˘˘شسلا را˘˘˘ب˘˘˘ك
ديعا ن˘يذ˘لا ىر˘شس’او ي˘كبو˘ششلا
ي˘شضق˘ي ىر˘˘خا ةر˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
نابشضقلا فلخ اماع04 مهشضعب

ء’ؤوه ،يثوغرب˘لا ل˘ئا˘ن ر˘ي˘شس’ا˘ك
يف لقاع يا لبقي ’ نوبذعملا
يف نيروششح˘م او˘ل˘ظ˘ي نا ا˘ي˘ند˘لا
لظ يف ةايحلا جراخ ةنكمأ’ا كلت
مÓشسلا نع يودملا جيجشضلا اذه
.رارقتشس’او

عقإرق ىصسيع :ملقب

«انوروك» سسوريفب راجنلا يحتف ريسسأ’ا ةباسصإا

35) راجنلا يحتف ريشسأ’ا بيشصُأا
صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘م (ا˘˘ًما˘˘ع
نيذلا ىرشسأ’ا دحأا وهو ،«انوروك»
نجشس يف (01) مشسق يف نوعبقي
تلجُشس ثيح ،«يوارحشصلا بقنلا»
يناعُيو .اًرخؤوم تاباشصإا ةدع هيف
ماع ذنم لقتعم˘لا ،را˘ج˘ن˘لا ر˘ي˘شسأ’ا

(03)ـل نجّشسلاب موكحملاو ،2002
ة˘ي˘ح˘شص ل˘كا˘ششم ةد˘ع ن˘˘م ،ا˘˘ًما˘˘ع
تاو˘˘ن˘˘شس لÓ˘˘خ تج˘˘ت˘˘ن ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘شص
ةيلاقتع’ا فورظ˘لا ءاّر˘ج ه˘لا˘ق˘ت˘عا
ن˘م ر˘ث˘كأ’ ع˘شضخ ثي˘ح ،ة˘ب˘ع˘˘شصلا

يدا˘ن ح˘شضوأاو .ة˘ي˘حار˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
«بق˘ن˘لا» ن˘ج˘˘شس ةرادإا نأا ،ر˘˘ي˘˘شسأ’ا
ةفرعم نود را˘ج˘ن˘لا ر˘ي˘شسأ’ا تل˘ق˘ن
ةرادإا نأا اًملع ،اهيلإا لقُن يتلا ةهجلا
ة˘ي˘ب˘لا˘غ تلز˘ع لÓ˘ت˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس
(8) مشسق يف صسوريفلاب نيباشصملا
فور˘ظ ي˘ف «نو˘م˘ير» ن˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف
يدا˘ن ر˘كذو .ة˘يوا˘˘شسأا˘˘مو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ق
رورم نم مغرلا ىلعو هنأا ،ريشسأ’ا

ي˘ف صسور˘ي˘ف˘لا رو˘ه˘˘ظ ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘م
هنأا ’إا «بقنلا» يف ماشسقأ’ا صضعب

ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘ج˘شس˘ُت مو˘ي˘لا ى˘ت˘حو
ر˘طا˘خ˘م˘لا نأا ،ع˘˘با˘˘تو .تا˘˘با˘˘شصإ’ا
ةشصاخ ،ىرشسأ’ا ةايح ىلع دعاشصتت
فوفشص نيب تاباشصإا ليجشست دعب
اًديدحت اًر˘خؤو˘م ى˘شضر˘م˘لا ىر˘شسأ’ا
’ نأا ا˘ًم˘ل˘ع ،«نو˘م˘ير» ن˘ج˘شس ي˘˘ف
مهعاشضوأا لوح ة˘ق˘ي˘قد تا˘مو˘ل˘ع˘م
لشصاوت ثيح ،مويلا ىتح ةيحشصلا
را˘˘كت˘˘حا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘شس ةرادإا

فعاشض يذلا رمأ’ا ،ءابولا ةياور
.م˘هر˘ي˘شصم ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ˘لا م˘ج˘˘ح
ةباشصإا (052) نم رثكأا نأا ىلإا راششُي
ىر˘˘شسأ’ا فو˘˘ف˘˘شص ن˘˘ي˘˘ب تل˘˘ج˘˘˘ُشس
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م «ا˘˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ن˘ج˘شس ي˘ف ا˘هÓ˘عأا ،ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا
/يناثلا نيرششت رهشش يف «عوبلج»
.0202 ربمفون
هجو˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ر˘ي˘شس’ا يدا˘ن

هعورششم ةلئشساو ةماه طاقن رششع
يلودلا رمح’ا بيلشصلا رود نع
يششفتو انوروك ةحئاج ةهجاوم يف
 : لÓتح’ا نوجشس لخاد صسوريافلا
ر˘م˘ح’ا بي˘˘ل˘˘شصلا مد˘˘ق اذا˘˘م : ’وا

ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘˘خ ىر˘˘شسÓ˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا
 ؟ انوروك
بيلشصلل ةيبطلا مقاوطلا له : ايناث
تاباشص’ا ددعب عÓطا ىلع رمح’ا
 ؟ لÓتح’ا نوجشس لخاد
رود رمح’ا بيلشصلل ناك له : اثلاث
تامقع˘مو ة˘ي˘ب˘ط داو˘م م˘يد˘ق˘ت ي˘ف
  ىرشس’ا ةيامحل ةيوداو
˘ما˘ق ر˘م˘ح’ا بي˘ل˘شصلا ل˘ه : ا˘ع˘˘بار
نوجشسلا يف رجحلا ماشسقا ةرايزب
ةرادا لماعت ةيفيك ىلع عÓطÓل
ع˘م ي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘˘م˘˘قا˘˘طو نو˘˘ج˘˘شسلا
  ؟ نيباشصملا ىرشس’ا

ر˘˘م˘˘ح’ا بي˘˘ل˘˘شصلا ل˘˘ه : ا˘˘شسما˘˘˘خ
ةي˘لود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ه˘نو˘ك ي˘لود˘لا
مدقت نوجشسلا روزت يتلا ةديحولا
ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا ءا˘˘ط˘˘عا˘˘ب
ىر˘˘شس’ا˘˘ب تا˘˘فو˘˘ششك ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا
 ؟ انوروك صسوريافب نيباشصملا
رمح’ا بيلشصلا ماق له : اشسداشس
ىر˘˘شس’ا نوؤو˘˘شش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه د˘˘يوز˘˘ت˘˘ب
ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازوو
ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا ن˘ع ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘˘ب

 ؟ نيباشصملا ىرشسÓل
ن˘م ر˘ث˘كا دو˘جو ل˘ظ ي˘ف : ا˘ع˘با˘˘شس
صسور˘يا˘ف˘ب با˘شصم ر˘ي˘شسأا003
نا˘ي˘ب كلذ ي˘عد˘˘ت˘˘شسي ’ا ا˘˘نورو˘˘ك
بي˘˘ل˘˘شصلا ن˘˘˘م ح˘˘˘شضاو ي˘˘˘مÓ˘˘˘عا
بيرملا تمشصلا اذه اذاملو رمح’ا

رو˘هد˘ت ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘ن˘˘م بير˘˘غ˘˘لاو
ي˘ح˘شصلا ع˘˘شضو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
 ؟؟ مهنم تارششعلل
ا˘نورو˘ك صسور˘يا˘ف ي˘ششف˘ت : ا˘ن˘˘ما˘˘ث
كلذ ي˘عد˘ت˘شسي’ا نو˘ج˘˘شسلا ل˘˘خاد
عيمج نم ءيراوط ةنجل ليكششت
ىرشس’ا نع ةعفادملا تاشسشسؤوملا

ةيملاعلا ةح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م د˘يوز˘تو
راششت˘نا رو˘ط˘ت ن˘ع ي˘مو˘ي ر˘ير˘ق˘ت˘ب
ة˘˘مو˘˘كح ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘تو صسور˘˘يا˘˘ف˘˘لا
ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا يدر˘ت لÓ˘ت˘ح’ا

 ؟؟ انتاريشسأاو انارشسأ’
لا˘م˘ه’او تو˘م˘لا ر˘ط˘خ : ا˘˘ع˘˘شسا˘˘ت
ةرادا ل˘ب˘ق ن˘م د˘م˘ع˘ت˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ر˘ي˘ب˘ك كر˘ح˘ت ي˘عد˘ت˘شسي نو˘˘ج˘˘شسلا

ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ن˘م ع˘شساوو
ريفوتل نوجشسلا ةرادا ىلع طغشضلل

 ؟؟ ةبشسانملا ةيحشصلا ريبادتلا
د˘˘فو لا˘˘شسرا ةرور˘˘˘شض : ار˘˘˘ششا˘˘˘ع
ةحشصلا ةمظ˘ن˘م ى˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
ل˘ئا˘شسر م˘ه˘م˘ي˘ل˘شستو ة˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ل˘خاد ثد˘ح˘ي ا˘م لو˘˘ح ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
مهنم دمعتملا لامه’او نوجشسلا

صسوريافلا يششفت ىلا ىدا يذلاو
عيفر دفولا نوكيو نوجشسلا يف
ةرازو ن˘˘م ل˘˘كششمو ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘هو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا
ر˘ي˘˘شس’ا يدا˘˘نو ىر˘˘شس’ا نوؤو˘˘شش
ن˘˘˘م دد˘˘˘عو ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
لاج˘م ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
˘مو˘ق˘ت ناو ىر˘˘شس’ا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا
بلط ميدقتب ةينيطشسلفلا ةطلشسلا

ةمظنملل لجاع عامتجا ىلا لجاع
ي˘˘ف ىر˘˘شس’ا ع˘˘شضو ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م˘˘ل
صسوريافلا يششفت ةجيتن نوجشسلا

ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تاو
نو˘ج˘شسلا ةرادا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضل˘˘ل
ي˘لود˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب ماز˘ت˘لÓ˘ل
ل˘ظ ي˘ف ىر˘شس’ا ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
 .. ةحئاجلا

ينيطصسلفلإ ريصس’إ يدان
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 ةينقتلا تاسساردلا دامتعا
ةياجبب كنزلا مجنم لÓغتسسÓل

م˘جا˘ن˘˘م˘˘لا ةرازو تشضر˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
،ةقيثو ةزمح ةلات مجنم ةيعشضو
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت عور˘˘ششم˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت
كنز˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شساو
روز˘˘˘ي˘˘˘مأا داو˘˘˘˘ب صصا˘˘˘˘شصر˘˘˘˘لاو
مجن˘م˘لا اذ˘ه ع˘ق˘يو .«ةيا˘ج˘ب»

روز˘˘ي˘˘مأا داو عور˘˘ششم ن˘˘˘م˘˘˘شض
ى˘ل˘ع ع˘ق˘ي ه˘شسف˘ن و˘هو ،كنز˘ل˘ل
ىلع رئازجلل يلامششلا لحاشسلا
برغ بونج مك01 يلاوح دعب
يلاوحو ةيئانيملا ةياجب ةنيدم
.ةمشصاعلا قرشش ىلإا مك072
ءاششنإا مت هنا ةرازولا تحشضوأاو
ةكرشش ىمشست ةطلتخم ةكرشش
رهشش يف) طشسوتملا برغ كنز
نيمثتو ريوطت˘ل6002 ريارب˘ف
داو˘ل صصا˘شصر˘لاو كنز˘لا م˘ج˘ن˘م
ن˘ي˘ت˘كر˘شش ن˘ي˘ب كلذو روز˘˘ي˘˘ما

ا˘م˘ه ن˘ي˘ت˘ي˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج
تاجتنملل ةين˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
داوملاو ةيديدحلا ريغ ةيمجنملا
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘˘لاو  ة˘˘ع˘˘فا˘˘ن˘˘لا
يمجنملاو يجولويجلا ثحبلل
ةيلار˘ت˘شسأ’ا «ن˘ي˘مار˘ت» ة˘كر˘ششو
5.23و ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل �56)
ثحبلل ينطولا ناويدلل ةئاملاب
5.2و يمجنملاو ي˘جو˘لو˘ي˘ج˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ر˘ي˘غ ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل
.(ةيديدحلا

ةينقتلا تاشساردلاب قلعتي اميفو
ةجلاعمو لÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

ةرازولا تراششأا ،ةئيبلا رييشستو
ةشساردلا نأاو اهدامتعا مت هنأا ىلإا

يرا˘ج ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا
.«اهدامتعا لجأا نم اهليلحت

دادعإا ىلع ل˘م˘ع˘لا ير˘ج˘ي ا˘م˘ك
لو˘ب˘ق˘لا ل˘جأا ن˘م ل˘م˘˘ع ة˘˘ط˘˘خ
ن˘م عور˘ششم˘˘ل˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
تاذ بشسح ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘شس
،ةربخلا صصوشصخ˘بو.ردشصملا
ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح˘˘لا تر˘˘كذ
ةيرئازج تاعماج ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تا

ةكرششلا نيب ةعقوملا كلت اهنم
،بل˘شصلاو د˘يد˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘شسارد˘لا زا˘ج˘نإا˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ريوطت عورششم  ةرولبل ةمزÓلا

تÓيبج راغ يف ديدحلا مجنم
مولع˘لا ة˘ع˘ما˘ج ن˘ي˘بو (فود˘ن˘ت)
فايشضوب دمحم ايجولو˘ن˘كت˘لاو
م˘ت ا˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،نار˘˘هو˘˘ب
يعماج˘لا ز˘كر˘م˘لا ع˘م ه˘ع˘ي˘قو˘ت

صسف˘ن˘ل فود˘ن˘ي˘ت˘ب ي˘فا˘ك ي˘ل˘˘ع
.عورششملا

ةينطولا ةشسشسؤوملا تعقو امك
ر˘ي˘غ ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل
نم ،ةعفانلا داوملا و ةيديدحلا

دبع ةعماج عم ةيقافتا ،اهتهج
لجا نم ،ةياج˘ب˘ب ار˘ي˘م ن˘م˘حر˘لا

كنز˘لا م˘ج˘ن˘م ر˘يو˘ط˘ت عور˘ششم
،روز˘˘ي˘˘مأا داو ي˘˘ف صصا˘˘شصر˘˘لاو
م˘جا˘ن˘م ة˘كر˘شش تع˘قو ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ةينطولا ةشسردملا و تافشسوفلا
يف نيدعت˘لاو م˘جا˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

عورششم˘ل را˘طإا ة˘ي˘قا˘ف˘تا ة˘با˘ن˘ع
يف تافشسوفلا ليو˘ح˘ت ر˘يو˘ط˘ت
.(ةشسبت) قنعلا لبجب

ب .صس

ةي’ول ةحشصلا ةيريدم تعرشش
ريشضحتلا ي˘ف ،تن˘ششو˘م˘ت ن˘ي˘ع
صسوريف دشض حي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

عام˘ت˘جا لÓ˘خ ن˘م91 دي˘فو˘ك
ي˘ئ’و˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ج م˘˘ظ˘˘ن
.ةئبوأ’ا ملع نم ءاربخب ةحشصلل
ةلمج ذاختا مت ددشصلا اذه يفو
هذ˘ه˘ل مزÓ˘لا تا˘ب˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
04 ر˘ي˘فو˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ل˘م˘ح˘لا

ر˘ئاود˘لا ر˘ب˘ع ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل˘ل ز˘˘كر˘˘م
صصيشصخت عم ةي’ولل ةينامثلا
ربع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط قر˘ف ة˘ت˘شس
بارت ربع ةعزوملا لظلا قطانم
لكل ابيبط26 ريفوت عم ةي’ولا

نوعو يبط هبشش مقاط بيبط
ن˘كا˘مأا د˘يد˘ح˘ت بنا˘ج ى˘لإا ةرادإا
ام دعب اذهو ،ظفحلاو نيزختلل
ءاشسؤور عم تاءاقل ةدع دقع مت
تنلعأا يتلا ةيبطلا تاشسشسؤوملا

حاجنإا ل˘جا ن˘م ا˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج ن˘ع
يف نيلعافلا لك .حيقلتلا ةلمح
ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘نأا اود˘كأا عا˘ط˘˘ق˘˘لا

حاقللا لابقتشس’ ىوشصق بهأات
حيقل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عور˘ششلاو
ةيجيردت ةروشصب ميتتشس يتلاو
ددشصلا اذهبو .ةنشسلا رادم ىلع
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا تر˘˘فو
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ل ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصل˘˘˘ل
طاقن عشست اهد˘حو˘ل تن˘ششو˘م˘ت
ةئبوأ’ا ةحلشصم اهب مي˘ع˘ط˘ت˘ل˘ل
ن˘يأا ل˘م˘˘ع˘˘لا بط ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصمو
يينهمب ةريخأ’ا هذه لفكتتشس
ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ة˘˘ح˘˘شصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
تامدخلا ةددعت˘م ةدا˘ي˘ع˘لا ى˘لإا
نيعو ‐ لÓغأا‐ لحيكلا نيعل
.ةبلطلا
تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا
ةحلشصم اهيدلف ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإ’ا

ل˘ف˘كت˘ت˘شس ي˘ت˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بط
يتلا ةي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ب
ح˘لا˘شصم ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ ل˘˘م˘˘ع˘˘ت

اهل نوكتشس ثيح91 ديفوك
.ميعطتلا يف ةيولوأ’ا

ةنوب نيصسح

6102 ةنصس ذنم هيف قÓطن’إ مت قيرطلإ عورصشم

«علعلسشلا» قيرط مامتإا نورظتني ةنتابب ءاملا يداو ناكسس
لك ةي’ولاب ةيلامصشلإ ةهجلإ يف ةعقإولإو ةنإورم ةرئإدل ايرإدإإ ةعباتلإ ءاملإ يدإو ةيدلب ناكصس ،بلاطي

عورصشملإ ةلمكتل لجاعلإ لخدتلإ «دوهزم قيفوت» ةي’ولإ يلإو اهصسأإر ىلعو ،ةيئ’ولإو ةيلحملإ تاطلصسلإ
مت امدعب  ةعاصسلإ دحل ةلوهجم مهبصسح تيقب باصسأ’ هلاغصشأإ تفقوت يذلإو ربصصلإ غرافب هنورظتني يذلإ

ملح قيقحتو همامتإإ نكل ة’ولإو ءإرزولإ نم ديدعلإ ةنياعمب يظحو6102 ةنصس ذنم هيف قÓطن’إ
.مويلإ دح ىلإإ افقوتم يقب ناكصسلإ

يذ˘لا عور˘ششم˘لا اذ˘ه ،ر˘ب˘ت˘ع˘ي
’او˘مأا ة˘لود˘لا ة˘ن˘يز˘خ ف˘˘ل˘˘ك
ناكشس هرظ˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ل˘ح ةر˘ي˘ب˘ك
ببشسب ةيحÓفلا ةيدلبلا هتاه
لÓخ نم اهبعلي يتلا ةميقلا

ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘ط˘˘بر
كيرحتو ة˘فا˘شسم˘لا را˘شصت˘قاو
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع بي˘˘˘لاود
نأا ثيح ،ةيدلبلل ةيداشصتق’ا

ه˘ي˘ف تلا˘˘ع˘˘ت عور˘˘ششم˘˘لا اذ˘˘ه
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ل˘ب˘ق ن˘م تاءاد˘ن˘لا
نايعأا لكو يندملا عمتجملا
ديدعلا ميظنتب اوماقو ةيدلبلا

نم ةيجاجتح’ا تاكرحلا نم
ىلإا همامتا يف عارشسإ’ا لجأا
اقلغم ة˘عا˘شسلا د˘ح˘ل ي˘ق˘ب ه˘نأا

اذهو ،هي˘ل˘ع ة˘ق˘ل˘ع˘م م˘ه˘لا˘مأاو
رطششلا نم ءاهتن’ا مت امدعب
ي˘نا˘ث˘لا ر˘ط˘ششلا ي˘ق˘˘بو لوأ’ا

رداشصم ىلإا ،ادانتشساو.افقوتم
ة˘يد˘ل˘ب ل˘خاد ن˘م ا˘ن˘ب ة˘م˘ي˘ل˘ع
وه بلطملا اذه نأا ءاملا يداو
ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو نا˘˘كشسل˘˘ل ي˘˘عر˘˘˘شش

ىلع ر˘ي˘غ˘شص ر˘ط˘شش ه˘ما˘م˘تإ’
هدا˘ن˘شسإا م˘تو م˘ل˘ك2 ة˘فا˘شسم
ةيريدمو ةي’ولا عم رفاشضتلاب
همامتإ’ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’ا
قيقحتو لجا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف
.ءاملا يداو ةيدلب ناكشس ملح

مظني رمحأ’إ لÓهلإو..
مدلاب عÈتلل ةلمح

بت˘˘˘كم˘˘˘لا ،صسمأا لوأا م˘˘˘ظ˘˘˘ن

ر˘˘م˘˘حأ’ا لÓ˘˘ه˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا
ةلمح ةنتاب ةي’وب يرئازجلا
عم قيشسنتلاب مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل
لÓ˘ه˘ل˘ل ي˘عر˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘˘م˘˘حأ’ا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف تكرا˘˘˘شش  ،تلوزا˘˘˘ت
يندملا عمت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ةيندملا تاطلشسلا لك اذكو
.ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘˘كشسع˘˘˘لاو
ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف كرا˘˘ششو
بت˘˘كم˘˘لا ن˘˘م نو˘˘عر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م
ر˘˘م˘˘حأ’ا لÓ˘˘ه˘˘ل˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
،ا˘ه˘حا˘ج˘نإا د˘شصق ،ير˘ئاز˘ج˘لا

حدا˘ف˘لا صصق˘ن˘˘لا د˘˘ع˘˘ب كلذو
˘˘˘مد˘˘˘لا كن˘˘˘ب هد˘˘˘ه˘˘˘شش يذ˘˘˘لا
ديازتملا بلطلا مامأا ،ةي’ولاب

صضارمأا ىفششتشسمب ىشضرملل
ىفششتشسم˘لا اذ˘كو نا˘طر˘شسلا
.يعماجلا

ديعل˘ب» ةرو˘ت˘كد˘لا ،ترا˘ششأاو
زكرملاب ةلوؤو˘شسم «ة˘ن˘ي˘م˘شسي
˘مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل صصشصخ˘م˘˘لا

ىف˘ششت˘شسم˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
انئاقل لÓخ ةنتابب يعماجلا

ةيومدلا رمزلا مظعم نأا اهعم
ا˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘˘خ ةرد˘˘ن د˘˘ه˘˘ششت
يف ةردان˘لاو ة˘ب˘لا˘شسلا ر˘مز˘لا
بل˘ط˘لا ى˘ق˘ب˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا

د˘ياز˘ت˘م ةدا˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
نيعربتملل مات مادعنا هلباقيو
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج مود˘˘ق ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
نينطاوملا فو˘خ˘تو ا˘نورو˘ك

و˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن بر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
ترخشس امك ،تايف˘ششت˘شسم˘لا
لمعت ةنحاشش ةحلشصملا تاذ
نيعر˘ب˘ت˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ى˘ل˘ع
ىلع لوشصحلا لجأا نم اذهو
ذا˘ق˘˘نإاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضإا مد ةر˘˘ط˘˘ق
.توملا نم ىشضرملا

’ابقإا  عربتلا ةلمح ،تدهششو
نينطاو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ع˘شساو
ةو˘ق˘ب ا˘ه˘ي˘ف او˘م˘ها˘شس ن˘يذ˘˘لا

كنب ءار˘ثإاو عر˘ب˘ت˘لا˘ب او˘ما˘قو
ي˘˘فا˘˘شضإا بو˘˘شسن˘˘˘م˘˘˘ب مد˘˘˘لا
نيذلا ىشضرملا ةحشص ظفحي
غرافب ةدام˘لا هذ˘ه نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ذاقنإا لجأا نم اذهو ربشصلا نم
.مهحاورأا

ءاد˘بإ’ ةو˘عد˘˘لا قÓ˘˘طإا م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
عور˘˘˘˘ششم لو˘˘˘˘ح ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ه’ا
دÓ˘ب ي˘ف ج˘مد˘م˘لا تا˘ف˘شسو˘ف˘˘لا
ةدمشسأ’ا جاتنإ’ ة˘شسب˘ت˘ب ة˘بد˘ه˘لا
،دÓبلا نم ةيقرششلا قطانملا يف
ام˘ب˘شسح ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ
ةليشصح يف مجانملا ةرازو هتدكأا
ةنشسل لام˘عأ’ا ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ربمشسيد13 ة˘يا˘غ ى˘˘لإا0202
.يشضاملا

اذه» نأا ردشصملا تاذ حشضوأاو
ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا فدا˘ه˘لا عور˘ششم˘لا

يف تافشسوفلا ليوحت ةعانشص
جا˘ت˘˘نإ’ (ة˘˘شسب˘˘ت) ة˘˘بد˘˘ه˘˘لا دÓ˘˘ب
ةيقرششلا قطان˘م˘لا ي˘ف ةد˘م˘شسأ’ا

ةلحرم يف ايلاح دجوي دÓبلا نم
لمتحم ينقت كيرشش نع ثحبلا

ءاد˘˘بإ’ ةو˘˘˘عد˘˘˘لا نا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
ةنشس يف اهقÓطإا متيشس مامته’ا

1202.
ريو˘ط˘ت عور˘ششم˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا

تÓيبج راغ يف ديدحلا مجنم
ملك061 د˘ع˘ب ى˘ل˘˘ع ع˘˘قاو˘˘لا)

،(فودنت ةن˘يد˘م ي˘قر˘شش بو˘ن˘ج
اذه نأا ىلإا ةرازولا تراشش دقف
ذنم هتشساردو هديدحت مت مجنملا
.ةنشس نيشسمخ نم رثكأا

مجانم لوقح نأا تحشضوأا امك

يتلاو تÓيبج راغ يف ديدحلا
نم ةربتعم ةبشسن ىلع يوتحت
(ةئاملاب05 ن˘م ر˘ث˘كأا) د˘يد˘ح˘لا
ءا˘شضف ي˘ف) لÓ˘غ˘ت˘شس’ا ة˘ل˘ه˘شس
تارايلم3 نم رث˘كأا˘ب (حو˘ت˘ف˘م
نأا ىلإا ةليشصحلا ريششت ثيح ،نط
ةيشسلكلا هتي˘ن˘ب ه˘ب˘ي˘ع˘ت ند˘ع˘م˘لا
ةيلاع ةبشسنو ةدقعملا ةيرخشصلا

ر˘شصن˘ع و˘هو ،رو˘ف˘شسو˘ف˘˘لا ن˘˘م
.بلشصلا ةعانشص يف راشض
راغ نداعم نأاب ةرازولا تركذو
ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع عزو˘ت˘ت تÓ˘˘ي˘˘ب˘˘ج
را˘غو بر˘غ˘لا را˘غ ي˘˘ه ع˘˘قاو˘˘م
ا˘م و˘هو قر˘ششلا را˘غو ط˘شسو˘˘لا
04 اهردق ةيلامجإا ةحاشسم لثمي
هذ˘ه نأا  ة˘ف˘ي˘شضم ،را˘˘ت˘˘كه ف˘˘لأا
نا˘كم˘لا ى˘لإا د˘˘ت˘˘م˘˘ت م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ير˘ششم ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ى˘م˘شسم˘لا

راغ قرشش مك002 دعب ىلع
.تÓيبج
،م˘ج˘ن˘م˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ن˘˘عو
ةكرششلا نأا ىلإا ةليشصحلا ريششتف
مت دق بلشصلاو ديدحلل ةينطولا
ءارجإ’4102 ماع يف اهؤواششنإا

تابثإ’ ةمزÓلا تاشساردلا عيمج
عورششملل ةيداشصتق’ا ىودجلا

يشسفانت يعان˘شص ل˘ح ر˘يو˘ط˘تو
.تÓيبج راغ مجنم نيشسحتل

هذ˘˘˘˘˘ه» نإا˘˘˘˘˘ف ةرازو˘˘˘˘˘لا بشسحو
نييلبقتشسملا اهئاكرششو ةكرششلا
يدحتلا اذه عفر مهيلع نيعتي
مجانم لÓغتشساو نيمثت لجا نم
نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،«تÓ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ج را˘˘˘غ
ةيعانشصلا ةيبيرجتلا تارابتخ’ا
ماخ ى˘ل˘ع تير˘جأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا
لبق نم تÓيبج راغ يف ديدحلا
ةيثحب زكارم عم ةينيشص ةكرشش
تح˘م˘شس ة˘ي˘ن˘ي˘˘شص تا˘˘ع˘˘ما˘˘جو
زّكرم :نيجتنم ىلع لوشصحلاب
يذلا روفشسوفلا ةجرد صضفخنم
ط˘خ ي˘ف ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا ن˘˘كم˘˘ي
قو˘ح˘شسمو تا˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا ر˘يو˘˘كت
ديدحلا
ي˘ف أا˘ب˘ع˘م˘لا ،ا˘ًق˘ب˘شسم لز˘ت˘خ˘م˘لا
ن˘˘كم˘˘ي يذ˘˘لاو ،بلاو˘˘ق ل˘˘كشش
ل˘م˘كم وأا ل˘يد˘ب˘ك ه˘ماد˘خ˘ت˘˘شسا
.ديدحلا ةدرخل
ةكرششلا نا ةرازولا تفششكو
بل˘شصلاو د˘يد˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا˘˘ب ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح مو˘˘ق˘˘ت
ماعلا نيعا˘ط˘ق˘لا ن˘م) ءا˘كر˘شش
وأا /و ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صصا˘˘خ˘˘لاو
ءاد˘بإ’ ةو˘˘عد˘˘لا نأاو (بنا˘˘جأ’ا
اهقÓطإا ررقم˘لا ن˘م ما˘م˘ت˘ه’ا

.ةيراجلا ةنشسلا لÓخ
م.ق

نامثع راعرع

يجاجتحا عمجت
1 لدع يبتتكمل
مامأا3102و2و
ةياجب ةي’و رقم

وبتتكم صسمأإ لوأإ عمجت
مامأإ3102و2و1 لدع تانكصس
نيبلاطم ،ةياجب ةي’و رقم
ةفقولإ هذه لÓخ نم
حرصص ام بصسح ةيجاجتح’إ

نيبتتكملإ دحأإ هب
نم نولمأاي مهنأإ نيكراصشملإو
نيمئاقلإو ةيلحملإ تاطلصسلإ

مهصسأإر ىلعو لدع تانكصس ىلع
نيريدملإو ةي’ولإ يلإو
ةريتو عفرل نييذيفنتلإ
يف اهذيفنت ةيراجلإ لاغصشأ’إ
ليصصوت نم نهإرلإ تقولإ
ءاملإ ،زاغلإ ،ءابرهكلإ تاكبصش
مهنم ايعصس كلذو ،اهريغو..

لوصصحلإو مهتانكصس مامتإ’
ةدافتصس’إ تإرإرق ىلع
يتلإ مهحيتافم مÓتصسإو
،تإونصس ذنم اهورظتنإ املاطل
دق  ةياجب يلإو نإاف ةراصشإÓلو
ىلع نيمئاقلل تاميلعت ىطعأإ
ربكأإ تإدوهجم لذبل عورصشملإ

ايئاهن فلملإ إذه قلغ دصصق
،اهباحصصأ’ حيتافملإ ميلصستو
تاصسصسؤوملاب عفد ام وهو
لاغصشأ’إ ةريتو عفرب ةينعملإ

عيراصشملإ مامتإإ فدهب
اهزاجنإإ يراجلإ ةينكصسلإ

فيإرزوأإ ينكصسلإ بطقلاب
.ريغ دإو ةيدلب

ت . ك

دÓبلإ نم ةيقرصشلإ قطانملإ يف ةدمصسأ’إ جاتنإ’ صصصصخم

ةسسبتب لغسشلا قوسس ثعبي تافسسوفلا عورسشم

ةلقنتم ةيبط قرف ةتصس صصيصصخت عم
تنسشومت نيعب «انوروك» دسض حيقلتلل ازكرم04

ةيفير تاعمجت ثÓث تصسم لاغصشأإ ببصسب
تليسسمسسيت بورسشلا ءاملاب نيومتلا يف بذبذت

يف ابذبذت ،نيموي ذنم  ،تليصسمصسيت ةيدلبب ةيفير تاعمجت ةثÓث دهصشت
صسمأإه˘ب تدا˘فأإ ا˘م˘ب˘صسح ،ة˘نا˘ي˘صص لا˘غ˘صشأإ ءإر˘ج بور˘صشلإ ءا˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘˘لإ
إذه نأاب جأإول ردصصملإ تإذ حصضوأإو.هايملل ةيرئإزجلل ةيئ’ولإ ةدحولإ
اهنطقي يتلإ «صشوقنموب»و «زيإرحلإ»و «فصسوي د’وأإ» ىرق صسمي بذبذتلإ

تإونق تابرصستل ةيراج ةنايصص لاغصشأإ ىلإإ كلذ اعجرم ،ةمصسن005.2 ءاهز
.ةيف˘ير˘لإ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لإ تإذ ىو˘ت˘صسم ىل˘ع ةد˘جإو˘ت˘م˘لإ بور˘صشلإ ءا˘م˘لإ ع˘يزو˘ت
ءا˘صسم ف˘نأا˘ت˘صست˘صس بور˘صشلإ ءا˘م˘لإ ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب ةد˘˘حو˘˘لإ تإذ ترا˘˘صشأإو
ةدحولإ نأإ ركذي.تإونقلإ هذه ةنايصص لاغصشأإ نم ءاهتن’إ دعب كلذو ،دحأ’إ
صسمخ ةيصضاملإ ةليلقلإ مايأ’إ لÓخ تلجصس دق هايملل ةيرئإزجلل ةيئ’ولإ

«ف˘صسو˘ي د’وأإ ىر˘ق˘ب ةد˘جإو˘ت˘م˘لإ بور˘صشلإ ءا˘م˘لإ ع˘يزو˘ت تإو˘ن˘ق˘ب تا˘˘بر˘˘صست
.ايلاح اهحÓصصإاب لفكتلإ يرجي يتلإو «صشوقنموب»و «زيإرحلإ»و

م.ق
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ةفلاخم0059 ليجسست
نطولا برغ تاي’وب

تÓ˘˘˘خد˘˘˘˘ت تر˘˘˘˘ف˘˘˘˘شسأا
عاطقل ةبقار˘م˘لا ناو˘عأا
تشس ر˘˘˘ب˘˘˘ع ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

بر˘˘˘˘˘غ ن˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘ي’و
يشضاملا ما˘ع˘لا ن˘طو˘لا

725.9 ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ن˘˘ع
ملع ا˘م˘ب˘شسح ،ة˘ف˘لا˘خ˘م
تاذ ىد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل صسمأا
ة˘يو˘ه˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
يتلا ةديعشسل ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
.تاي’ولا هذه يطغت
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘شضوأاو
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘قو˘˘ب ،مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب

هذ˘˘˘˘˘˘ه نأا ة˘˘˘˘˘˘˘ششا˘˘˘˘˘˘˘كع
م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
نم لك ربع اهليجشست
ر˘˘˘˘˘كشسع˘˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘˘ي’و
ف˘˘ل˘˘˘ششلاو ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غو
تليشسمشسيتو ةدي˘ع˘شسو
ن˘ع تر˘ف˘شسأا ترا˘ي˘˘تو
رشضحم019.8 ريرحت
قلغو ةيئاشضق ة˘ع˘با˘ت˘م
.ايراجت Óحم563.1
تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘تو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا تاذ
ةيراجتلا تاشسرامم˘لا˘ب
684.6 ا˘هدد˘ع غ˘لا˘˘ب˘˘لا
راعشسأ’اب مÓعإ’ا مدعب
˘مد˘عو ةر˘تو˘ف˘˘لا مد˘˘عو
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘شسح˘˘˘˘لا عاد˘˘˘˘يإا
˘˘مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
ةننقملا راعشسأ’ا مارتحا

طا˘˘˘˘ششن ة˘˘˘˘شسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘مو
ديقلا نود راق يراجت
يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘شسلا ي˘˘ف
طا˘˘˘˘ششن ة˘˘˘˘شسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘مو
ة˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م وأا يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت

نود ليجشستلل ةعشضاخ
ءاشصحإا مت امك.ةشصخر

ي˘ف ة˘ف˘لا˘خ˘م140.3
اهن˘م صشغ˘لا ع˘م˘ق را˘طإا

ة˘ي˘ماز˘˘لإا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع
مارت˘حا مد˘عو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘مÓ˘˘˘˘شس
ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘˘شضرا˘˘ع˘˘مو
ة˘ي˘ماز˘لإا مار˘ت˘حا مد˘˘عو
.اهريغو جوتنملا مشسو
نأا ردشصملا صسفن دافأاو
ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘˘م ناو˘˘˘˘˘˘˘عأا
ةيراجتلا تا˘شسرا˘م˘م˘لا

تاي’ولل صشغ˘لا ع˘م˘قو
لÓخ اوما˘ق ةرو˘كذ˘م˘لا
ب ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا صسف˘˘˘˘˘˘ن
اهنم Óخدت927.661
ي˘ف Ó˘خد˘˘ت048.68
ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م
ةيراجتلا تا˘شسرا˘م˘م˘لا

عمق صصخت988.97و
ةم˘ي˘ق ترد˘قو.صشغلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘˘لا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ةزو˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘غ وأا ة˘˘ق˘˘با˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
كÓهت˘شسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا

تشسلا تا˘ي’و˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
نويلم85 ن˘م د˘˘يزأا˘˘ب
ةميقلا تغلب اميف ،جد
ةرتوف˘لا مد˘ع˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا

0202 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شس لÓ˘˘˘˘˘خ
رايلم11 ن˘˘م د˘˘يزأا˘˘˘ب
.جد نويلم009و
ليلاحتلا ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ه˘ظأاو
ريغ ة˘ي˘ئاذ˘غ ة˘ن˘ي˘ع332
125.1 لشصأا نم ةقباطم
صضرغل اهعاطتقا مت ةنيع
وركيم˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جإا
و˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب

.ةيئايميك
م. ق

اعورصشم84 ذيفنتل ةهجوم
 ةلزعلا كفل رانيد رايلم1.7

نازيلغب لظلا قطانم نع
نازيلغ ةي’وب صصشصخ
7,1 قوفي ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ
د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ل جد را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
عيراششملا نم ةعومجم
نع ةلزعلا كفل ةفداهلا

ام˘ب˘شسح ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م صسمأا م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأ’ا
.ةي’ولاب
نأا ردشصملا تاذ زربأاو
ي˘˘لا˘˘م˘˘لا فÓ˘˘غ˘˘لا اذ˘˘˘ه
84 ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل ه˘˘˘جو˘˘˘م
ةئي˘ه˘ت صصخ˘ي ا˘عور˘ششم
فلتخ˘م ر˘ب˘ع تا˘قر˘ط˘لا

ةشصاخ ،ةي’و˘لا ق˘طا˘ن˘م
ام اه˘ن˘م ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘لا
رو˘ط ي˘ف ىر˘خأاو ز˘ج˘˘نأا
يتلا كلت اذكو زاجنإ’ا
اهلاغششأا قÓطنا جمربي
هذ˘˘˘ه صسم˘˘˘˘تو.ابيرق
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

مت ،لظ ةقطنم26 ءاهز
تقو ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هءا˘˘˘˘˘شصحإا
تاذ ق˘˘˘˘˘˘فو ،ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘شس
نأا ىلإا اريششم ،ردشصملا
ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا هذ˘˘ه بل˘˘غأا
رابتع’ا ةدا˘عإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ةئيهتو ةيدلب˘لا قر˘ط˘ل˘ل
ة˘يدؤو˘م˘لا قر˘ط˘لا صضع˘ب

تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لاو ىر˘˘ق˘˘ل˘˘ل
.ةيناثلا ةيناكشسلا

ع˘يرا˘˘ششم هذ˘˘ه د˘˘ت˘˘م˘˘تو
تاقرطلا ديبعتو ةئيهت
طبر اشضيأا نمشضت يتلا
ة˘ي˘نا˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
ىلع ،اهنيب اميف ةيئانلا

برا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘شسم
،ملك071 اه˘عو˘م˘ج˘م
يذلا ردشصملا تاذ قفو
هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه نأا فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضأا
ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ع˘يرا˘ششم˘˘لا
نا˘كشس ن˘ع ة˘لز˘ع˘˘لا كف
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

م˘˘ه˘˘فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘تو
.ةيششيعملا

ي˘لاو نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج
ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘ط˘˘ع ناز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ
ار˘خؤو˘م ما˘ق د˘ق ي˘ت’و˘م
قطانمل ةديدع تارايزب
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘˘ظ˘˘˘لا
ةئيه˘لا˘ب ا˘ق˘فر˘م ة˘ي’و˘لا
د˘˘شصق ،ة˘˘˘يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ت’اغششنا ىلع فوقولا
ا˘ه˘لÓ˘خ د˘كأا ،ة˘ن˘كا˘شسلا

عيمج زاجنإا ةيمهأا ىلع
يف ةلجشسملا عيراششملا
.ةددحملا اهلاجآا

إ.صس

تايافنلإو تاقرطلإ ةيعصضو اهنم اميصس’

ءاسصقإ’ا عفرب نوبلاطي ةليسسملاب ءارسضخلا نيع ناكسس

 نمزلإ نم نرق نم رثكأإ ذنم ةمدخلإ ديق
نينطاوملا ةايح ىلع ارطخ لكسشي لجيجب وتراسسأا رسسج

ةلمج ىلع فوقولإ ةيلحملإ تاطلصسلإ ،ةليصسملإ ةي’ولإ ةمصصاع قرصش ءإرصضخلإ نيع ةيدلب ناكصس بلاطي
إذكو روهدتلإ نم ةمدقتم دج ةجرد ىلإإ تلصصو يتلإ تاقرطلإ ةيعصضو اهنم اميصس’ مهلكاصشمو مهت’اغصشنإ

.حدافلإ تايافنلإ صسدكت ةلصضعم

ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘كشس د˘˘˘˘كأا
صشيعلا نم اولم مهنأا ءارشضخلا

صشيمهتلاو ءاشصقإ’ا عقو ىلع
لبق نم مهق˘ح ي˘ف ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
نع Óشضف ،ةيلحملا تاطلشسلا
اهتذختا يتلا لهاجتلا ةشسايشس
ثيح ،م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه
ة˘لا˘ح ى˘لإا ع˘شضو˘لا اذ˘ه لو˘ح˘˘ت
اذه ونطا˘ق ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ءا˘ي˘ت˘شس’ا
م˘ل يذ˘لاو ي˘ن˘كشسلا ع˘م˘ج˘˘م˘˘لا
ةئيهت تايلمع ةيأا نم دفتشسي
هتميق نم عفرت نأا اهنأاشش نم
ناكشسلا تا˘ح˘ير˘شصت د˘ح ى˘ل˘ع
.«مÓشسلا»ـل مهثيدح لÓخ
ي˘˘ف نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ى˘˘كت˘˘˘ششيو
لكششم نم «مÓشسلا»ـل حيرشصت
تداز ي˘ت˘لا تا˘قر˘ط˘لا ءار˘˘ت˘˘ها
فرع˘ت م˘ل ثي˘ح اءو˘شس ع˘شضو˘لا
عشضولا وهو ،ديبعت ةيلمع يأا
م˘هر˘مذ˘ت نا˘كشسلا ىد˘˘بأا يذ˘˘لا

ه˘ن˘م ن˘يد˘يد˘ششلا م˘ه˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شساو
كلذو يوا˘شسأا˘م˘لا˘ب هو˘˘ف˘˘شصوو
ةدام˘لا تا˘ب يذ˘لا را˘ب˘غ˘لا ءار˘ج
ناكشسلا قفارت يتلا ةيشساشسأ’ا
يف هراششتناو ،مهتÓقنت لك يف
اذ˘هو م˘ه˘تو˘ي˘ب ن˘˘م ة˘˘يواز ل˘˘ك
تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت مد˘ع بب˘شسب
ءايحأا فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا
اراششتنا فرع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

مكحب ،تابطملاو رفحلل اريبك
تيفزت ةيلمع يأا دهششت مل اهنأا
تق˘ل˘خ ا˘م˘م ،‐نا˘كشسلا بشسح‐
ةديدع لكاششم ةيعشضولا هذه
،يحلاب نيميقملا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
با˘˘ح˘˘˘شصأا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘شصا˘˘˘خو
او˘˘ح˘˘شضأا ن˘˘يذ˘˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
نيب لقنتلا يف ةبوعشص نودجي
،ي˘ن˘كشسلا م˘ه˘ع˘م˘ج˘˘م كلا˘˘شسم
راطمأ’ا طقاشست د˘ن˘ع ا˘م˘ي˘شس’
تاققششتلاو رفحلا لوحتت ثيح

كرب ىلإا كلاشسملاب ةلحفتشسملا
كيهان ،اهوزاجت بعشصي ةيئام
ديزت يتلا لاحوأ’ا مكارت نع
نيأا ،لقن˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘شص ةد˘ح ن˘م
قا˘ي˘شس ي˘ف نو˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا ىد˘بأا
نم مهبار˘غ˘ت˘شسا م˘ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
ة’ابمÓلاو صشيمه˘ت˘لا ة˘شسا˘ي˘شس
لبق نم مهق˘ح ي˘ف ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
يف رظن˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

اشسجاه تتاب يت˘لا م˘ه˘ت˘ل˘شضع˘م
.ةيمويلا مهتÓقنت قيعي

راصشتنإ نم نورمذتمو..
تايافنلإ

نا˘كشس ع˘فر ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا م˘ه˘لا˘غ˘ششنا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
،مهميلقإا ةقزأاب ةفاظنلا مادعناب
كلذ ي˘ف بب˘شسلا او˘˘ع˘˘جرأا ن˘˘يأا
تايافنلل لهذملا راششتن’ا ىلإا
عراوشش تز˘غ ي˘ت˘لا ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
لا˘˘م˘˘ع صسعا˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا

ةفاظن ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
هبشش ىلإا هت˘لو˘ح ا˘م˘م ،نا˘كم˘لا

تا˘ما˘م˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘غر˘˘ف˘˘م
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘˘لا
ىلعو نكاشسملا مامأا تمكارت
ي˘ف تب˘ب˘شست ثي˘˘ح ،ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا
تحشضأا ةهيرك حئاور ثاعبنا
كيهان ،صسوفن˘لا ا˘ه˘ن˘م ز˘ئ˘م˘ششت

رد˘شصم ى˘لإا تلو˘ح˘ت ا˘ه˘نأا ن˘ع
ة˘لا˘شضلا تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا بل˘˘ج˘˘ل
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةرا˘˘˘شضلا تار˘˘˘ششح˘˘˘لاو
ديحولا اهذÓم ناكملاب تدجو
ةدع را˘ششت˘نا ى˘ل˘ع د˘عا˘شس ا˘م˘م
ةيدلبلا يميقم طشسو صضارمأا
تا˘ف˘ل˘خ˘م ن˘م اورر˘شضت ن˘يذ˘لا
ىأارم مامأا هلك اذهو ،ةرهاظلا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ع˘م˘شسمو
ءا˘شضق˘لا ى˘ل˘˘ع تز˘˘ج˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع‐ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ببشسلا نيعجرم ،‐ني˘ن˘طاو˘م˘لا
ةفاظنلا لامع يلختل كلذ يف

مهتمهم نع نايحأ’ا صضعب يف
تÓشضف˘لا ع˘فر ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

،ايموي ي˘ن˘كشسلا ع˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع
ن˘م ر˘خآ’ا صضع˘ب˘لا د˘كأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
نأا مهثيدح قايشس يف ناكشسلا
را˘ششت˘نا ي˘ف ي˘شسي˘ئر˘لا بب˘شسلا
ر˘فو˘ت مد˘ع˘ل ع˘جر˘ي تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
يمرل ة˘شصشصخ˘م˘لا تا˘يوا˘ح˘لا
ء’ؤو˘˘ه بلا˘˘ط˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا
هذ˘˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘شضو ةرور˘˘˘˘شضب
نم اذهو مهقترأا يتلا ةيعشضولا

ديوزتو مهتيدلب فيظنت لÓخ
نم يت˘لا تا˘يوا˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘ئا˘ي˘حأا
م˘قا˘ف˘ت ن˘م ف˘ف˘خ˘ت نأا ا˘ه˘˘نأا˘˘شش
ريث˘كلا تبا˘شصأا ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا

دح ىلع ةريطخ صضارمأاب مهنم
نا˘كشسلا بلا˘ط˘ي˘ل م˘˘هر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
نم مهيلوؤوشسمل لجاعلا لخدتلا
مهتيدل˘ب˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا ل˘جأا
صشيمهتلاو ةلزعلا يناعي يتلا

.ةليوط تاونشس ذنم

وترا˘شسأا ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كشس ه˘جاو˘ي
ايقيقح ارط˘خ ،ة˘ن˘شسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب

م˘هد’وأا ةا˘ي˘حو م˘ه˘تا˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
يتلا ةيثراكلا ةيعشضولا ببشسب

طبري يذلا رشسجلا اهيلع راشص
ةر˘˘ئاد ط˘˘شسو˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةلاح يف دجاوتي ثيح ،ةنشسكات
ه˘ب˘ناو˘ج˘ل ي˘ل˘ك ل˘كآا˘تو ءار˘˘ت˘˘ها

ىلإا ةفاشضإ’اب ،فارطأ’ا  ىلعو
ةريزغلا هاي˘م˘لا ل˘ع˘ف˘ب ه˘تا˘شسا˘شسأا
ةيمك عم ةشصاخ هيلع رمت يتلا
اهتفرع يتلا ةري˘ب˘كلا ط˘قا˘شست˘لا

ريدج ،ةنشسلا هذه لجيج ةي’و
رابك نم رابخأا بشسحو ركذلاب
رشسجلا اذه نإاف ةقطنملا نايعأاو
ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت نأا صضر˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
هنأا ’إا ،8491 ةنشس هتيحÓشص
هنكل ،مويلا ىتح لاغشش لازي’
طقشسي دقو ةتوقوم ةلبنق ىقبي
ه˘˘نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ،ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل يأا ي˘˘ف
ط˘بر˘ي يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا ر˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لا
ام وهو ةرئادلا ةمشصاعب ةقطنملا

يف ةقطنملا لخدي نأا هنأاشش نم
. ملاعلا ةيقب نع ةمات ةلزع

نو˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘ششا˘˘ن˘˘ي ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
اهشسأار ىلعو ةيلحملا تاطلشسلا

يدلبلا يبعششلا صسلجملا صسيئر
ةرور˘˘شض ،ة˘˘ن˘˘شسكا˘˘ت ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
ذخأاو لاغ˘ششنإ’ا اذ˘ه˘ل تا˘ف˘ت˘ل’ا
ثد˘ح˘ت نأا ل˘ب˘ق ة˘يد˘ج˘ب رو˘مأ’ا

ةميخو اهبقاوع نوكت دق ةثراك
ءارتهإا دادزي رشسجلا نأ’ ةيثراكو
 .موي دعب اموي
تابجولل يتإذ عيزوتو ...

تاماقإ’إ معاطمب
 لجيجب ةيعماجلإ

تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م تر˘ششا˘˘ب
ي˘ف ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوأ’ا ي˘ه ة˘بر˘ج˘ت

ةعما˘ج˘لا خ˘يرا˘ت ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ق˘ي˘ب˘ط˘تو قÓ˘˘طإا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

عيزوت ةقيرط يف ةديدج ةيلمع
.ةبلطلا ىلع ةيئاذغلا تابجولا
يف فقي بلاطلا ناك نأا دعبف
تقو˘ل هرود ر˘ظ˘ت˘ن˘ي˘ل رو˘با˘˘ط˘˘لا

تامدخلا ةيريدم تأاترا ،ليوط
ريدملا اهشسأار ىلعو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ،يوادر˘ج ن˘يد˘لا م˘ج˘ن
تح˘ت ة˘ي˘تاذ˘لا ة˘مد˘خ˘لا ة˘ق˘ير˘˘ط
يأا «كشسفنب كشسفن مدخإا» راعشش
قابطأا يف ت’وكأاملا لك عشضو
رم˘ي يذ˘لا و˘ه بلا˘ط˘لاو ةر˘ي˘ب˘ك
ىلع كلذو ،هشسفن ةمدخب موقيو
اذ˘هو ،م˘خ˘ف˘لا قدا˘ن˘ف˘لا ة˘ق˘ير˘˘ط
نم ليلقتلا ىلإا فدهي ءارجإاك
بيشصي يذلا رمدتلاو طغشضلا
اذ˘كو ،رو˘با˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا

صسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘قو ءار˘˘جإا˘˘ك
قيبط˘ت ى˘ل˘ع د˘عا˘شسيو ا˘نورو˘ك
ة˘ف˘شصب ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا

اذه ةبلطلا نشسحتشسإا دقو ،ةديج
ايباجيإا ارششؤوم هوربتعإاو ءارجإ’ا

ةمد˘خ ي˘ف ةرادإ’ا دا˘ه˘ت˘جإا ى˘ل˘ع
نيمئاقلا ل˘ك ن˘ير˘كا˘شش بلا˘ط˘لا

ة˘لوذ˘ب˘م˘لا م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘حار ى˘ل˘ع م˘ئاد˘˘لا م˘˘ه˘˘شصر˘˘حو
فورظلا لظ يف ةشصاخ بلاطلا
ا˘م و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
ليشصحتلا نيشسحت يف مهاشسيشس
. ةبلطلل يملعلا

 ميهإرب.ع

 يبرغ ديصشر

mahali@essalamonline.com

يكيناكيم عرسصم
طسسو ةنحاسش ت–

ىسسوم يمع ةنيدم
نازيلغب

هعرشصم يكيناكيم يقل
ىشسوم يمع ةنيدم طشسو
،ديربت ةنحاشش لكيه تحت
ةيحشضلا اهحÓشصإاب موقي وهو
ناك ،ةنشس43 رمعلا نم غلابلا

كرحم حÓشصإا يف اكمهنم
،نينطاوملا دحأا ةنحاشش
،ةأاجف هيلع اهلكيه طقشسيل
ةيبششخلا عطقلا فارحنا دعب
لكيه تيبثتل تمدختشسا يتلا
ىلع هلقن مت ثيح ،ةنحاششلا

يف وهو ةعرشسلا حانج
ىفششتشسم وحن ةجرح ةيعشضو
ىشسوم يمعب ةلع نب جاحلا

دمحأا ىفششتشسم ىلإا اهنمو
نكل ،ويهرأا يداوب صسيشسنرف
قرافي نا رادق’ا تءاشش
ىلا هقيرط يف وهو ةايحلا

.ويهرا يداو ىفششتشسم
ب.صس
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ديعسس اكيجلب بيبط
نيورب يد ةباسصإاب

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م بي˘˘ب˘˘ط ،سشا˘˘سش فو˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ق˘˘˘ل˘˘˘طأا
لو˘ح ،لد˘ج˘ل˘ل ةر˘ي˘ث˘م تا˘ح˘ير˘سصت ،ا˘ك˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب
ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن ،ن˘يور˘ب يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك ة˘˘با˘˘سصإا
بي˘˘˘ب لا˘˘˘قو ،ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘لا را˘˘˘˘توأا ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس

،يتيسس رتسسسشنامل ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا ’و˘يدراو˘غ
ةدمل بيغيسس نيورب يد نأا هتاحيرسصت يف
راتوأا يف هتباسصإا دعب ،عيباسسأا6 ىلإا لسصت دق
بخ˘ت˘˘ن˘˘م بي˘˘ب˘˘ط ىد˘˘بأا ،كلذ ع˘˘مو ،ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا

حنمتسس يتلا ،ءابنأ’ا كلتب ه˘تدا˘ع˘سس ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب
سسأاك يئاهن لبق ةحارلا نم اًديزم نيورب يد
يف سشاسش لاقو ،فيسصلا يف ةيبوروأ’ا ممأ’ا

«رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ن˘ل تا˘با˘سصإ’ا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه» :ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

ممأ’ا سسأاك يف نيورب يد دجاوت ىلع رثؤوي
نأا ن˘ك˘م˘ي ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘ب ن˘ك˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا

ل˘ب˘ق ة˘مزÓ˘لا ة˘حار˘لا ىل˘ع بعÓ˘لا ل˘˘سصح˘˘ي
،عقاولا يف» :فاسضأاو ،«فيسصلا يف ةلوطبلا

،يلا˘ث˘م ر˘مأا ع˘ي˘با˘سسأا6 ةد˘م˘ل ن˘ي˘ف˘ي˘˘ك جور˘˘خ
رمأ’ا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘نر˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ن˘م اذ˘ه ،ا˘ًن˘سسح

سضرعتو ،«هيدانو بعÓل ةب˘سسن˘لا˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
Óيف نوتسسأا ةارابم لÓخ ةباسصإÓل نيورب يد
ل˘ب˘ق جر˘خو ،غ˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
.ةارابملا ةياهن نم ةعاسس فسصن

دتيانوي رتسسسشنام
ىلع سسيراب عراسصي
خنويم نرياب بع’

ة˘ب˘غر ن˘ع ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا م˘˘سض ي˘˘˘ف د˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
،خنويم نرياب طسسو بع’ ،وسسيلوت نيتنروك
ىتح خنويم نرياب عم دقعب وسسيلوت طبتريو
«د˘˘ل˘˘ي˘˘ب» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو ،2202 ف˘˘˘ي˘˘˘سص

ي˘ف بغر˘ي خ˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
عم ثدح املثم ،اًناجم وسسيلوت ليحر بنجت
هدقع يهتني يذلاو ،اب’أا ديفيد يواسسمنلا

ليحرلا لعفلاب ررقو ،مسسوملا اذه ةياهنب
نأا ،ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تح˘˘˘˘سضوأاو ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘ف
اًدادعتسسا بهأات ةلاح يف دتيانوي رتسسسشنام
ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف و˘˘سسي˘˘لو˘˘ت ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب نر˘˘يا˘˘ب رار˘˘ق˘˘ل
ن˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ثح˘˘ب˘˘يو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

،ه˘فو˘ف˘˘سص ي˘˘ف ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ ز˘˘كر˘˘م م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
يذلاو ،ابغوب لوب يسسنرفلا ليحرل اًبسسحت
يف ىهتنا دق هتقو نأا ’ويار ونيم هليكو دكأا
دتيانوي رتسسسشنام ربتعي ’و ،دروفارت دلوأا

تامدخ ىل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ي˘عا˘سسلا د˘ي˘حو˘لا و˘ه
بنا˘ج ن˘م ا˘˘ًسضيأا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف ،و˘˘سسي˘˘لو˘˘ت
.نامريج ناسس سسيراب

يسضاملا راع» :وينيروم
..كلذك دعي مل

«اًلهذم ناك لوبرفيلو
ه˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘ج فر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘عا

برد˘˘˘˘م ،و˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يرو˘˘˘˘م
،ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘˘تو˘˘ت
م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سصب
ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘قر
ة˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘فر ق˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا

˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشت
ةارابم68 ـل ةراسسخلا

هب˘ع˘ل˘م ىل˘ع ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
،غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ىلع ةم˘يز˘ه نود لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةر˘ي˘سسم ته˘ت˘ناو
86 ـل تدتما يتلاو غيلريميربلا يف دليفنأا

نود فد˘ه˘ب ي˘ل˘نر˘ي˘ب ما˘مأا طو˘ق˘سسلا˘ب ،ةارا˘ب˘م
ي˘سسل˘ي˘سشت ن˘م˘˘سضي˘˘ل ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ،در
لاقو ،يسسايقلا همقر ىلع ظافحلا ،يلاتلاب
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘تر˘سشن تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف و˘ي˘ن˘˘يرو˘˘م
،مطحتل تدجو ةيسسايقلا ماقرأ’ا» ليم يليد

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص ما˘قرأ’ا ر˘ث˘كأا ىت˘ح
رظنت يتلا ماقرأ’ا سضعب كانه ،تاسضايرلا
يأا ىل˘ع ل˘ي˘ح˘ت˘سسم˘لا ن˘م ه˘نأا˘ب ر˘ع˘˘سشتو ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
˘ما˘ق لو˘بر˘ف˘ي˘ل» فا˘سضأاو ،«ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت سصخ˘˘سش
قباسسلا انمقر ،هقيقحت بعسصو لهذم لمعب
ودبي ،يسسايقلا مقرلا وه لازي ’ يسسليسشت عم
لك نكل ،هيلع قوفتلا دحأا ىلع بعسصلا نم
ةعئارلا ةريسسملا كل˘ت ىل˘ع زد˘ير˘ل˘ل ي˘نا˘ه˘ت˘لا

غيلريميربلا يف مهسضرأا ىلع ةراسسخلا مدعو
هيلإا رظني ناك ام» عباتو ،«ةليوط ةرتف ذنم
يأا ،كلذ˘ك د˘ع˘ي م˘ل ،تاو˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م را˘˘ع ه˘˘نأا˘˘ب
جورخلاو بعلم يأا ىلإا باهذلا هناكمإاب قيرف
قرفلا» وينيرو˘م دد˘سشو ،«ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
مل ،تايناكمإ’ا يف لقأا اهنأاب اهيلإا رظني يتلا

،ةداسشإ’ا قح˘ت˘سست ة˘يد˘نأ’ا كل˘ت ،كلذ˘ك د˘ع˘ت
اهل اي لوقأاو لوهذلا نم يمف حتفا دعأا مل
دع˘ت م˘ل ج˘ئا˘ت˘ن˘لا كل˘ت ،ة˘نو˘ن˘ج˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘م
كلمت يتلا ىتح قرفلا لك» متأاو ،«ةدجاوتم
ع˘˘بر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا وأا ج˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لا فد˘˘˘ه

ج˘ئا˘ت˘نو ع˘جار˘ت ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ت ا˘م˘بر ،ي˘ب˘هذ˘لا
تاراسصتن’ا نم ءاوسس دلاخ ءيسش Óف ،ةئيسس
ا˘ًم˘ئاد ىق˘ب˘ت ة˘ي˘لا˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا˘ف ،م˘ئاز˘ه˘˘لا وأا

.«ت’امتح’ا لكل ةحوتفم

اغيللا بقل ىلع لتاقنسس :وخوارأا

،و˘خوارأا د˘لا˘˘نور ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا د˘˘كأا
م˘˘ل˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك ه˘˘˘نأا ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب ع˘˘˘فاد˘˘˘م
،اينروك مامأا هقيرف ةهجاوم ةبوعسص
ي˘˘ف اًر˘˘ي˘˘سشم ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا كل˘˘م سسأا˘˘ك ي˘˘ف
لتاقيسس اسصرابلا نأا ىلإا ،هتاذ تقولا

سسأاكل23ـلا رود يف ،اغيللا بقل ىلع
ي˘˘˘ف ،و˘˘˘خوارأا لا˘˘˘قو ،ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘˘سسإا كل˘˘˘˘م
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصت
روبع دعب ديعسس ،عبطلاب» :ةنولسشربل
بلغت˘لاو ،سسأا˘ك˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل23ـ˘˘˘لا رود

بع˘˘سص بع˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف بع˘˘˘سص م˘˘˘سصخ ىل˘˘˘ع
كا˘ن˘ه تب˘ع˘ل د˘ق˘ل» :فا˘سضأاو ،«ة˘يا˘غ˘ل˘ل
بع˘ل˘م ه˘نأا م˘ل˘عأا تن˘كو ،ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا

م˘سسح ا˘ن˘نا˘ك˘مإا˘˘ب نا˘˘ك ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص ،بع˘˘سص
يسساسسأ’ا فدهلا نكل ،اًركبم ةارابملا

،«ل˘ب˘ق˘م˘لا رود˘ل˘ل رو˘ب˘ع˘لاو زو˘ف˘˘لا نا˘˘ك
لÓخ ءازج ي˘ت˘ل˘كر ة˘نو˘ل˘سشر˘ب رد˘هأاو
ق˘ير˘ط ن˘ع ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ي˘˘ل˘˘سصأ’ا تقو˘˘لا

،يلبميد نامث˘عو سشت˘ي˘نا˘ي˘ب م˘ي˘لار˘ي˘م
تقو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘سسي نأا ل˘˘ب˘˘ق
ه˘سسف˘ن ي˘ل˘ب˘م˘يد ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘˘فا˘˘سضإ’ا

ه˘˘ع˘˘˘سضو ن˘˘˘عو ،تياو˘˘˘ث˘˘˘يار˘˘˘ب ن˘˘˘ترا˘˘˘مو
:لا˘ق ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب فو˘ف˘سص ي˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ىلع لوسصحلا لجأا نم لمعلا لسصاوأا»
ا˘ًق˘˘ح ي˘˘ند˘˘ع˘˘سسي ،ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ق˘ئا˘قد ىل˘ع لو˘سصح˘˘لا

بعÓلا» :فاسضأاو ،«قيرفلا ةدعاسسمو
ةداعسسب رعسشي رارمتسساب كراسشي يذلا

،مار˘ي ا˘م ىل˘ع ر˘˘ي˘˘سست رو˘˘مأ’ا ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،لمعلا يف رارمتسس’ا نم دب’ نكلو
،ةسصرفلا ىلع ظافحلل ةوقب بردتلاو
ه˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا كا˘˘˘ن˘˘˘ه لاز˘˘˘ي Ó˘˘˘ف
امأا ،تاربخلا باسستكا يف رارمتسس’او

:لا˘ق˘ف ،ا˘ًمو˘م˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘˘سسو˘˘م ن˘˘ع
ةديج اًيلا˘ح ةدو˘جو˘م˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا»

اًريثك ينود˘عا˘سس ي˘لو˘سصو ذ˘ن˘مو ،اًد˘ج
نأا دراو˘لا ن˘م ،ياو˘ت˘˘سسم ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ىل˘˘ع
،ا˘ه˘با˘ك˘ترا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ’ ءا˘ط˘خأا ي˘ف ع˘ق˘˘ن
،برد˘م˘لا ع˘م اًر˘ي˘ث˘˘ك ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن ا˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘ل
ءادأ’ا ي˘˘˘ف ن˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘نو
،«ي˘تأا˘ت˘سس ا˘ه˘نأا م˘ل˘ع˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لاو
نم لتاقنسس» :اًددسشم وخوارأا متتخاو
 .«يرودلا بقل لجأا

249211ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج21ـل قفاوملا1202 يفناج52نينثإ’اةصضايرلا

sport@essalamonline.com

«ةقثلا تداعأا سسيف’أا ةيعابر»:اميزنب

ا˘م˘يز˘ن˘ب م˘ير˘ك ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا بر˘˘عأا
هتداعشس نع ،ديردم لاير مجاهم
راشصتن’ا قيقحتل قير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل
وف˘ي˘ترو˘ب˘يد ى˘ل˘ع (1‐4) ةجي˘ت˘ن˘ب
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ،صسي˘˘˘ف’أا
لا˘قو ،ا˘غ˘ي˘ل˘˘لا ن˘˘م02 ة˘لو˘ج˘˘لا
اهتلفن تاحير˘شصت لÓ˘خ ،ا˘م˘يز˘ن˘ب

دقل» :ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشص
انل ةبشسنلاب اًدج ةديج ةارابم تناك
ةلشصاوم ان˘ي˘ل˘عو ،ة˘ق˘ث˘لا ل˘جأا ن˘م
ناك يذلاو ،هب انمق يذلا لمعلا
اذ˘ه د˘ع˘ب ه˘ل˘ع˘ف ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
:فا˘˘˘شضأاو ،«بع˘˘˘شصلا عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا
لي˘ج˘شست˘ل مو˘ي ل˘ك ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘ن»
تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لاو فاد˘˘˘˘˘˘هأ’ا

فاد˘هأ’ا مو˘˘ي˘˘لاو ،تار˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لاو
ق˘ير˘ط˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ح˘˘نو ،تر˘˘ه˘˘ظ
،«بع˘شص عو˘ب˘شسأا د˘ع˘ب ح˘ي˘ح˘˘شصلا

ةد˘˘عا˘˘شسم ا˘˘م˘˘ئاد د˘˘˘يرأا» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
،ي˘˘ئÓ˘˘مز ةد˘˘عا˘˘شسمو ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

انأا صسيل نكل ،اًديج ًءادأا تمدقو

يف نيبعÓلا عيمج نكلو ،طقف
ي˘ف ؟درازا˘ه» :ل˘شصاوو ،«ق˘ير˘ف˘لا
هيلعو ،اًعئار اًبع’ ناك يشسليششت

لاير يف ىرخأا ةشصق ةباتك نآ’ا
ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف هارأاو ،د˘˘يرد˘˘˘م
،«اًر˘ي˘ث˘ك ق˘ير˘ف˘لا د˘عا˘شسي فو˘شسو

رظنن نحن ؟اغيللاب جيوتتلا» :متأاو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘هو ،ا˘ن˘شسف˘نأا ى˘لإا
.«ةيقبتم تايرابملا

«هنم ةخسسن لسضفأا ديرن اننكل ..سسكيليف ىلإا جاتحن» :ينويميسس
،ينوي˘م˘ي˘شس و˘غ˘ي˘يد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا لا˘ق
هلاؤوشسب تبشسلا ،ديردم وكيتلتأا بردم
واوج باششلا مجاهملا صسولج ببشس نع
تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ل˘يد˘ب˘ك صسكي˘ل˘ي˘˘ف
امئاد ثحبن نحن» Óئاق ةريخأ’ا ثÓثلا

نأا ىلإا راششأاو ،«قيرفلل لشضفأ’ا نع
«هل ةخشسن لشضفأا يف» هجاتحي قيرفلا

ارداق» نوكي ا˘ه˘ن˘ي˘ح ه˘نأا˘ب ها˘يإا ا˘ف˘شصاو
،«فلتخم لكششب عافدلا ةلخلخ ىلع
ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا كرا˘˘˘ششي م˘˘˘لو
صسي˘˘ف’أا ن˘˘م ل˘˘ك ما˘˘˘مأا ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأا˘˘˘ك
لÓخ ينويميشس لاقو ،رابيإاو ةيليبششإاو
يئاشسملا نارملا لبق يفحشصلا رمتؤوملا
تا˘قوأا˘ب نور˘م˘ي مد˘ق˘لا ةر˘˘ك و˘˘ب˘˘ع’»
ةياغلل ةديجلاو ةديجلا اهنم .ةفلتخم
ر˘ي˘غو ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شس’او
لÓغتشسا لواحن امئاد نحنو .ةمظتنملا
يفو .انيدل بع’ لكل تاقوأ’ا لشضفأا

امدنعف .هجاتحن بع’ وهف واوج ةلاح
نو˘كي ه˘تا˘يو˘ت˘شسم ل˘شضفأا ي˘˘ف نو˘˘كي
ل˘كششب عا˘فد˘لا ة˘ل˘خ˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع اردا˘˘ق
ةخشسنلا هذهل ةجاح يف نحنو فلتخم

تابيردتلا لÓخ هنع ثحبن ام اذه .هنم
ىلع ادرو ،«تايراب˘م˘لا ي˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ليدبك هيلع ءاقبإ’ا مت ناك ام اذإا لاؤوشس

ةلا˘ح˘لا بب˘شسب ا˘شضيأاو ة˘ي˘ن˘ف با˘ب˘شسأ’
دكأا ،ايروكو را˘م˘ي˘ل ن˘م ل˘كل ةد˘ي˘ج˘لا
امئاد ثحبن نحن» ينيتنجرأ’ا بردملا

نم ديدعلا كانه .قيرفلل لشضفأ’ا نع
نم يأا ثحبن نحنو رابكلا نيبعÓلا

لكشش لشضفأاب انمدخيشس ءامشسأ’ا هذه
ركذي ،«اهشضوخنشس يتلا ةارابملا لÓخ
ع˘م ا˘فاد˘هأا ل˘˘ج˘˘شسي م˘˘ل صسكي˘˘ل˘˘ي˘˘ف نأا
ن˘˘م لوأ’ا ذ˘˘ن˘˘م صسو˘˘كنÓ˘˘ب˘˘ي˘˘خور˘˘لا
نرياب ةارابم اديدحتو يشضاملا ربمشسيد
تهت˘نا ي˘ت˘لا لا˘ط˘بأ’ا يرود˘ب خ˘نو˘ي˘م
بعلم ىلع (1‐1) يباجيإ’ا لداعتلاب
.وناتيلوبورتم ادناو

هدرط دعب مكحلا دسض خرسصي يتنوك
ريدم˘لا ،ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا صضر˘ع˘ت
ءارمحلا ةقاطبلل ،نÓيم رتنإ’ ينفلا

،يزينيدوأا مامأا هقيرف ةارابم لÓخ
نمشض يبلشسلا لداعتلاب تهتنا يتلا

يرودلا نم91ـلا ةلوجلا تاشسفانم
نم09 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ى˘ل˘ع ي˘ت˘نو˘ك صضر˘ت˘˘عا ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
،ا˘كشسيرا˘م و˘ي˘با˘ف ،م˘كح˘لا تارار˘˘ق

يف ءارفشصلا ةقاطبلا راهششإا ررقيل
برد˘م˘لا هو˘˘ف˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ه˘˘ه˘˘جو
م˘كح˘لا ع˘˘فد ا˘˘م ،ىر˘˘خأا تا˘˘م˘˘ل˘˘كب
بشسحبو ،ءارمحلا ةقاط˘ب˘لا ه˘ح˘ن˘م˘ل
،يلاطيإ’ا «و˘تا˘كر˘ي˘م و˘تو˘ت» ع˘قو˘م
ن˘م ا˘ًب˘شضغ طا˘ششت˘شسا ي˘ت˘نو˘ك نإا˘ف
وهو خرشصي لظو ،مكحلا تارارق
تنأا» :بعلملا ةرداغمل هقيرط يف

ىلإا ةراششإا يف ،«!اكشسيرام اي اًمئاد
تارارق ذختي ام اًمئاد ،مكحلا اذه نأا

نأا ركذلاب ريدج ،يروزتارينلا دشض
لÓخ ،ويديفلا ةينقت ىلوت اكشسيرام
ربوتكأا يف ،امرابو نÓيم رتنإا ةارابم
ةارابمل فاقيإÓل صضرعتو ،يشضاملا

نا˘˘مر˘˘ح ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ةد˘˘˘حاو
ءازج ةلكر نم يروزتارينلا

