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صسفن لÓخ ر’ود رايلم29.1 لباقم
ةيسضاملإ ةنسسلإ نم ةرتفلإ

جورـــت مأل انجسس ةــنسس51
ةــــــسسولهملا صصارـــــقألا
مناغتسسمب اهينبإا عم رومخلاو

50صص
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ةــــجابيدلإ نــم تإرـــقف7 تسسم
نوــبت صسيئرلإ ىـلإإ تــعفرو

ةيباتكلإ ةقباسسملإ جإردإاب هتسضوع
اهب قاحتلإÓل طرسشك

ظافحلل عاسسمب ةوطخلإ تطبر
يدرفلإ مكحلإ ةموظنم ىلع

روـتسسدلا ةــعجارم» :نوـــنح
اــنوروــك ةـــحئاجو انــمازت
«ةيبلغألا تاعلطت عم صضقانتي

30 صص

«كوبسسيافلإ» يف هباسسح ىلع ةيسضيرحت تإروسشنم لÓخ نمنيقيقسشلإ كيرسشل ةمإرغ ميتنسس نييÓم5و ةذفان اسسبح تإونسس4 ةداملإ هذه نم نانطأإ8 ةبإرق زجحو صصاخسشأإ3 فيقوت

ةـــيرسس ةـــسشرو فسشك
يحب «ةمسشلا» ةعانسصل
ةــفلجلا يــف حـــيبرب

50صص

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لإو ن˘˘˘يو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لإ ةرإزو تغ˘˘˘لأإ
ي˘ف ر˘سشا˘ب˘م˘لإ ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لإ ،ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لإ
ءإرد˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لإ بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لإ
ه˘ت˘سضو˘عو ،ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘˘لإ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لإ

طرسشك ةي˘با˘ت˘ك˘لإ ة˘ق˘با˘سسم˘لإ جإردإا˘ب
نيحسشرتملل ةبسسنلاب ،اهب قاحتلÓل
اقبط ةينوناقلإ طورسشلل نيفوتسسملإ
 .هب لومعملإ ميظنتلل

براقي ام تدروتسسإا رئازجلا
داوـملا نــم رلود راــيلم2
0202 ةـــيادب ةـــيئاذغلا

50صص

حجان يسسردم لوخد نامسضل ةيقرتلا ةقباسسمب ةسصاخلا ةيطايتحلا مئاوقلا لÓغتسسإا
40 صصتاقباسسم اهيف حتفت مل يتلإ بترلل ليهأاتلإ مئإوق ىلع ليجسستلإ دامتعاب تاحرتقم

تاـــحرتقم مـــهأا هذـــه
لوح يروتسسدلا صسلجملا

روتسسدلا ليدعت عورسشم

30صص

ينهملا نيوكتلا ةرازو
رسشابملا نييعتلا يغلت
اــيلعلا بــسصانملا يــف

40 صص

طاسشن فانئتسسل ةــقفارملا ةياقولا طورسش هذه
يراجلا ناوـج51 نـم ةـيادب ةرـجألا تاراـيسس

يرورسض ةمامكلإ ءإدترإو ةلحر لك يف دحإو بكإرو نوبزلإو قئاسسلإ نيب يقإو جاجز

01و اذـفان اـسسبح ارــهسش81
ءاسسأا ينيعبرأل ةمارغ نييÓم
ةسسبتب ةلودلا ةدايقو زومر ىلإا

يلامجإإ و ءافسش ةلاح86 ليجسست
2237 ىلإإ زفقي نيفاعتملإ

تاباسصإا901و تايفو01
«اــنوروـــك» ـــب ةدـــيدج

 رـــــــئازـــــجلا يــــف
40 صص
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م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
..ECFةيلقعب

 ةديدج

عم ةعيطقلا ثادحإا ررقECF ـلا نأا ودبي
ةليط اهب فرع يتلا ةميدقلا تاشسرامملا
امل اقفوف ،دادح يلع فرط نم هرييشست ةرتف
ربكأا نإا ،تامولعم نم «مÓشسلا» ـل رفوت
سصيرح ،دÓبلا يف لامعألا لاجرل عمجت

ع˘ن˘مو ي˘شسا˘ي˘شسلا ل˘م˘ع˘لا ق˘ي˘˘ل˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ىعشسي يذلا ىدتنملا ةيار تحت هتشسرامم
حارتقا ةو˘ق ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف نو˘كي˘ل
ىرنشس لهف.. ةيداشصتقإلا لئادبلاو لولحلل

ECFعفÓ ؟.. نيديدج ةيلقعو هجوب. 

قسشاع .. لوؤوسسم
! .. زعاŸا

ي˘ف ن˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا سصشصق بر˘˘غأا ن˘˘م
اماع اريد˘م ا˘شسي˘ئر نأا ،ة˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ناك ،ة˘م˘خ˘شض ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘كر˘ششل
زهج ه˘نأا ة˘جرد˘ل  ز˘عا˘م˘لا بي˘ل˘ح˘ب ا˘ع˘لو˘م
ةشصشصخم ةمخف Óيف يف زعام ةريظح
نأا وه ةبارغ رثكألا ،ةمشصاعلا يف هتماقإل
ه˘تاز˘ن˘ع ةد˘ها˘ششم˘ب ا˘ع˘لو˘م نا˘ك ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

ةنشس لك نهل بلجي ناكو ،نهعم بعللاو
«سسورتع» هيف عرعرت يذلا «راودلا» نم
اذه ناكو ،اهرثاكت نامشضل جوازتلل سصاخ
اذه Óيف يف ةيعيبطلا ريغ ةحئارلا رشس وه
نيع يذلا بشضغ راثأا ام ،قباشسلا راطإلا

ي˘ف ة˘غ˘لا˘ب ة˘بو˘ع˘شص ه˘جاو يذ˘˘لا ه˘˘ل˘˘ح˘˘م
ةفورعملا ةهيركلا ةحئارلا نم سصلختلا

.يششاوملا نم عونلا اذه نع

نع بوني فظوم
! .. يلاولا

دحأا نإا ،ةيلخاد ةيبرغ ةيلو نم نوفظوم لوقي
بحاشص لازامو نا˘ك ة˘يلو˘لا ناو˘يد˘ب م˘ه˘ئÓ˘مز
قباشسلا يلاولا نإا لب ،ةيلولا يف يقيقحلا رارقلا

نييعت عمو ،هيلإا ةدوعلاب لإا رارق يأا ذختي ل ناك
انبحاشص تا˘ي˘حÓ˘شص تع˘شسو˘ت ،د˘يد˘ج˘لا ي˘لاو˘لا
˘مو˘ق˘يو ا˘يا˘شضق˘لا سضع˘ب ي˘ف ثب˘ي ح˘ب˘شصأا يذ˘لا
،يلاولا مشسإاب اقطان تايريدملل تارايز ذيفنتب
سصاخ عقوم هيدل فظوملا اذه نإا اولاق سضعبلا
ةيلولا رارشسأاو ايابخ لكب ةقيقدلا هتفرعم مكحب
ام اذهو ،اهب ةيرشسلا تافلملا لك ىلع هعÓطإاو
سسأار ىلع يتأاي يلاو لكل ةبشسنلاب ازنك هلعجي
.ةيلولا هذه

رهاق .. يوÓج
! .. ىلاسسكلا

اهذفني يتلا ةيناديملا تارايزلا وعباتم ظحل
بوبحملا ،نارهو ةيلو يلاو ،يوÓج رداقلا دبع
ءÓب ىلبأاو لمع نيأا ةفلجلاو ةلقرو يلاهأا طشسو
يطعيو لإا ارمأا وأا ةميلعت ردشصي ل هنأا ،انشسح
بلغأا يفو ،هقيبطتب ينعملا لوؤوشسملل ةلهم هعم
ىتح ةلهمك ،ادج ةريشصق ةلهملا نوكت نايحألا
جاتح˘ي ف˘ل˘م ط˘ب˘شض ل˘جأا ن˘م عو˘ب˘شسألا ة˘يا˘ه˘ن