اتن’اتأا مامأا ةيثÓثب طوقسسلا دعب
«ةدحولاو ةلزعلاب ترعسش» :سشتيفوميهاربإا

،صشت˘ي˘فو˘م˘ي˘˘هار˘˘بإا نا˘˘ت’ز فر˘˘ت˘˘عا
ةلزعلا˘ب ر˘ع˘شش ه˘نأا˘ب ،نÓ˘ي˘م م˘جا˘ه˘م
يتلا ،اتن’اتأا مامأا هقيرف ةارابم لÓخ
ةجيتنب يرينوشسورلا ةراشسخب تهتنا
يرود˘لا ن˘م91 ة˘لو˘ج˘لا˘˘ب ،(0‐3)
ي˘˘˘ف نا˘˘˘ت’ز لا˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإ’ا
يا˘˘كشس» ة˘˘كب˘˘˘ششل ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
ريثكلا تثد˘ح» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘شس
علطتلا ديرأا ’ ينكل ءاطخأ’ا نم
بجي ةارابم لك يف هنأ’ ،راذعأا ىلإا
،زوفلا نع اًثحب كانه ىلإا بهذت نأا

فاشضأاو ،«مويلا كلذ يف حجنن ملو
ةدا˘ع˘ت˘شسا و˘ه نآ’ا م˘ه˘˘م˘˘لا ءي˘˘ششلا»

ةارا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ا˘ن˘ت˘˘قا˘˘ط

ىوشس قبتي مل ظحلا نشسحل ،ةمداقلا
صضيوعتل ةشصرف كيدل ،اذل نيموي
انرشسخ ةلوج83 دعب» :عباتو ،«كلذ
نأا دقتعأا ،ويششتلاكلاب طقف نيتارابم
 .ةياغلل اًئيشس صسيل اذه
ريثكلا دقتفت ا˘مد˘ن˘ع ،ظ˘ح˘لا ءو˘شسل
نيبع’ مهناكم لحيو نيبعÓلا نم
ةفرعم كنكميف ةربخلا نوكلتمي ’
صسيل اذه» :اربإا دازو ،«ثدحيشس ام
˘مد˘ق˘نو د˘ج˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن ،اًرذ˘˘ع
،ءا˘ت˘ششلا لا˘ط˘بأا ن˘ح˘ن ،تا˘ي˘ح˘شضت˘لا
،يل ةبشسنلاب اًئيشش ينعي ’ اذه نكل
،نآ’ا ىتح اًديج ًءادأا انمدق اننأا دقتعأا

رر˘قو ،«نآ’ا أاد˘ب˘ي بع˘شصلا ءز˘ج˘˘لاو

فلخ بعليل ي˘ت˘ي˘م˘ب ع˘فد˘لا ي˘لو˘ي˘ب
لاق اذه نعو ،زايد نم ً’دب مجاهملا

يف ةلز˘ع˘لا˘ب تر˘ع˘شش د˘ق˘ل» :نا˘ت’ز
ةركلا لشصت امدنع ،لوأ’ا طوششلا
،ا˘ه˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي بع’ ى˘˘لإا جا˘˘ت˘˘حأا ،َي˘˘لإا

ةد˘حو˘لا˘ب تر˘˘ع˘˘شش كلذ ن˘˘م ً’د˘˘بو
كلذ نا˘˘ك ا˘˘م˘˘˘بر ن˘˘˘كل ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ششلا
،«د˘يد˘ششلا ا˘˘ت˘˘ن’ا˘˘تأا ط˘˘غ˘˘شض ا˘˘ًشضيأا

لا˘ح˘لا و˘˘ه اذ˘˘ه نا˘˘ك» :در˘˘ط˘˘ت˘˘شساو
تط˘غ˘شض اذإا ،صشي˘ششي˘ل˘يإا ع˘˘م ا˘˘ًشضيأا

ا˘ًب˘˘ع˘˘شص ر˘˘مأ’ا ح˘˘ب˘˘شصي˘˘شسف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةريبك ةحاشسم هيدل تناك نكل ،هيلع
ديزملا ليجشست هناكمإاب ناكو مويلا

.«فادهأ’ا نم

ر .ق ^
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فيطشس قافو ةرادإا حجنت مل
بعÓ˘لا ة˘ق˘ف˘شص ط˘ب˘شض ي˘˘ف
كلذو يتومول لايناد يناغلا
يذلا رمأ’ا هريجانم بلاطمل

فر˘˘شص رر˘˘ق˘˘ت ةرادإ’ا ل˘˘ع˘˘ج
و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لاو ه˘ن˘ع ر˘ظ˘˘ن˘˘لا

ينوموم رخآ’ا يناغلا ةقفشص
نا ىلع هعم قافت’ا مت ثيح
هعم رومأ’ا لك طبشض متي
ركذي ةمدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا ي˘ف
ةقفشص نع ثحبي قافولا نا
ط˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘كت ىر˘˘˘خأا
ناو ة˘˘شصا˘˘خ ا˘˘مود ي˘˘ما˘˘م’ا
ىلع Óبق˘م نو˘كي˘شس يدا˘ن˘لا
ي˘˘ت˘˘˘لاو فا˘˘˘كلا تا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
رشصانعلا ل˘ك دو˘جو بل˘ط˘ت˘ت

. دعوملل ةزهاج
ةيدملل Òصضحتلإ

 يكوكلإو قلطنإإ
نواهتلإ نم رذحي

تدا˘˘ع ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
دعومل ريشضحتلل ة˘ل˘ي˘كششت˘لا

ثيح ةيدملا يبملوا مامأا دغلا
دازلا ليشصحت يف لمأ’ا ىقبي

نم ةدوعلا نأاو ةشصاخ Óماك
ثÓثلا طاق˘ن˘لا˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
رث˘ع˘ت ر˘شسكب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘شس

ر˘ث˘كأا بور˘ه˘لاو ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا
ناو ة˘˘شصا˘˘˘خ ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
با˘˘˘ب˘˘˘شش ر˘˘˘خآ’ا ق˘˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لا
اديور اديور برتقي دادزولب
صسما يكوكلا لعج ام وهو

م˘ه˘ب˘لا˘ط˘يو هر˘شصا˘ن˘ع حد˘م˘ي
˘˘ما˘˘مأا ز˘˘ي˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘شضب
ناو اميشس’ مداقلا صسفانملا
نو˘˘ن˘˘شسح˘˘ي را˘˘ج˘˘ح لا˘˘˘ب˘˘˘ششا
. رايدلا جراخ صضوافتلا

صشامر ماصشه

ينوموم نمسضيو يتومول ةقفسص رسسخي قافولا
فيطصس قافو

ىلع زيكرتلا ةرورشضب ةليلم نيع ةيعمج ولوؤوشسم بلاط
دحت ماما نوكتشس «ماشص’» ناو ةشصاخ ةلبقملا تايدحتلا

لقنتي نا ىلع نازيلغ عيرشس ماما ءاثÓثلا اذه ةيادبلاو ريبك
ةمشصاعلا ىلا تبشسلا اذه ةلبقملا ةلوجلا يف اهدعب قيرفلا
ءاهنا ديشص نب صسيئرلا لمأاي ثيح وداراب يدان ةهجاومل
عفر فدهتشست ةليكششتلا ناو ةشصاخ ةوقب باهذلا ةلحرم
ةدوعلا بعلو ةيحيرأاب ءاقبلا نامشض لجا نم طاقنلا ددع
. طوغشضلا نع ةديعب فورظ يف

حيحصصت ىلع رصصيو ةبيتكلاب داصشأإ ينفلإ مقاطلإ
رايدلإ لخإد ءاطخأ’إ

م˘عد صسما ة˘ي˘ششع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا لوا˘ح ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
نا ’ا ةيباجيإا ةجيتنب اهتدوع نم مغرلابو يتلا ةعومجملا
عيشض قيرفلاو ’ فيك ةزوزهم ام اعون تناك تايونعملا

ديشص نب صسيئرلا نا ركذي زوفلا زارحا ةشصرف هشسفن ىلع
ىشصقأا صضرف دشصق ةنيوع مكحلا دشض ادوشسا اريرقت عفر
’ يتلا هئاطخأا ىلع عمجا لكلا نأا امب هيلع تابوقعلا
صضع˘ب صشتو˘كلا ير˘ج˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه ر˘˘ف˘˘ت˘˘غ˘˘ت
قيرفلا لكاششم يدافتو ةليكششتلا ىوتشسم ىلع تارييغتلا
. رايدلا لخاد

صشامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج
سضرف ىلع نورسصي «ماسص’»  وريسسم
«كابلا»و عيرسسلا مامأا مزÓلا زيكرتلا
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نيشسحت ىلع لمعلا ةعيبشصوب جربلا يلهأا بردم لشصاوي
يدحت لبق كلذ ةيمهأا كردي هناو ةشصاخ نيبعÓلا تايونعم
ةدوعلا يف لقأ’ا ىلع لمأاي ثيح ةركشسب داحتا مامأا دغلا
ناو ةشصاخ قيرفلا ظوظح صشعن˘ت˘شس ي˘ت˘لا لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
يف ةبغرلا دقفت ةعومجملا تلعج تارثعتلاو مئازهلا ةلشسلشس
ثحبيو اذه ناديملا يف صضورفملا زيكرتلا عيشضتو بعللا
بعللا نا ىري هناو ةشصاخ مشصخلا ةتغابم ةيفيك نع بردملا
. طاقن نم هتاف ام كرادتي هلعجت دق ةيعافد ةطخب

 فيدرلإ رصصانع صضعب ةيقرتب ماق
ةصسفانملإ مثير عفر فدهتصسيو

دمحا ورتشسياملا بايغب اريثك قيرفلا رثأات هتاذ قايشسلا يف
اهيف لبقتشسيشس يتلاو تبشسلا ءاقل يف دوعيشس يذلاو عقعق
صضعبب جزلا ديري صشتوكلا نا ركذي ياد نيشسح رشصن يدانلا

فيدرلا ةلوطب يف اهيلع ام تمدق يتلاو فيدرلا رشصانع
دق تزرب يتلا رشصانعلا صضعبب ةليكششتلا ةيوقت ناو ةشصاخ
هدششا غلبيشس صسفانتلا ناو ةشصاخ ةهجاولا ىلا يلهأ’ا ديعي
يتلا ةيفيكلا نع ثحبي لازي ’ ريشسملا مقاطلا نا ركذي
. قيرفلا ةدايقب صسابع زيزع بردملا عانقاب هل حمشست

صشامر ماصشه

جربلإ يلهأإ
فدهيو يلهأ’ا ةدايق لسصاوي ةعيبسصوب

ةركسسب يف لداعتلا قيقحت

ىلع صضورفملا طغشضلا صصاقنا ناشسيتفا بردملا لشضف
مكحلا نا دكؤوت تاحيرشصتب ء’دإ’ا لÓخ نم ةعومجملا

ناو ةشصاخ يشضاملا ءاقلل ماعلا ريشسلا ىلع رثا نم وه
هرشصانع تايونعم يف ترثأا اهحنم يتلا ءازجلا ةلكر
ادكؤوم ءاطخأ’ا صضعب نوبكتري رخآ’ نيح نم مهتلعجو
مدقملا دودرملا صسكعت ’ ةميزهلا نأاب تقولا صسفن يف
صسا يشسلا ءاقلب ةنراقم ريبك لكششب هبشسح نشسحت يذلاو
. امامت ابئاغ ناك يذلاو يشس

اهإري يتلإو ةيرصصنلإ طاقنل ةريبك ةيمهأإ
ةهجإولإ ىلإإ ةدوعلل ةصصرف

عوبشسأ’ا اذه يتلوج ةيمهأا ناشسيتفا بردملا كرديو اذه
ادغ ةيرشصنلا ةهجاوم ى˘ل˘ع Ó˘ب˘ق˘م ق˘ير˘ف˘لا نو˘كي˘شس ن˘يا
ىلا بعشص لقنت عم دعوم ىلع نوكي نا ىلع ءاثÓثلا
ثحبي نيذللا نيلقنتلا امهو يرانكلا ةهجاومل وزو يزيت
ناو ةشصاخ ءاطخأ’ا حيحشصت ةيفيك نع صشتوكلا امهيف
تا˘يرا˘ب˘م˘لا صسكع ة˘فا˘ث˘كب نو˘كت˘شس ةر˘م˘لا هذ˘˘ه قاروأ’ا
رشصانعلا صضعب ىلع بردملا اهيف دمتعا يتلا ةريخأ’ا

صشعنتشس يقوزرمو لاكوا ةدوع نا ركذي ةباشصم يهو
. موجهلاو عافدلا يطخ

صشامر ماصشه

ةدكيكصس ةبيبصش
 طغسضلا نع هرسصانع داعبإا ىلع لمعي ناسسيتفا

يرانكلاو ةيرسصنلا كرتعم بسسك ىلع رسصيو

ةر˘كشسب دا˘ح˘تا صسي˘ئر ل˘شضف
ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا˘˘˘ب عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا لو˘ح را˘شسف˘ت˘شس’او
ناو ةشصاخ ارخؤوم ةققحملا
ح˘˘م˘˘شس تار˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘لاو˘˘ت
صضر˘˘ف˘˘ب فار˘˘طأ’ا صضع˘˘˘ب˘˘˘ل
رمأ’ا وهو مهيلع طوغشضلا
د˘كؤو˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا

ابناج تارثع˘ت˘لا ع˘شضو ى˘ل˘ع
قيقحت ةيفيك يف ريكفتلاو
يف ةيجو˘لو˘كي˘شسب˘لا ة˘ب˘ثو˘لا
جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ما˘مأا د˘غ˘لا ءا˘ق˘ل
˘ما˘˘مأا تب˘˘شسلا يد˘˘ح˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق
ءاقفر كردي ثيح ةيدولوملا
تاطحملا ةبوعشص ة˘ي˘فا˘عو˘ب
ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘˘خ ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ءانبأا جئاتنل بيهرلا عجارتلا
. نابيزلا

نييعت دعبتصسي
 ديدج ينف مقاط

عوبصسأ’إ إذه
نو˘˘كي˘˘شس ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
دعوم ىل˘ع و˘حو˘ح برد˘م˘لا

ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ة˘ل˘شصاو˘م ع˘م
ة˘شصا˘خ عو˘ب˘شسأ’ا اذ˘ه لÓ˘خ

صضر˘˘ف د˘˘˘ير˘˘˘ت ’ ةرادإ’ا نأاو
اذ˘ه لÓ˘˘خ برد˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
ءا˘ق˘بإ’ا ل˘˘جا ن˘˘م عو˘˘ب˘˘شسأ’ا

ىلع ةعومجملا زيكرت ىلع
لم˘ع˘لا ل˘ب˘ق يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا

ديدج ينف مقاط نييعت ىلع
مداقل ا˘ب˘شسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا دو˘ق˘ي

رظتنملا نمو اذ˘ه د˘ي˘عاو˘م˘لا
ىلع وحوح ينقتلا لمعي نا
ن˘ي˘با˘شصم˘لا صضع˘ب ةدا˘ع˘ت˘شسا
اميشس’ مهيلع دامتع’ا دشصق
تناك اهلك يدانلا ةاناعم ناو
. نيباشصملا ةدوع رخأات نأاششب

صشامر ماصشه

ةركصسب داحتإ

مجن قيرفل ينفلا مقاطلا لمأاي
اعيرشس ءاطخأ’ا حيحشصت ةرقم
نم اشضيأا نيباشصملا ةداعتشساو
اذ˘˘˘˘˘ه يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت بشسك ل˘˘˘˘˘جا
قيرفلا نو˘كي˘شس ن˘يأا عو˘ب˘شسأ’ا

ةبيبشش لابقتشسا عم دعوم ىلع
بردملا لعج ام وهو لئابقلا
ني˘شسح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي صشر˘ط˘ل
ة˘شصا˘خ صسما بناو˘ج˘˘لا صضع˘˘ب
صسفان˘م˘لا نأا˘ب اد˘ي˘ج ي˘ع˘ي ه˘ناو
«قيلششوب» بع˘ل˘م ى˘لإا ي˘تأا˘ي˘شس
Ó˘˘ما˘˘ك داز˘˘لا بشسك ل˘˘جا ن˘˘˘م
ي˘˘˘˘ششت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ناو ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ
ارخؤوم ةققحم˘لا تارا˘شصت˘ن’ا˘ب
صسي˘ند برد˘م˘لا ماد˘ق˘ت˘شسا د˘ع˘ب

. ناف’

ةدوع ىلع نهإري
صشاقوب جاحلإ

نو˘كي˘˘شس ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
زيهجتب ابلاطم يبطلا مقاطلا
صشا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب جا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا

ءاثÓثلا اذه يرانكلا يدعومل
تبشسلا اذه يشس صسا يشسلاو
صشي˘ع˘ي ق˘ير˘˘ف˘˘لا ناو ة˘˘شصا˘˘خ
ليجشست يف ةريبك تابوعشص
هششاعتنا نم م˘غر˘لا˘ب فاد˘هأ’ا
ن˘يا ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
هفده انامو˘شس بعÓ˘لا ل˘ج˘شس
لواحيو اذه قيرفلا عم لوأ’ا
ةعاجنلا ثحب صشرطل ينقتلا
قوزرم نب ءاقفرل حمشست يتلا
يف مزÓلا ماجشسن’ا قيقحتب
نا ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ما˘˘مأ’ا ةر˘˘طا˘˘ق˘˘˘لا
يفلخلا طخلل حمشسي موجهلا
لجا نم لفاكتلاو نماشضتلاب
. صسفانملا تامجه عطق

صشامر ماصشه

جربلا مامأا ةسضافتن’اب بلاطيو هرسصانعب عمتجي ىسسيع نب

ةرڤم مجن

«يسس سسا يسسلا»و «يرانكلا» يتباوب نم راسسملا حيحسصت ديري سشرطل

يبملوإ رقم صضرعت دعب
قيرحلإ ثداحل ةيدملإ
ةثراكلا انبنجت »:يرماوع

ةداعإا ىلع لمعنسسو
«انيبعÓل زيكرتلا

ي˘نا˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ير˘˘ماو˘˘ع دا˘˘ع
ةيدملا يبملوأا بردم دعاشسم
لوأا حابشص هششاع امع ثيدحلل
بقع اعورم ناك قيرفلا صسمأا
و ،هلمكأاب يدانلا رقم قارتحا
ل˘˘˘كششو بعر˘˘˘لا را˘˘˘˘ثأا يذ˘˘˘˘لا

.لكك قيرفلل ةيشسفن ةمدشص
تا˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘شصت ي˘˘˘˘˘˘˘˘فو
ةيم˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصل˘ل ير˘ماو˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأ’
هلمكأاب رقملا» :لاق كوبشسيافلا

ةرداغملا عطتشسن ملو اناخد ناك
رانلا ةنشسلأا نم برهن انلعج ام
نيبعÓلا صضعب امأا ذفاونلا ربع
فقشسل دوعشصلل اورطشضا دقف
هتاذ ثدحتملا لشصاوو ،«رقملا
صشيرا˘ق قا˘ن˘˘ت˘˘خإا رو˘˘شص »:ي˘˘ف
ةياغلل ةبعر˘م تنا˘ك ي˘نار˘ق˘مو
نشسح نمو لعفأا ام فرعأا ملو
ا˘ظ˘ق˘ي˘ت˘شسم تن˘ك ي˘ن˘نأا ظ˘ح˘لا