ةمهم ذيفنتل اموي51 ةلهمو ،رهشش وأا نيعوبشسأل
نم ىمظعلا ةيبلاغلا لعج ام ،رهششأا3 جاتحت
نع ةددحملا لاجآلا نوقرخي يلاولا يشسوؤورم
لاجآلاب ءافولا ىلع ةردقلا مدع ببشسب دمع ريغ
نييلحملا ني˘لوؤو˘شسم˘لا ل˘ج رار˘غ ى˘ل˘ع م˘ه˘نو˘ك
.بيشستلاو لشسكلا ىلع اودوعت

qarsana@essalamonline.com
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؟ .. مهيف وأا انيف لكسشŸا
نيلوؤو˘شسم˘لا تا˘ح˘ير˘شصت

عوبشسألا ناونع ،ليوأاتلاو..
دع˘ب˘ف ،زا˘ي˘ت˘مإا˘ب ي˘شضق˘ن˘م˘لا
رو˘شسي˘فور˘ب˘لا تا˘ح˘˘ير˘˘شصت
ةنج˘ل سسي˘ئر ،ة˘بار˘ع˘ل د˘م˘حأا
ة˘غا˘ي˘شصو ع˘م˘ج˘ل ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
لوح ،ةيروتشسدلا تÓيدعتلا
ي˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تباو˘˘ث˘˘لا
ط˘شسو ا˘ع˘شساو لد˘ج ترا˘˘ثأا
عراششلاو ةيشسايشسلا ةقبطلا
تيآا ةعانشصلا ريزو مويلا وه اه ،«اهليوأات» مت هنأا لاقو ينعملا انيلع لطأا ،ءاوشس دح ىلع يلحملا

ةيرورشض تشسيل ةيحايشسلا ةرايشسلا» ةرابعلا حيرشصب لاق امدعبف ،لاونملا سسفن ىلع جشسني ،يلع
تردشصأا ،ةريبك ةجشض راثأا ام ،«اهليبشس يف ةيئابج تايحشضتب ةلودلا موقتل ةيعامتجا ةجاح وأا

عوشضوملل ماعلا قايشسلا نع تلوحو اهقاطن نع تجرخأا هتاحيرشصت نأا هيف تدكأا انايب هحلاشصم
.؟..(نوعجارتي مث نوملكتي) مهيف مأا .. (مهفن ل) انيف لكششملا .. ريزولا هيف ثدحتي ناك يذلا

! .. دعب «نÓفألا» رقم لخدي ⁄ يجعب
ة˘˘بار˘˘˘ق رور˘˘˘م م˘˘˘غر

باختنإا نع ن˘ي˘عو˘ب˘شسأا
انيمأا ،لشضفلا وبأا يجعب

ـل اد˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ع
ريخألا نأا ّلإا ،«نÓفألا»
ه˘ب تر˘شسأا ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
ـل ةع˘ل˘ط˘م د˘ج ردا˘شصم
هامدق أاطت مل ،«مÓشسلا»
ر˘ق˘م ة˘عا˘˘شسلا د˘˘ح ى˘˘لإا
ةرديحب رارحألا ةتشسلا
،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘لا˘عأا ي˘ف
تط˘˘˘˘˘بر تقو ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ف
ثيرتب ر˘مألا ا˘نردا˘شصم
ءوده نيح ىلإا ينعملا
يداف˘تو ه˘ل ن˘ي˘شضفار˘لا
ديدجلا هبشصنمب ،يجعب قاحتلإا مدع ىرخأا تاهج تررب ،نهارلا تقولا يف مهعم كاكتحإلا
لوازي نأا ىلع ،ةحارلا نم طشسق ذخأا ةرورشضب ةقلعتملا ءابطألا تاميلعت قيبطت ىلع هشصرحب
نأا دبل ةمهم ةيشسايشس تاطحم اهرظتنت رئازجلا نأاو اميشسل ،يراجلا عوبشسألا ةيادب هطاششن
.اهيف هتشسمل ديتعلا بزحلل نوكت