يف ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘خد˘تو
ة˘ثرا˘ك ا˘ن˘ب˘ن˘ج ي˘شسا˘ي˘˘ق فر˘˘ظ
دمح˘ن ،ةر˘ي˘ب˘ك نو˘كت˘شس تنا˘ك
تاباشصإا ليجشست مدع ىلع هللا
.» ةيرششب
نع ثيدحلل يرماوع جرعو
ةهجاوملل قيرفلا تاريشضحت
نيبعÓلا نأاب فششكو ةلبقملا

مهتايونعمو ايشسفن نوراهنم
فيك يردي ’و رفشصلا تحت
ةهجاوم˘ل ق˘ير˘ف˘لا ر˘شضح˘ي˘شس
تناكو،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو
د˘˘ق ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت

ةشصح صسمأا ةحيبشص تشضاخ
نادمح يشس بعلمب ةيبيردت
صضع˘˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘˘شضح تفر˘˘˘˘˘عو
او˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘عأا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا را˘˘˘شصنأ’ا
دعب نيبعÓلا عم مهنماشضت
ركششلا مهل اوهجوو ةثداحلا

.ةققحملا جئاتنلا ىلع
طيمز.ع
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برد˘م ز˘˘ي˘˘غ˘˘ن ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن بل˘˘ط
ن˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
نوششوششي نيذلا نيدق˘ت˘ن˘م˘لا

نيبعÓلا كرتب ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع
قي˘ق˘ح˘تو ل˘م˘ع˘ل˘ل ،م˘ه˘نأا˘ششو
،Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ة˘ي˘شضر˘م ج˘ئا˘˘ت˘˘ن

يف ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأاو ة˘شصا˘خ
.رمتشسم روطت
قيرفلل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا لا˘قو
ةيمÓعإا لئاشسول ي˘م˘شصا˘ع˘لا
ةرادإ’او را˘˘˘شصنأ’ا بطا˘˘˘خأا»
هذ˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةدوجوم ة˘ي˘ن˘لا ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

كلذ˘ل ،ةر˘شضا˘ح ة˘˘م˘˘يز˘˘ع˘˘لاو
ني˘يزا˘ه˘ت˘ن’ا ة˘برا˘ح˘م بج˘ي
ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘ششو˘˘˘ششي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل لو˘قأاو ،ق˘ير˘ف˘لا
اوكرتاو متئشش نإا انأا ينودقتنا
قا˘ششع˘ل لو˘˘قأاو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ى˘ل˘ع فو˘خ ’ ه˘˘نا د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيشصخشش كلمي يذلا قيرفلا

.«مشسوملا اذه
هذ˘ه ى˘ل˘˘ع صضار ا˘˘نأا» ع˘˘با˘˘تو
روطت ي˘ف ن˘ح˘ن ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

دو˘جو˘م حو˘م˘ط˘˘لا ،ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم

،ةو˘˘ط˘˘خ ةو˘˘ط˘˘خ بهذ˘˘ن˘˘˘شسو
،صصئا˘ق˘ن كا˘ن˘˘ه نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘شص
هذه حيحشصت ىلع لمعنشسو
ينفلا م˘قا˘ط˘لاو ا˘نأا ،ءا˘ط˘خأ’ا
ة˘ف˘شسل˘ف ق˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ن
ةشصاخ ةديدج بعل ةقيرطو
.«رئازجلا ةيدولومب
لاطبأا ة˘ط˘بار ة˘شسفا˘ن˘م ن˘عو
ينطولا بخانلا لا˘ق ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ةعرقلا انتعقوأا دقل »: قبشسأ’ا
نكل ،ةب˘ع˘شص ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف
ةوق طاقن انيدل كلذك نحن
ءاشش نإا دعوملا يف نوكنشسو
.«هللا

يف لوأ’ا لجرلا بلطو اذه
ةيدولوملل ةين˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا

ىل˘ع ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م
روشضح˘ب را˘شصنأÓ˘ل حا˘م˘شسلا
يذ˘لا ي˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘براد˘˘لا
يدان راجلاب هقير˘ف ع˘م˘ج˘ي˘شس
.ةمشصاعلا داحتا

جاحلب اضضر

249213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج21ـل قفاوملا1202 يفناج52نينثإلاةصضايرلا
:ةليلم نيع ةيعمج مامأا رثعتلا بقع ةوقب دري زيغن

«نيبعÓلا اوكرتاو انأا ينودقتنا»

ةراطضسوضس مامأا «يبرادلا» يف راضصنألا روضضحب بلطي ةيدولوملا بردم

صسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘˘تإا ع˘˘ط˘˘ت˘˘شسي م˘˘ل
تاراشصتن’ا ةلشسلشس ة˘ل˘شصاو˘م
ىلع نييلاتت˘م ن˘يرا˘شصت˘نا د˘ع˘ب

دا˘ح˘˘تإاو ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ن˘˘م ل˘˘ك
مامأا اوطقشسي نأا لبق ،ةركشسب
ي˘˘ف نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت دادو ح˘˘ير˘˘ج˘˘˘لا

ق˘ير˘ف ما˘مأا ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب م˘ه˘ل˘ق˘ع˘˘م
ملشس يف ةبعشص ةيعشضو صشيعي
م˘هد˘ي˘شصر ى˘ق˘ب˘ي˘˘ل ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا

ةن˘ما˘ث˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا د˘ن˘ع اد˘م˘ج˘م
ل˘˘˘˘˘ك تنا˘˘˘˘˘كو ،41 ز˘كر˘˘م˘˘لاو
ةحلشصم يف بشصت تارششؤوملا
د˘شض ي˘˘براد˘˘لا ي˘˘ف «ةر˘˘كم˘˘لا»
هناديمب ةميزه دبكت يذلا دادولا
ةهج نمو ،ةنماثلا ةلوجلا يف
ن˘م˘ث «برا˘ق˘˘ع˘˘لا» ع˘˘فد ىر˘˘خأا

ىدحإا يف تابيردت˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م
ةهجاوم تقبشس يتلا صصشصحلا
ةحن˘م˘ب او˘ب˘لا˘ط ن˘ي˘ح ،ي˘براد˘لا
اذ˘كو ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ى˘ل˘ع زو˘˘ف˘˘لا
تف˘لا˘خ نأا د˘ع˘ب ةر˘كشسب دا˘˘ح˘˘تإا

ق˘ير˘ف˘لا ع˘فد˘ي˘ل ،د˘عو˘˘لا ةرادإ’ا
عجارت نأا دعب يبرادلا يف نمثلا
طوششلا يف نيبعÓلا صضعب ءادآا
لغتشسيل ،قا˘هرإ’ا ءار˘ج ي˘نا˘ث˘لا
اور˘ف˘ظ˘يو ة˘شصر˘ف˘لا فو˘ي˘˘شضلا
لمح˘ت˘ي ا˘م˘ك ة˘ل˘ما˘ك طا˘ق˘ن˘لا˘ب
ن˘م اءز˘ج ي˘م˘ششا˘ه˘لا برد˘م˘˘لا
ي˘˘ف أا˘˘ط˘˘خأا نأا د˘˘ع˘˘ب ةرا˘˘شسخ˘˘لا

دعب ةرششابم ددجلا نيبعÓلا جز
نيهئات اوناك ن˘يذ˘لاو م˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت
ي˘ف نا˘ك ا˘م و˘هو ن˘ي˘فو˘خ˘ت˘˘مو
.«نيينايزلا» حلاشص

ىقبي «ةضسبابعلا» عافد
  ةلوطبلا يف أاوضسألا

ةدقعم ةركملا ةيعشضو تلاز’
دجاوتي ثيح ،بيترتلا ملشس يف
دعب ،41ـلا فشصلا يف قيرفلا

اناك طقف نيراشصتناو مئازه5
،ةركشسب داحتإاو ةرقم مجن دشض
ةعيرشس ةقافتشسا يعدتشسي ام

عا˘˘˘فد ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘يو كراد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ةلوطبلا يف أاوشسأ’ا «ةركملا»
تز˘˘ت˘˘هإا نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب نآ’ا د˘˘˘ح˘˘˘ل
9 يف ةبشسانم51 يف هكابشش
ام فيخم مقر وهو ،تاهجاوم
لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘عد˘˘ت˘˘˘شسي
ة˘˘شسار˘˘ح ي˘˘ف ءاو˘˘شس ة˘˘عر˘˘شسب
حنمب يفلخلا طخلا وأا ىمرملا
ملو ،ةد˘يد˘ج هو˘جو˘ل ة˘شصر˘ف˘لا
مغر ةر˘كم˘لا مو˘ج˘ه صضف˘ت˘ن˘ي
ةيبلاغ ىتحف ،ت’وج9 رورم
.نوعفادم اهلجشس فادهأ’ا

Úيعتل هجتت ةرادإلا
 قيرفلل ماع بتاكو Òجانم
تي˘ب ن˘م بر˘ق˘م رد˘شصم ق˘فوو
ة˘يرذ˘ج تار˘ي˘ي˘غ˘ت نأا «ةر˘كم˘لا»
ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ةرادإ’ا لا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شس
هذه نأا ودبيو ،لبقملا عوبشسأ’ا
بق˘˘ع نو˘˘كت˘˘شس تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا

بتا˘كلا ،ن˘يرو˘ق ن˘ب ر˘ي˘جا˘ن˘م˘˘لا
ن˘م˘م ن˘ير˘خآاو ي˘نا˘ن˘عو˘ب ما˘ع˘˘لا
اومدقي نأا نود مÓكلاب اوفتكإا
،نآ’ا دحل قيرفلل ركذي ءيشش يأا

نإا˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا تاذ بشسحو
ارشضاح نوكيشس ديدجلا ريجانملا
فاقيا دعب ،تابيردتلا نم ةيادب
دعب صسيئرلا لبق نم نيروق نب
تلعجو ،هنم ردشص يذلا مÓكلا
يف نوركفي هعم نمو ينانهلا

رابخأا لوادتت ثيح ،ديدج ريجانم
حششرم قباشسلا مكحلا يرشصان نأا
ي˘ف ما˘ع بتا˘ك بشصن˘م ي˘لو˘ت˘ل
ى˘ق˘ل˘ي˘ل ،«ي˘شسا˘ب˘ع˘˘لا» ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
صسفن ينا˘ن˘عو˘ب ما˘ع˘لا بتا˘كلا

نأا د˘ع˘˘ب ن˘˘يرو˘˘ق ن˘˘ب ر˘˘ي˘˘شصم
مهشسأ’ا عيب ةيشضق يف ككشش
ىر˘˘˘خأا ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘شضقو صسي˘˘˘˘شسكل
اهنم˘ث ع˘فد˘ي˘شس ا˘ه˘ن˘ع ثد˘ح˘ت
.كشش نودب هداعبتشساب
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ةيرذج تارييغت ثادحإ’ هجتت ةرادإ’او جئاتنلا ةمزأا يف قرغي «ةركملا»

«ةرڤم ةهجاومل اديج رسضحنسسو اقحتسسم ناك راسصتن’ا» : زوفلا نمثي ناف’

sport@essalamonline.com

ة˘ي˘ل˘م˘ع ىر˘ج˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘م
سسأا˘˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن  ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘ق بح˘˘˘˘ضس
،ةنضس02 تح˘˘ت م˘˘مأÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا
52  ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا مو˘˘ي ي˘˘˘ف ةرر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف1202 ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج
ا˘م˘˘ب˘˘ضسح يد˘˘نوا˘˘ي ة˘˘ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لا ه˘˘ن˘˘˘ع ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
اهعقوم ىلع مدقلا ةركل ةيقيرفإلا
ةعر˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع أاد˘ب˘ت˘ضسو ي˘م˘ضسر˘لا

تيقوتلاب00:11 ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ضسلا ىل˘˘˘˘ع
.يلحملا

كا˘ن˘ه نو˘ك˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘ضسو˘ل دود˘ح˘˘م رو˘˘ضضح

تاءار˘˘˘˘˘˘˘جإلا بضسح˘˘˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘ضشب
،انوروك سسوري˘ف ن˘م ة˘يزار˘ت˘حلا

ىلع ةرضشابم ةعرقلا لقن متيضسو
لا˘˘ضسرإا م˘˘ت˘˘ي˘˘ضسو ،فا˘˘ك˘˘لا تا˘˘ضصن˘˘˘م
تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا

ىلإا ابخت˘ن˘م21 ل˘هأا˘تو بضسا˘ن˘م˘لا
دلبلا  ايناتيروم : مهو تايئاهنلا
،و˘˘˘ضسا˘˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كرو˘˘˘˘ب ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضضم˘˘˘˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج ،نور˘ي˘ما˘ك˘˘لا
،برغملا ،اناغ ،اي˘ب˘ما˘غ ،ىط˘ضسو˘لا

،ا˘ي˘˘ناز˘˘ن˘˘ت ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ما˘˘ن ،ق˘˘ي˘˘ب˘˘مزو˘˘م
.ادنغوأاو سسنوت
بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
لضشف ةنضس02 نم لقأل يرئازجلا

نأا د˘ع˘ب تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف
يف ريخألاو ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘حا

ةر˘ك˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘م˘˘ضش دا˘˘ح˘˘تا ةرود
سسنو˘ت˘ب ار˘خؤو˘م تر˘ج ي˘ت˘لا مد˘ق˘لا

سسنو˘ت ما˘مأا لدا˘ع˘ت˘ل ه˘ل˘ي˘ج˘ضست د˘ع˘ب
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ما˘˘˘مأا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘يز˘˘˘هو (1-1)
فده˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا سسف˘ن˘ب بر˘غ˘م˘لاو
.در نود
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لهأاتلا يف ةنضس02 نم لقأل ينطولا بختنملا لضشف دعب

«1202 ايناتيروم ناك» ةعرقلا بحسس
يدنواي يف يفناج52 موي

داهتجلاو ةرباثملل يح لاثم فراطلا ةيلو نم «نميأا» باضشلا

لّوـــحتو تازـجعملا عنسصت ةدارإ’ا
حاــــجن ةـــسصق ىلإا ةـــقاعإ’ا

ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ششل د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا د˘كأا
ققحملا زوفلا بقع هتداعشس ناف’ صسينيد
بعلم ىلع ةرواشسلا ةبيبشش فيشضلا امأا
ة˘لو˘ج˘لا تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض ر˘ب˘م˘فو˘˘ن لوأا
تهتنا يتلاو لوأ’ا فرتحملا نم ةعشساتلا
. فده لباقم نيفده ةجيتنب
ةانقلل يشسنرفلا ينقتلا تاحيرشصت يفو
ءاقللا ةياهن دعب يلئابقلا يدانلل ةيمشسرلا
˘ما˘مأا ة˘ب˘ع˘شص تنا˘ك ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا نأا را˘˘ششأا
لو’ا طوششلا انبع’ »:Óئاق «روشسنلا»
انعطتشساو اركبم ءاقللا يف انلخدو اديج
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ي˘ف مد˘ق˘ت˘لا فد˘ه ل˘ي˘ج˘شست
طوششلا »:عباتو ،«قئاقدب لو’ا طوششلا
فويشضلا رداب ثيح ابعشص ناك يناثلا
نشسح نمو ،ةجيتن˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘ل مو˘ج˘ه˘لا˘ب

نمشض ام وهو ايناث افده انفشضأا اننأا انظح
نيبعÓلا نأا ناف’ دكأا امك ،«راشصتن’ا انل

لÓ˘خ ىو˘ت˘شسم˘لا صسف˘ن ى˘ل˘˘ع او˘˘ظ˘˘فا˘˘ح
،كلذ ىلع لمعلا لشصاونشسو نيطوششلا

قيرفلا نأا يشسنرفلا بردملا دكأاو اذه
نم لك مامأا ناتب˘ع˘شص نا˘ترا˘ب˘م هر˘ظ˘ت˘ن˘ت
نأا اددششم ةدكيكشس ةبيبششو ةرقم مجن
ىلع لمعي˘شسو اد˘ي˘ج ر˘شضح˘ي˘شس ق˘ير˘ف˘لا

.طاقنلا دشصح ةلشصاوم
راشصتن’اب هتداعشس نورمح دئاقلا دكأا امك
نأاو اشصوشصخ قيرفلل ادج امهم ناك هنأاو
نم ىوتشسملا يف ءاقل تمدق ةعومجملا

ة˘ل˘با˘ق˘˘م ا˘˘ن˘˘مد˘˘ق »:Ó˘˘ئا˘˘ق ي˘˘حاو˘˘ن˘˘لا ل˘˘ك
ي˘ف صصر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘ق˘ل˘خو ةر˘ي˘ب˘ك
ةيدج لكب لمعي قيرفلا »:فاشضأاو ،«ءاقللا

ءاد’او روطتن نحن ديدجلا بردملا عم
،«زوفلا فدهب ءاقل لك بعلنشسو نشسحتي

عيمجلا دوهج رفاظتب ناك زوفلا» :عباتو
،«طقفو زوفلا لجأا نم يقيرف تدعاشس انأاو
ر˘كششل ة˘شصر˘ف˘لا نور˘م˘ح تو˘ف˘ي م˘ل ا˘م˘˘ك
دعب هعم مهفوقوو مهنماشضت ىلع عيمجلا
نماشضت نم لك ركششأا »: ةباشصÓل هشضرعت
نكي مل رم’ا ةباشصÓل يشضرعت دعب يعم
ةوقب ةدوعلاب مهدعأاو قÓط’ا ىلع Óهشس
.«يرانكلا راشصنأا داعشسإاو قيرفلل
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ةرواضسلا ةبيبضش مامأا ققحملا راضصتنلا دعب

سسابعلب داحتا

تاونضس ةضضاير يأا يف حاجنلا بلطتي
˘مرا˘ضصلاو قا˘ضشلا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضصت ةدارإلا نأا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ ،دا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو
ع˘م Ó˘ع˘ف ل˘ضصح ا˘م و˘هو ،تاز˘ج˘˘ع˘˘م˘˘لا
نم يناثلا دقعلا يف باضش رباج نميأا
،فرا˘ط˘لا ة˘يلو ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ،ر˘م˘˘ع˘˘لا

هلقنت لÓخ نم ثدحلا عنضص يذلاو
نأا مغرلا ىلع ةيئاوهلا هتجارد ربع
.ةروتبم هعارذ
ل˘˘˘ضشف˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م˘˘˘˘يأا

ل˘ضضف˘ب ة˘قا˘عإلا ىل˘ع ن˘ير˘ضصت˘ن˘م˘لاو
زواج˘ت ي˘ف ة˘ل˘ئا˘ه˘لا ةدارإلاو رارـضصإلا
ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘˘ل ،ه˘˘˘تا˘˘˘قا˘˘˘عإاو ه˘˘˘تا˘˘˘با˘˘˘ضصإا
لثم يعيبط لكضشب هتايح ةضسراممل
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىلإا لو˘ضصو˘ل˘ل ل˘ب ،ن˘ير˘˘خآلا
ءايوضسألا عيطتضسي ل يتلا تازاجنإلا

ةفا˘ضسم ن˘م˘يأا ع˘ط˘ق ثي˘ح ،ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
قيرطلا ىلع د03و اضس5 يف ملك061
سسابضسبلا ةيدلب نم48 مقر ينطولا

وحن ناحيرب ،طضشلا تايدلبب ارورم
قيرطلا ىلع ةدوعلا مث ةلاقلا ةيدلب
،فرا˘ط˘لا ة˘لا˘ق˘لا أا44 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا

،سسابضسبلا ةيدلب ىلإا رويطلا ةريحب
نأا ،لو˘ق˘لا˘ب ه˘ضسف˘ن ن˘ع ثد˘ح˘ت ثي˘ح

رهظم يف تضسيل ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘قا˘عإلا
ه˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ف ل˘˘˘ب ،هد˘˘˘˘ضسجو نا˘˘˘˘ضسنإلا

انلضصويو انزيمي ام ىقبيو ،هتيضسفنو
ةو˘قو حور˘لا و˘ه ل˘ضشف˘لاو حا˘ج˘ن˘لا ىلإا
.يجراخلا رهظملا سسيلو ةدارإلا

ردابت اريبوألا ةيعمج
نميأا جاردلا  ميركتب

،ه˘ل ا˘ع˘ي˘ج˘ضشتو ه˘تادو˘ه˘ج˘م˘˘ل ا˘˘نا˘˘فر˘˘ع
ة˘˘حا˘˘ي˘˘ضسل˘˘ل ار˘˘ي˘˘بوأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تما˘˘˘ق
ميركتب ةيلبجلا ةضضا˘ير˘لاو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا
ةزئاجب ر˘با˘ج ن˘م˘يأا ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا با˘ضشلا

ثي˘˘˘ح ،0202 ة˘ن˘ضسل ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ق˘˘يد˘˘ضص
ار˘ي˘بولا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج سسي˘˘ئر ا˘˘ن˘˘ل حر˘˘ضص
ن˘م˘يأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘ن˘ل ة˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب »:Ó˘˘ئا˘˘ق
نميأا ،بابضشلل ةودقو ةئ˘ي˘ب˘ل˘ل ار˘ي˘ف˘ضس

ىل˘ع ل˘ق˘ن˘ت˘ي ثي˘ح ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ق˘˘يد˘˘ضص
موقيو م˘ل˘ك09  ن˘˘م د˘˘يزأل ه˘˘ت˘˘˘جارد
تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا ع˘م˘جو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب

اهريغو ةقنوط ةريظح يف ةيمرملا
اهلغتضسي يتلا ءارضضخلا تاحاضسملا نم
م˘ه˘ضسف˘نأا ن˘ع ح˘يور˘ت˘ل˘˘ل نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
لÓخ نم فيضضيو ،عوبضسأا لك ةياهن
قيدضص» ةزئاج ةركف انيحوتضسا نميأا
اهمدقن ةديمح ةنضس ىقبتضسو «ةئيبلا

را˘˘طإا ي˘˘ف ردا˘˘ب˘˘م ن˘˘˘ضسحأل ة˘˘˘ن˘˘˘ضس ل˘˘˘ك
ىنمت˘ن Ó˘ئا˘ق ه˘مÓ˘ك م˘ت˘خو ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
.«نميأل قيفوتلا

يوا˘˘˘ه˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘ت م˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ي˘هو ط˘ضشلا  م˘ي˘تو˘ل˘ك˘ي˘˘ضس تا˘˘جارد˘˘ل˘˘ل
يف تزرب يتلا ةديحولا ةعومجملا

م˘ت ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو ،تا˘˘جارد˘˘لا ة˘˘ضضا˘˘ير
رو˘˘˘ضصم ةد˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ضس م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت
ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘فار˘˘˘غو˘˘˘˘تو˘˘˘˘ف
ن˘ع ة˘ضصا˘خ˘لا ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘˘حا˘˘ي˘˘ضسل˘˘ل

ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع ة˘˘لا˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ضص ق˘˘˘ير˘˘˘ط
لÓخ نم كوبضسي˘ف˘لا ىل˘ع نا˘جر˘م˘لا
و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘مو رو˘˘˘ضص طا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإا

امل انافرع ةيلاع ةدوجو ةيفارتحاب
ة˘يلو˘ب ة˘حا˘ي˘ضسلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي
نميأا ةئيبلا قيدضص ربعو.فراطلا

ل˘يز˘ج˘لا ه˘نا˘ن˘ت˘ماو هر˘ك˘ضش ن˘ع ر˘با˘˘ج
ةحفضص بحاضص ريمضس ىلاو ةيعمجلل
اذ˘ه ىل˘ع نا˘جر˘م˘لا ة˘م˘ضصا˘ع ة˘لا˘˘ق˘˘لا
ةردابملا لوقيو ،هل زفحملا ميركتلا
ة˘˘˘حر˘˘˘ف˘˘˘˘لاو رور˘˘˘˘ضسلا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تل˘˘˘˘خدأا

م˘˘يد˘˘ق˘˘تو رار˘˘م˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘تز˘˘˘ف˘˘˘حو
لكل ةحيضصن هجوو .ةئيبلل ةفاضضإلا

ءار˘˘˘˘ضضخ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘م
حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ةرور˘ضض ىلإا لا˘ب˘˘ج˘˘لاو
ىلإا مهاعدو ةئيبلا هاجت ةيلوؤوضسملا

لوقي ثيح ،مهضسولج ناكم فيظنت
ىتح ا˘ف˘ي˘ظ˘ن ه˘كر˘تأا ا˘ف˘ي˘ظ˘ن ه˘تد˘جو
.«كريغ هلغتضسي
نأا˘ب لو˘ق˘˘لا ىلإا ر˘˘با˘˘ج ن˘˘م˘˘يأا سصل˘˘خو
،ة˘قا˘عإلا نا˘ب˘ل˘غ˘ي يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ةدارإلا

سصخضش ملاعلا يف دجوي ل هنأا افيضضم
عنضصن يدحتلاو ةميزعلاب لب ،قاعم
ن˘م ل˘ك˘ل ر˘ك˘ضشلا ا˘ه˘جو˘م ،ل˘ي˘ح˘ت˘ضسم˘لا
اذ˘˘ه ىلإا لو˘˘ضصو˘˘ل˘˘ل ه˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ضشو ه˘˘˘نا˘˘˘عأا
هيدلاو كلذ ةمد˘ق˘م ي˘فو ،ىو˘ت˘ضسم˘لا

.هفرعي نم لكو هئاقدضصأاو هتوخإاو
سسراف متاخوب
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نب ليعامشسإا ةدوع تحشضأا
مجنو يرئازجلا يلودلا رشصان
ةليكششت ىلإا يلاطي’ا نÓيم
ة˘يرور˘شض ن˘م ر˘ث˘كأا ق˘ير˘˘ف˘˘لا

طو˘˘ق˘˘شسلا د˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ل يود˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ت˘ن’ا˘تأا د˘ي ى˘ل˘˘ع يد˘˘يو˘˘شسلا
ن˘˘م˘˘شض ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘ب
نم91 عوب˘شسأ’ا تا˘شسفا˘ن˘م
ير˘ي˘شسلا» ي˘لا˘ط˘ي’ا يرود˘لا
ريهام˘ج تاو˘شصأا تلا˘ع˘تو.»أا
ةراشسخلا دعب «يرينوشسورلا»
بعلم ىلع قيرف˘ل˘ل ة˘ي˘شسا˘ق˘لا
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م «ور˘˘˘ي˘˘˘شس نا˘˘˘شسلا»
«يلو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘شس» برد˘م˘لا
ر˘˘شصا˘˘ن ن˘˘ب ةدو˘˘ع ع˘˘ير˘˘شست˘˘˘ب
ىو˘ت˘شسم˘لا د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ي˘كششت˘ل˘˘ل
ه˘˘˘ب ر˘˘˘ه˘˘˘˘ظ يذ˘˘˘˘لا تها˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

اتن’اتأا ةهجاوم يف «نÓيملا»
اهب مشستا يتلا ناهيتلا ةلاحو
لششف لظ يف ناديملا طشسو
ةفÓخ ي˘ف ي˘لا˘نو˘ت ي˘لا˘ط˘ي’ا
فاعتي مل يذلا «رشضخلا» مجن

ة˘با˘شصإ’ا ن˘˘م ل˘˘ما˘˘ك ل˘˘كششب
هتدعبأا يتلاو اهل صضرعت يتلا

.نيدايملا نع رهشش نم رثكأ’
نشسحأا نأا ريكذتلاب ريدجلا
«نا˘˘˘˘˘˘˘كلا» ةرود ي˘˘˘˘˘˘˘ف بع’

ارظتنم نوكيشس رشصمب9102
مامأا ةلبقملا ةارابملا نم ةيادب
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا م˘˘شسر˘˘ب ا˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘لو˘˘˘ب
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م ن˘˘ير˘˘˘ششع˘˘˘لا
.«ويششتلاكلا»

طيمز.ع

«يÒنوسسورلا» ةليكسشتل رسصان نب ةدوعب بلاطت Òهام÷ا

خف ‘ عقي رصضÿإ م‚
ديدج نم ةباصصإ’إ

افده لجسسي لاطع
سسين دوقيو ايŸاع
سسن’ ىلع زوفلل
يلودلا لاطع فشسوي داق

ى˘لإا صسي˘ن ه˘ق˘ير˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
يدان هريظن ىلع بعشص زوف

باشسحل ،فيظن فدهب صسن’
يرود˘˘لا ن˘˘م12 ة˘لو˘ج˘˘لا
.ىلوأ’ا ةجردلا يشسنرفلا

ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ل˘˘ج˘˘شسو
ا˘فد˘ه ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

صسن’ يدان كابشش يف ايملاع
ن˘مز ن˘م94 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف
زوف˘لا كلذ˘ب ح˘ن˘م˘ي˘ل ،ءا˘ق˘ل˘لا
صضر˘ع˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ه˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘شصإÓ˘˘ل
يف بعلم˘لا ردا˘غ˘ي˘ل ،ذ˘خ˘ف˘لا
.25 ةقيقدلا

ف˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شصلا تدا˘˘˘˘˘˘˘ششأاو
دودر˘م˘ب ار˘ي˘ث˘ك ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

هذه يف وداراب ةشسردم جيرخ
نم7 ةمÓع هتحنمو ةارابملا

ءاقللا يف بع’ لشضفأاك01
ن˘˘م ار˘˘كب˘˘م ه˘˘جور˘˘˘خ م˘˘˘غر
،ة˘با˘شصإ’ا بب˘شسب ة˘ه˘جاو˘م˘لا
،هيب˘ح˘م ار˘ي˘ث˘ك تفا˘خأا ي˘ت˘لا

«ا˘ي˘شسروأا نا˘يردأا» برد˘م˘لاو
يمشسرلا ع˘قو˘م˘ل˘ل لا˘ق يذ˘لا
ىد˘م م˘ل˘عأا ’» صسي˘ن يدا˘˘ن˘˘ل

صضرعت يتلا ةباشصإ’ا ةروطخ
نوكت ’ نأا ىنمتأا ،لاطع اهل

صصلقت˘ب ر˘ع˘شش د˘ق˘ل ،ةر˘ي˘ط˘خ
.«هذخف يف يلشضع

52 بحا˘˘˘˘شص ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘يو
خ˘˘ف ي˘˘ف عو˘˘˘قو˘˘˘لا ا˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘بر
يف هقحÓت يتلا تاباشصإ’ا

ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف دو˘˘ع˘˘ي ةر˘˘م ل˘˘ك
ة˘ل˘ي˘ط نا˘ع ثي˘ح ،ن˘يدا˘ي˘م˘لا
اذ˘ه ن˘م ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘˘لا
يف دوعي نأا لبق ،لكششملا
ىلإا د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب
لطي مل رمأ’ا نكل ،بعÓملا
مامأا ةديدج ةباشصإ’ صضرعتيل
أادبيو ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس صسيرا˘ب
 .تاباشصإ’ا عم ةديدج ةلحر

جاحلب اصضر

 رصضخلإ مجنب نوديصشُي كإرتأ’إاتن’اتأإ مامأإ ةئجافŸإ ةراصسÿإ دعب

وه يلوغيف »:دكؤوي يكرتلا مÓعإ’ا
«موب ميسسلل ةبسسنب لكلا يف لكلا

يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفشسب كارتأ’ا نوللحملا داششأا
يتلا ةريبكلا تايوتشسملا دعب يكرتلا يارشس ةطلغ بع’و
.ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا ىلإا هتدوع ذنم «موب ميشسلا» اهدقي تاب

وه ءارحشصلا براحم نأا ايكرت داقن دحأا نايأا دمحم دكأاو
ةطلغ كرحم هنا ،ميريت حتاف ةليكششتل ةبشسنلاب لكلا يف لكلا
.«ادوجوم نوكي امدنع هنودب فلتخي رمأ’ا ،يارشس

بع’ ىلع قباشسلا ايشسنلاف مجن يكرتلا للحملا لشضفو اذه
يلوغيف»:Óئاق امهنيب ةنراقملا لÓخ «اكشسيف» ريهشش كاششاب
.«عيمجلل حشضاو اذهو لشضفأ’ا وه

ةليكششتلا نع ابئاغ ناك ةنشس13 بحاشص نإاف ةراششإÓلو
ببشسب ةيشضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘شسأا3 ةلي˘ط م˘ير˘ي˘ت ح˘تا˘ف˘ل ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا
ةطلغ هقيرف˘ل بعا˘ت˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا بب˘شس ا˘م و˘هو ة˘با˘شصإ’ا
اعئار افده رشضخلا مجن لجشس ةرششابم هتدوع دعبو ،يارشس
فرتعي عيمجلا لعج يذلا رمأ’ا وهو ،«روبشسيلزنيد» يدان مامأا
.«موب ميشسلا» فوفشص يف هنزوب

جاحلب اصضر
ديدجلإ ينطولإ بختنملإ مجن مصض ىلع صسفانتت ةيدنأإ5

ةوقب بولطم ةكدادز ميكح
«1 غيللا» يف

نومريلك يدان بع’و يرئازجلا مجنلا ةكدادز ميكح هجتي
غيللا يف طششني يذلا غروبشسارتشس قيرف عم دقاعتلا ىلإا توف
.يراجلا يوتششلا وتاكريملا لÓخ ،1

بحاشص نأا صسمأا ةحيبشص ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تفششكو
وحن نومريلك يان فوفشص نع ليحرلا نم برتقي ةنشس62
يف لخد يذلا ،يلاح˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف غرو˘ب˘شسار˘ت˘شس ق˘ير˘ف
يه متهت يتلا ،1 غيللا نم ىرخأا ةيدنأا ةعبرأا عم ةيوق ةشسفانم
.ةكدادز تامدخب ىرخأ’ا

يف نميأا ريهظ لشضفأا ربتعي ةكدادز ميكح نإاف ةراششإÓل
يذلا رمأ’ا وهو ،نآ’ا دحل ةيناثلا ةجردلا يشسنرفلا يرودلا
نأا رابخأ’ا صضعب تدكأا امك ،1غيللا نم ةيدنأا ةدع هابتنا تفل

ريثك حششرم وهو بعÓلا اذه ءادأاب بجعم يشضاملب ىتح
رهشش صصبرت لÓخ ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فو˘ف˘شصب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل
.يوبابميزلا بختنملا ةهجاوم لجأا نم لبقملا صسرام

جاحلب اشضر
طيمز.ع

ةئملاب001 ةبصسنب زهاج هنأإ دكأإ رصضخلإ حانج

نم تحبسصأا ةباسصإ’ا »: م’وغ
«لاح لسضفأا يف نآ’ا انأاو يسضاملا
قيرفل رشسيأ’ا ريهظلاو يرئازجلا يلودلا م’وغ يزوف دكأا

يف قئاقدلا نم ديزملا صضوخل ةجاح يف هنأا يلاطيإ’ا يلوبان
ق˘شسن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو ،«يروزأ’ا» تاءا˘˘ق˘˘ل
.ةيلاعلا ةقايللاو

ةلجمب يشسنرفلا نايتيإا تناشس جيرخ عمج يذلا راوحلا يفو
لجأا نم رثكأا قئاقدل بعللا ةرورشض ىلع ريخأ’ا حرشص يلوبان
يتقايل تدعتشسا ينأا ملعي عيمجلا »:Óئاق هتقايل  ظافحلا
ةيندبلا ةيزهاجلا ىلع ظافحلا ادج بعشصلا نم نكل ةداتعملا

نم رظتنأا انأا »:عباتو ،«ربكأا تقول بعللا ديرأا اذل ةئملاب001
ميدقت ىلع لمعأا امئادو ةكراششملل ةشصرفلا يئاطعإا بردملا
.«بعلملا يف لشضفأ’ا

اهب رم يتلا ةبعشصلا ةلحرملا نع «رشضخلا» مجن ثدحت امك
دعب دوعملا ياوتشسمل تدع ينأا يل ةبشسنلاب مهأ’ا» :احرشصم
ةرركتملا تاباشصإ’ا ببشسب اهب تررم يتلا ةبعشصلا ماوعأ’ا
عاجرتشسا ايشسفن بعشصلا نم »:فاشضأاو ،«اهل تشضرعت يتلا
اذإا اشصوشصخ ةيحارج تايلمع ثÓثل عوشضخلا دعب ةقايللا

ةيخوراشصلا تافذقلا بحاشص متخو ،«ديحولا لحلا اذه ناك
001 ةبشسنب ايندبو ايشسفن زهاج يف نآ’ا انأا »:Óئاق ريخأ’ا يف
.«اددجم يشسفنب يتقث تدعتشساو ةئملاب

عم ةكراششملل داع اماع92 بحاشص نأا ةراششإ’اب ريدجلا
ليطتشسملا نع ليوطلا هبايغ دعب مشسوملا اذه «يبونيثرابلا»
004 عومجمب قيرفلا عم ءاقل21 يف كراشش نيأا ،رشضخ’ا
.تاقباشسملا عيمج يف ةقيقد

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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وإدوف تايف مانيفوفلل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ

ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا دقعل يرفيف6 خيرات ديدحت

ديلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ ىلع رانلإ حتف قباصسلإ يلودلإ صسراحلإ

«ةثراك دعي ةنسس12 نم لقأا بختنمل هكرتو لوأ’ا بختنملا عم يلرادوب دجاوت»:سشوريمع دواد

يئاهنلإ ءاقللإ يف لداعتلإ دعب

برغملاب1202 ناكل لهأاتلا ةقاطب كتفي ةنسس71 نم لقأ’ يرئازجلا بختنملا

ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تج˘مر˘ب
وادوف تايف ماني˘فو˘ف˘لا ة˘شضا˘ير˘ل