 Òخ ماع
،«ريخلا ماعلا» ـب نويرئازجلا هفشصو

نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘˘شصلا ةرازو تل˘˘˘ج˘˘˘شس
ن˘م د˘يزأا تا˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا حÓ˘˘شصإاو
9102 ة˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘شس ةدلو نو˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘م
710.978  ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ، (320.530.1)
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ةدلو
و ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب58 ة˘ب˘شسن˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب  ةدلو00.651
51 ة˘ب˘شسب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلا
ةي˘ع˘ي˘ب˘ط ةدلو214.137 ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
155.303 ،ةئا˘م˘لا˘ب76.07 ة˘ب˘شسن˘ب
. ةئاملاب23.92 ةبشسنب ةيرشصيق ةدلو

 «انوروك» تآاجافم رمتسستو
ىلوألا مايألا يف ءاملعلا نم ديدعلا مزج امك

«انوروك» لشصاوي ،سسوريفلا اذه يششفت ةيادبل
مهيف امب عيمجلا نظ امدعبف ،مويلا ىلإا انتأاجافم
،ءابولا اذه سضارعأا رشصح مت هنأا سصاشصتخإلا لهأا

نم نوشصشصختم اهارجأا ةديدج ةشسارد تفششك
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص ا˘˘ه˘˘تر˘˘ششنو ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
«ygoloretneortsaG»،ـل ةديدج سضارعأا نع
ناكو ىشضرملا نم ةعومجم يف «91‐ديفوك»
ةدايز نم نوناعي نيذلا بابششلا نم مهمظعم
،ةما˘ع تا˘با˘ه˘ت˘لا ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ،ة˘ن˘م˘شسلاو نزو˘لا

Óشضف ،مدلا يف نوهدلاو ركشسلا ةبشسن عافتراو
.سسايركنبلا يف ةداح تاباهتلا نع
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سسمأا اهل ةملك يف ،نونح تلاق
يشسايشسلا بتكملا عامتجا لÓخ
ةعجارم ةجمرب«،لامع˘لا بز˘ح˘ل
ة˘ح˘ئا˘ج ع˘م ا˘ن˘ماز˘˘ت رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا

فقي لب ةفدشص نكت مل انوروك
عشضول ةيشسايشس تاباشسح اهفلخ
،«عقاولا رمألا مامأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةيشسايشسلا اهتليكششت نأا ةدكؤوم
ل ىتح سشاقنلا يف كراششت نل
فدهت ةيلم˘ع˘ل ة˘ي˘عر˘شش ي˘ط˘ع˘ت
.بعششلا ةدارإا ةرداشصمل
بز˘˘ح ة˘˘م˘˘ي˘˘عز تح˘˘ت˘˘فو اذ˘˘˘ه
،ةبارعل ةنجل ىلع رانلا ،لامعلا
ةدو˘شسم عور˘˘ششم تد˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا
بعششلا ةدايشس» تلاقو ،روتشسدلا

ناك ةنجل ربع رمت نأا نكمي ل
غ˘ي˘شصلا˘ب ي˘ن˘ت˘ع˘ت نأا سضر˘˘ت˘˘ف˘˘ي
تلوحت اهنكل ،طقف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
بع˘˘˘ششلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘شصو ى˘˘˘لإا

،«ةشسارششب ماظنلا ىلع ةعفادمو
ر˘م˘˘ت بع˘˘ششلا ةدا˘˘ي˘˘شس» تفدرأاو
غوشصت ةيشسيشسأا˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج ر˘ب˘ع
زرفي عشساو سشاقن دعب روتشسد
ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو تا˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘ت

.«تلاجملا
،نونح تدقتنا ،ىرخأا ةهج نم
اهب ترداب يتلا تاءارجإلا ةدششب
،«انوروك» ةمزأا لÓخ ةموكحلا

ءاف˘خإاو «ز˘ج˘ع˘لا» ــب ا˘ه˘ت˘م˘ه˘تاو
ي˘ف تلد˘ت˘شسإاو ،«ة˘ئ˘ي˘شس ا˘˘ياو˘˘ن»
ل لاثملا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ا˘ه˘مÓ˘ك
94/15 ةدعا˘ق ءا˘غ˘لإا˘ب ،ر˘شصح˘لا

ةيلاملا نوناق يف ةعفششلا قحو

سسا˘شسم˘لا كلذ˘كو ي˘ل˘ي˘م˘˘كت˘˘لا
تلءاشست امك ،دعاقتلا ةموظنمب
ه˘ت˘ف˘شصو ا˘م ن˘ع ،ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
نيشضراعملا ءاطششن˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ب
رفوتت ل تامكا˘ح˘مو ة˘ط˘ل˘شسل˘ل
ةف˘شصاو ،ة˘هاز˘ن˘لا طور˘شش ا˘ه˘ي˘ف
،«تازاز˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسإلا» ـب ا˘˘˘˘ها˘˘˘˘يإا

دعب امل ة˘ط˘ل˘شسلا تار˘ي˘شضح˘تو
تاكرحتلا لك عمقل «انوروك»

بلاط˘م˘لا تاذ ءاو˘شس ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا
بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م وأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا
.ةيعامتجلا

يدرفلإ مكحلإ ةموظنم ىلع ظافحلل عاسسمب ةوطخلإ تطبر

 «ةيبلغألا تاعلطت عم صضقانتي انوروك ةحئاجو انمازت روتسسدلا ةعجارم»:نونح
«بعسشلا ةدارإا ةرداسصمل فدهت ةيلمعل ةيعرسش يطعن ل ىتح صشاقنلا يف كراسشي نل انبزح»^

ح.نيدلإ رمق

ةيئانثتسسإ’إ ةيحسصلإ فورظلإ هذه يف روتسسدلإ ةعجإرمل ءوجللإ نأإ ،لامعلإ بزحل ةماعلإ ةنيمأ’إ ،نونح ةزيول تربتعإ
نأإ ةزربم ،نييرئإزجلإ نم ةقحاسسلإ ةيبلغأ’إ تاعلطت عم صضقانتي ،«انوروك» ءابو يسشفت ةيفلخ ىلع دÓبلإ اهب رمت يتلإ

.يدرفلإ مكحلإ ةموظنم ىلع ظافحلإو قباسسلإ ماظنلإ ىلع ءاقبإ’إ وه ةوطخلإ هذه نم فدهلإ

يف ايلعلإ فئاظولإ يلوت نهر
صصÓخإ’اب ةيركسسعلإ ةسسسسؤوملإ

قلطملإ ء’ولإو

ىلع ددسشي ةحيرقنسش ءاوللا
يلاعلا ليهأاتلا ةيمهأا

صشيجلا يف يرسشبلا رسصنعلل
صسيئر ،ةحيرقنسش ديعسسلإ ءإوللإ ددسش
يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ ناكرأإ

يلاعلإ ليهأاتلإ نوك ىلع ،ةباينلاب
ينطولإ صشيجلإ يف يرسشبلإ رسصنعلل
،ايلعلإ ةدايقلإ تايولوأإ نم ،يبعسشلإ

تايلآاب ةطاحإ’إ نم نكمتلإ فدهب
تاناهرلإ ةفاكل ةيقابتسس’إ لولحلإ
.ةيلبقتسسملإ

ينطولإ صشيجلإ ناكرأإ صسيئر لاق
لÓخ هل ةملك يف ،ةباينلاب يبعسشلإ

31 ـلإ ةرودلإ صسمأإ لوأإ هسسأإرت
ايلعلإ ةسسردملل يهيجوتلإ صسلجملل
رسصنعلل يلاعلإ ليهأاتلإ» ،ةيبرحلإ
،يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ يف ،يرسشبلإ