6 موي ةيباختن’ا ةماعلا اهتيعمج
ةددعتم ةعاقلاب لب˘ق˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف
ءا˘شضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا˘˘ب تا˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ةر˘كذ ا˘م بشسح˘ب ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
.ةيلارديفلا ةئيهلا

صسي˘ئر جاو˘ج د˘م˘ح˘م حر˘شصو
مانيفوفلل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
انقفتا د˘ق˘ل»: Ó˘ئا˘ق وادو˘ف تا˘ي˘ف
نم صسداشسلا خيرات رايتخا ىلع
د˘ق˘ع˘˘ل اد˘˘عو˘˘م ،1202 ير˘ف˘ي˘˘ف
رقمب ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا
ريشست نأا لمأان يتلاو ،ةيداحت’ا
ا˘م ن˘شسحأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ رو˘مأ’ا
تدقعو ،«حاجن˘لا˘ب جو˘ت˘تو مار˘ي
ةماعلا اهتيع˘م˘ج ة˘يدا˘ح˘ت’ا تاذ
ثيح تبشسلا صسمأا لوأا ةيداعلا

نم اوشضع72 روشضح تفرع

مهي˘شصح˘ت ن˘يذ˘لا53ـلا ن˘˘ي˘˘ب
مهيدل71 مهنم ،ةماعلا ةيعمجلا
هيف تمتو ،تيوشصتلا يف قحلا
ني˘ت˘ل˘ي˘شصح˘لا ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لا
0202 ة˘ن˘شسل ة˘ي˘بدأ’او ة˘ي˘لا˘م˘˘لا
ءا˘˘شضعأا ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ،عا˘˘م˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب
وادوف تايف مان˘ي˘فو˘ف˘لا ة˘يدا˘ح˘تا

باختناب ةماعلا ةيع˘م˘ج˘لا لÓ˘خ
ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك نا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل ءا˘˘˘˘˘˘شضعأا
ميلشستو نوعط˘لا ،تا˘ح˘ي˘ششر˘ت˘لا

دقعل اب˘شسح˘ت ،ما˘ه˘م˘لا مÓ˘ت˘شساو
متو ةيباختن’ا ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
لجأا رخآاك يفناج13 موي ديدحت

.حششرتلا تافلم عاديإ’
يف هتين جاوج دمحم ىدبأاو

ةينا˘ث ة˘ي˘ب˘م˘لوأا ةد˘ه˘ع˘ل ح˘ششر˘ت˘لا
لجأا نم يذيفنتلا هبتكم ةيعمب
ةشضاير ريوطت ة˘م˘ه˘م ة˘ل˘شصاو˘م

ى˘ل˘ع وادو˘ف تا˘ي˘ف ما˘ن˘ي˘˘فو˘˘ف˘˘لا
ةركذم يفو ينطولا ىوتشسملا

ديدجت راشسمب قلعتت اهل ةيجهنم
ط˘ي˘ششن˘ت˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
ةيشضايرلا تايداحت’اب ة˘شصا˘خ˘لا
بابششلا ةرازو تددح ،ةينطولا

تايعمجلا دقع ةرتف ةشضايرلاو
نم ةيباخت˘ن’او ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا

ليربأا51 ىلإا0202 رياني02
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ما˘ت˘ت˘˘خا ل˘˘ب˘˘ق ،1202
.ةيبملوأ’ا ةنجللا تاباختناب

تاذ يف ةرازولا تدروأا امك
نيب ينمزلا لشصافلا نأا ةركذملا
ةيداعلا ني˘ت˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

اموي51 ه˘تد˘م ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’او
ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لا ق˘˘فو ،د˘˘ح ى˘˘شصقأا˘˘ك
.ةيشضاير ةيلارديف لكل ةيلخادلا

طيمز.ع

صسرا◊ا صشوÒم˘˘ع دواد ح˘˘ت˘˘˘ف
ران˘لا ىر˘خأا ةر˘م ق˘با˘شسلا ›ود˘لا

،ديلا ةركل يرئاز÷ا دا–’ا ىلع
يئاوششعلا Òيشست˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
مشض تررق امدعب ،هجهتنت يذلا
˘ما˘ششه ›اردو˘ب ق˘با˘شسلا بعÓ˘لا
لوأ’ا بختنم˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل
ةكراششŸا لجا نم رشصÃ دجاوتŸا

م˘غر ،⁄ا˘ع˘˘لا صسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ‘
لقأا بختنم بيردت ىلع هفارششإا

ةكراششŸا ىلع لبقŸا ةنشس12 نم
رر˘قŸا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ‘

صسرام رهشش ‘ برغŸاب اهؤوارجإا

برغŸاب مداقلا
‘ صشوÒم˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضوأاو

ةا˘ن˘˘ق» ا˘˘ه˘˘ب ا˘˘شصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
›اردوب دجاوت» :Óئاق ،«مÓشسلا

Òغ لوأ’ا بخ˘˘ت˘˘نŸا ع˘˘م م˘˘ششا˘˘˘ه
كل“ ’ ر˘˘ئاز÷ا نأا˘˘كو مو˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘م
معد ىلع نيرداق Úقباشس Úبع’
د˘شض تشسل ا˘نأا ،ي˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ق˘˘˘با˘˘˘شس بع’ و˘˘˘ه˘˘˘ف ›اردو˘˘˘˘ب
نم نكل ،كانه دجاوتلا قحتشسيو
‘ ه˘˘نا˘˘˘كم كر˘˘˘ت لو˘˘˘ق˘˘˘عŸا Òغ
ديلا ةركل ينطولا بختنŸا بيردت
01و رهشش لبق ةنشس12 نم لقأا

ة˘شسفا˘نŸا را˘م˘˘غ لو˘˘خد ن˘˘م ما˘˘يأا
برغŸا اهنشضت– يتلا ةيقيرفإ’ا

،«مداقلا صسرام31ـلاو6ـلا Úب ام
عم رشضحي ن’ا بختنŸا »:عباتو
دوعي نل ›اردوبو ،رخآا بردم
هحنÁ ام ،يرا÷ا يفناج13ـلا لبق
بختنم عم Òشضحتلل طقف ارهشش
،نك‡ Òغ اذهو ةنشس12 نم لقأا

ةردقب افراع بردŸا لعجي نلو
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي د˘ق ا˘م و˘هو ه˘ي˘˘ب˘˘ع’
نم لقأا ينطولا بختنŸا ةكراششم
.«ةيراقلا ةشسفانŸا ‘ ةنشس12

ب.م.يرصسيإإ

ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘هأا˘˘ت
ةنشس71 ن˘م ل˘قأ’ ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
برغلاب1202 ايقيرفإا ممأا صسأاكل
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م ه˘˘لدا˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
نم يئاهنلا ءاقللا يف يشسنوتلا
تهتنا يتلاو ايقيرفإا لامشش ةرود
تفرعو.هلثم˘ل فد˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
ىوتشسملا يف اؤوفاكت ةهجاوملا
لوأ’ا طوششلا يف نيبختنملا نيب

،يرئازجلا بختنملل ةيلشضفأا عم
اودا˘ع «جا˘طر˘ق رو˘شسن» نأا ر˘ي˘˘غ
ي˘نا˘ث˘˘لا ف˘˘شصن˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ةو˘˘ق˘˘ب
،ءاقللا تايرجم ىلع اورطيشسو
باب ينايلوز مجاهم˘لا  ح˘ت˘ت˘ف˘ي˘ل
«ءارحشصلا يبراحم»ـل ليجشستلا
رشصانع نأا ريغ ،97 ةقيقدلا يف
ةفكلا اولدع يشسنوتلا بختنملا
نيلغتشسم ءاقللا تاظحل رخآا يف

ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘م ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا صصق˘˘˘ن
ةهجاو˘م˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ،«ر˘شضخ˘لا»
لفحملل ينطولا بختنملا لهأاتب
يف فدهب لداعتلا مغر يراقلا

يف ادعقم نيزجاح ،ةكبشش لك
ةئفلا تاذ يف ايقيرفإا ممأا صسأاك
لبقم˘لا صسرا˘م ر˘ه˘شش ةرر˘ق˘م˘لاو
.برغملا يف

طيمز.ع



ةــــنصصرق

ةيرئازجلا ةيدنأÓل «وفارب»
صضرعت يتلا ةثداحلا دعب
ةيدملا كيبملوأا قيرف اهل

ي˘ف ق˘ير˘˘ح بو˘˘ششن بق˘˘ع
صسمأا لوأا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘˘م
ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسخ˘˘˘˘ل ىدأا يذ˘˘˘˘لاو
،دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شسج
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا تعرا˘˘˘˘شس
ديكأاتل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا
ع˘م ا˘ه˘فو˘قوو ا˘ه˘ن˘˘ما˘˘شضت
ي˘ف ه˘ت˘ن˘ح˘˘م ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا

ىد˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت ةرو˘˘˘˘شص
ي˘ت˘˘لا ةو˘˘خأ’او ل˘˘فا˘˘كت˘˘لا
اشصوشصخ نييرئازجلا زيمت
.هذه لثم فورظ يف

مهبحن
را˘ج˘ششلا ة˘ثدا˘ح د˘ع˘˘ب
ا˘ه˘ي˘ف تطرو˘ت ي˘˘ت˘˘لا
رثوك ود˘ي˘ج˘لا ة˘ل˘ط˘ب
تر˘˘˘˘˘˘˘˘ششن لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘عو
ا˘ه˘ل ةرو˘شص ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ر˘ب˘ع ا˘ه˘يد˘لاو ة˘˘ق˘˘فر
ة˘شصا˘خ˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص
لشصاوتلا عقوم ىلع
يعامتج’ا
ي˘ت˘لاو «مار˘˘غ˘˘ت˘˘شسنا»
نأا ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
د˘ع˘ب ل˘ع˘˘ف در نو˘˘كت

ا˘˘˘هرا˘˘˘ج˘˘˘شش ة˘˘˘ثدا˘˘˘˘ح
امتنأا» :اهيلع تقلعو
،«ي˘˘˘˘˘ششي˘˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘˘شس
انايحأا» :اشضيأا تبتكو
ردشصم امنإاو ةزئاج صسيل يل امهبح ،امهنودب لعفأاشس تنك اذام لءاشستأاو يدلاو ىلإا رظنأا
.«هللا ءاشش نإا انيل امكظفحي يبر ..يتايحو يششيع ببشس امتنأاو امكبحأا»:اشضيأا تبتكو ،«يتوق

«ةيملاعلا» قافو

ةرهشس ثدحلا فيطشس قافو ةرادإا تعنشص
ة˘ي˘˘ل˘˘خ بي˘˘شصن˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح صسما لوأا
مشساوملا يف قيرفلا دوقتشس يتلا مÓع’ا
وهو كلذ ةيمهأا كردت اهنأاو ةشصاخ ةمداقلا

نو˘ن˘م˘ي ىر˘خأ’ا قر˘ف˘لا قا˘˘ششع ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
هجوتلا صسفن مهقرفل نوكي نأا يف صسفنلا

ةشسام ةجاح يف حبشصأا لكلا نأاو ةشصاخ
عم تدقاعت ةرادإ’ا نأا ركذي ةمولعملا ىلإا

˘مر˘كا» ف˘ي˘ط˘شس ي˘ف ن˘يزرا˘ب ن˘ي˘ي˘ف˘˘ح˘˘شص
تمشض امك «ةيفرخ زيزعلا دبعو ةتحارف
د˘ير˘فو رو˘شصم˘ك ة˘شسو˘˘ك لدا˘˘ع ن˘˘م Ó˘˘ك
فلكمك91 د˘ير˘ف˘ب فور˘ع˘˘م˘˘لا يد˘˘م˘˘ح
رينوم رشساي تامدخ نامشض عم ويديفلاب
ةيلخلا دئاق نوكي نا ىلع جاتنوملا يف
.نيدلا رون فويعم

سشحوت يريمعلب
«يسس سسأا يسس»

يريمعلب يداهلا برتغملا بعÓلا برتقي
ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلل ةدوعلا نم
نم همشضب ةقفاوملا ىقلت دق نوكي ثيح
ةروشضخلا ةينوفنشسل ديدجلا دئاقلا فرط
يف دجاوتي بعÓلا نا ركذي زازب نيشساي
عم عيقوتلا نم نيشسوق باق ناكو صسنوت
بعÓلا رظتنيو اذه ةيشسنوتلا قرفلا دحا
ةشصاخ رئازجلا ىلا هلوخد دعوم ميشسرت
ع˘م ثح˘ب˘لا ة˘م˘ه˘م ر˘ششا˘ب˘ت˘˘شس ةرادإ’ا ناو
لوخدلا˘ب ه˘ل حا˘م˘شسل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
. رئازجلا ىلا

«كوملا» تايدو يف لدعي نوقع

ىفطشصم ةنيطنشسق ةيدولوم بردم ىرجأا
تاءاقللا جمانرب ىلع اطيشسب Óيدعت نوقع
مامأا ةديدج ةهجاوم جاردإا لÓخ نم ةيدولا
بعلم اهنشضتح˘ي˘شس مو˘ي˘لا ة˘م˘غÓ˘ت˘لا يدا˘ن

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ةزا˘˘ب˘˘خ
نأا ىلع ءاثÓثلا ادغ ةياجب ةبيبشش ةهجاومل
ج˘ما˘نر˘ب˘لا صشيا˘ع د˘ئا˘ق˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ي
ماظنب ةنتاب باب˘شش ق˘ير˘ف ما˘مأا ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘ب
ةنيطنشسقب بعلت ىلوأ’ا بايإ’او باهذلا
موي يناثلا ءاقللاو يراجلا يفناج03 موي
. لبقملا يرفيف3

رخأاتم جيوتت

بابشش قيرف ةريخأ’ا تاعاشسلا يف ملتشسا
ةاوه يناثلا مشسقلا ةلوطب صسأاك لÓج د’وأا
صسي˘ئر فر˘ط ن˘م ة˘ي˘قر˘ششلا ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
صسأا˘كلا م˘ل˘ت˘شسا د˘قو كلا˘م ي˘ل˘ع ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

ل˘ف˘ح ي˘ف بلا˘ط ن˘ب را˘م˘ع يدا˘˘ن˘˘لا صسي˘˘ئر
قيرف ناكو هقيرف فرشش ىلع مظن يزمر
ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا ةراد˘˘شص ل˘˘ت˘˘حا د˘˘ق با˘˘ب˘˘ششلا
تفقوت يتلا يشضقن˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل
نا ر˘كذ˘ي ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج ي˘˘ششف˘˘ت بب˘˘شسب
ةنيطنشسق ةيدولوم قيرفل تداع ةفاشصولا
. ريبك عارشص دعب

qarsana@essalamonline.com

2492ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج21ـل قفإوملإ1202 يفناج52نينثإ’إ

ولمكي بيرق مهار
ر˘˘شصق ح˘˘ت˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي نأا بق˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
لÓ˘خ صسي˘ل˘ي˘ل˘تو˘ب و˘م˘ح تا˘شضا˘˘ير˘˘لا
ةيلمعل عشضخ امدعب ةلبقملا رهششأ’ا
ريدملا راششأا ثيح ،ةعشساو ةئيهت ةداعإا
ميلشس باعلأÓل ةيميظنتلا ةنجلل ماعلا
هتاحيرشصت ىدحإا يف كلذ ىلإا صسÓيإا
،تاشضايرلا رشصق رارغ ىلعو ،ةريخأ’ا
تآا˘ششن˘م˘لا ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ع˘˘شضخ˘˘ت
ةداعإاو ةئي˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
نم يناثلا عرفلا لكششت ثيح ليهأاتلا
ناشضتحا راطإا يف ةلخادلا عيراششملا

نمو ،ةيطشسوتملا باعلأ’ا تاشسفانم
˘مÓ˘شسلا ي˘ح˘ب صسن˘ت˘لا بكر˘م ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
داد˘شش ن˘ب ر˘ت˘ن˘ع ة˘ي˘شسور˘ف˘لا بكر˘˘مو
.ريجلا رئبب ةيامرلا زكرمو

15

«اتاباز» فسصقي «اربإا»
ءا˘˘ق˘˘˘ل صشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘˘ت˘˘نÓ˘˘تاو نÓ˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

طوقشسب تهتنا يتلاو
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘˘ب رد˘˘شصت˘˘م˘˘لا

نأا ’إا كلذ م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غرو
’ صشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘با
ىلع درلا يف ىناوتي
اتن’اتأا بع’ زازفتشسا

ع˘قو˘م˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ا˘˘تا˘˘باز
«وتاكري˘م و˘ي˘ششت˘لا˘ك»
اتا˘باز نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
له ..ءازج تÓكر ىلع لوشصحلا نودب ةارابم ءاهنإا كنكمي ’» :ةارابملا ةياهن لبق اربإ’ لاق
رثكأا فادهأا يدل ؟هنع ثدحتت يذلا ام» :اتاباز ىلع اربإا درو ؟رششع ثلاثلا فدهلا زارحإا ديرت
مل ناطلشسلا نأا «وتاكريم ويششتلاك» دكأاو ،«كتايح يف تنأا اهتبعل يتلا تايرابملا ددع نم
.طقف ةارابم173 اتاباز بعل امنيب ،هتريشسم يف اًفده894 لجشس ثيح أاطخ ىلع نكي
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ةÓسصلا تيقاوم

«موب ميسسلل ةبسسنب لكلا يف لكلا وه يلوغيف »:دكؤوي يكرتلا مÓعإ’ا^
«1 غيللا» يفةوقب بولطم ةكدادز ميكح^

ةرواصسلإ ةبيبصش مامأإ ققحملإ راصصتن’إ دعب

راسصتن’ا» : زوفلا نمثي ناف’
اديج رسضحنسسو اقحتسسم ناك

Ÿةرڤم ةهجاو»

2492ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج21ـل قفإوملإ1202 يفناج52نينثإ’إ

يئاهنلإ ءاقللإ ‘ لداعتلإ دعب

 لئابقلإ ةبيبصشرئإز÷إ ةيدولوم

بلاطت Òهام÷ا
رسصان نب ةدوعب

ةليكسشتل
«يÒنوسسورلا»

مامأإ ةئجافŸإ ةراصسÿإ دعب
اتن’اتأإ

كتفي ةنسس71 نم لقأ’ يرئازجلا بختنملا
برغملاب1202 ناكل لهأاتلا ةقاطب

لهأاتلإ يف ةنصس02 نم لقأ’ ينطولإ بختنملإ لصشف دعب

«1202 ايناتيروم ناك» ةعرقلا بحسس
يدنواي يف يفناج52 موي

:ةليلم نيع ةيعمج مامأإ رثعتلإ بقع ةوقب دري زيغن

اوكرتاو انأا ينودقتنا»
«نيبعÓلا