،ايلعلإ ةدايقلإ تايولوأإ نيب نم دعي
ةعيفر ةيركسسع ةبخن جيرخت صضرغب
،فإرسشتسسإ ىلع ةرداق ،ىوتسسملإ

لبقتسسملإ هب حولي ام تإديقعت
،تاناهر نم ديعبلإ ىتحو ،بيرقلإ

ثإدحأ’إ تإرسشؤوم لمجم ءإرقتسسإو
،«اهتإريغتم ةفاكب ،تإدجتسسملإو
اسضيأإ حمسسي ليهأاتلإ إذه نأإ إزربم
يف ،ةمدقتملإ تاسسإردلاب مايقلاـب
يف مهسسي امب ،ةيركسسعلإ عورفلإ ةفاك
، يفرعملإ ديسصرلإ ءإرثإإو ،قيمعت

يتايلمعلإ لاجملإ يف اميسس’
ةطاحإ’إ نم نكمتلل ،يجيتإرتسس’إو
لولحلإ تايلآاب ،ةرسصبتملإ
تايدحتلإ ةفاكل ،ةيقابتسس’إ
.ةسضرتعملإ

هذه غولب نأاب ،ةحيرقنسش ءإوللإ ىريو
،ةعورسشملإو ةدوسشنملإ ةياغلإ

ةسسردملإ لسصإوت نأإ ،امتح بجوتسسي
لكب ،ةثيثحلإ اهدوهج ةيبرحلإ ايلعلإ

ةيدام تايناكمإإ نم اهيدل رفوت ام
درإوم نم هزوحت امو ،ةيتآاسشنمو
ةيجوغإديب لئاسسوو ،ةلهؤوم ةيرسشب

اهجهنم ريوطتو ةيمنت دسصق ةيرسصع
ينيوكتلإ اهراسسم ةيقرتو ،يميلعتلإ

اميسس’ ،ىرخأإ دعب ةنسس ،يثحبلإو
نينوكملإ نيوكت صصخي اميف
امب ،ةثيدحلإ تإدلقملإ لامعتسسإو
يوذ نم تإراطإإ نيوكت لفكي
،ةيلاعلإ ةيتايلمعلإ تإءافكلإ
لمعلإ صسيدقت لئامسشب ةيلحتملإ

،ةهإزنلإو ةيدجلإو ،هيف ينافتلإو
صشيجلل قلطملإ ء’ولإو صصÓخإ’إو
ريرحتلإ صشيج ليلسس ،يبعسشلإ ينطولإ
،رئإزجلل ء’ولإو صصÓخإ’إو ،ينطولإ

يعسس ،ثدحتملإ زربأإ ،ددسصلإ إذه يفو
راطإإ يف ،صشيجلل ايلعلإ ةدايقلإ

ىلإإ ،ةديدجلإ قيرطلإ ةطيرخ
يف ةليبنلإ لاسصخلإ هذه خيسسرت
عيمج ىلعو تإراطإ’إ ةفاك ناهذأإ
فيكتلإ ليبسس يف كلذو ،تايوتسسملإ
كراعملإ تابلطتم عم ،حجانلإ
نأإ ىلإإ راطإ’إ إذه يف راسشأإو ،ةثيدحلإ

،إرسصح اهدامتعإ متيسس لاسصخلإ هذه
فئاظولإ يلوت يف ،إدعاسصف نآ’إ نم
طيطختلإ لاجم يف ايلعلإ
لظي ىتح ،يتايلمعلإو يجيتإرتسس’إ
بناج ىلإإ ،يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ

مامسصو رئإزجلإ عرد ،يبعسشلإ هقمع
.اهرإرقتسسإو اهنمأإ

ـه.دإوج

نع ،يروتشسدلا سسلجملا نلعأا
ة˘ق˘˘ي˘˘ثو داد˘˘عإا ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘شصو˘˘ت
هتاحارتقاو هتاظحÓم نمشضتت

يد˘ي˘ه˘م˘ت˘˘لا عور˘˘ششم˘˘لا لو˘˘ح
ىلإا اهعفر ،روتشسدلا ل˘يد˘ع˘ت˘ل
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
نم تار˘ق˘ف7 تشسم ،نو˘˘ب˘˘˘ت
بيوبت ةداعإا اهزربأا ،ةجابيدلا
لشصفلا زربي وحن ىلع ةقيثولا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘ي˘˘ب نزاو˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةعيبطو ىششامت˘ي ا˘م˘ب ثÓ˘ث˘لا
دو˘ششن˘م˘لا ي˘شسا˘ي˘شسلا ما˘ظ˘ن˘˘لا
ليدعتلا اذه لظ يف هشسيركت
.يشسائر هبششلا ماظنلا وهو لأا
نايب يف ،اهتاذ ةئيهلا تحشضوأا
ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طا سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘˘ثو˘˘لا نأا ،«مÓ˘˘شسلا»
،ةيروهمجلا سسيئر ىلإا اهتعفر
تا˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ششت
وأا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘˘ب تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قاو
ة˘˘غا˘˘ي˘˘شصلا ةدا˘˘عإا وأا فذ˘˘ح˘˘لا
داو˘م ن˘˘م ةدا˘˘م201 سصخ˘˘ت
سضر˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر˘˘م ،عور˘˘ششم˘˘لا
.حارتقا لكب سصاخ ببشس
يروتشسدلا سسلجملا نمثو اذه
ةقيثول همÓتشسا ذنم دقع يذلا
ل˘ب˘ق ن˘م رو˘ت˘˘شسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر ح˘لا˘شصم
81 ،طرا˘˘ف˘˘لا يا˘˘م70 مو˘˘˘ي
ى˘لإاو يا˘م11 ني˘ب ا˘عا˘م˘ت˘جا

ةردابم ،يراجلا ناوج11 ةياغ
ليدع˘ت˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
مئاعد ءاشسرإا لجأا نم روتشسدلا
موقت يتلا ةديدجلا ةيروهمجلا

ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا خ˘ي˘شسر˘ت ى˘ل˘˘ع
نيب لشصفلاو نزاوتلا ءاشسرإاو
ة˘يا˘م˘ح ز˘يز˘˘ع˘˘تو تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
تايرحلاو ةيشساشسألا قوقحلا

نأا ربتعاو ،ءاشضقلا ةيلÓقتشساو
رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ةردا˘˘ب˘˘˘م
ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل «يرو˘˘˘ح˘˘˘م سسا˘˘˘شسأا»

،ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
يتلا تادهعتلا يف ةنمشضتملا
ءانثأا ،نوبت سسيئرلا اهب مزتلا

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ه˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
21 مويل ةيشسائرلا تاباختنلا
ا˘ه˘نأا اد˘كؤو˘˘م ،9102 رب˘م˘شسيد
بلاطم ميم˘شص ن˘م ةا˘حو˘ت˘شسم
ي˘˘ت˘˘لاو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘ششلا كار˘˘˘ح˘˘˘لا

ةيشساشسأا رواحم7 يف اهدشسج
ف˘ي˘ل˘كت˘لا ة˘لا˘شسر ا˘ه˘ت˘ن˘م˘شضت
اهفلك يتلا ةنجللا اههجو يتلا
ل˘يد˘ع˘ت تا˘حر˘ت˘ق˘م ة˘غا˘ي˘˘شصب
.روتشسدلا

ى˘ل˘ع ،سسل˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘ن˘˘ثأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ،نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
يف اهج˘ه˘ت˘نا ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘كح˘لا
ةقيثول ة˘ع˘شساو ة˘ششقا˘ن˘م ثع˘ب
ةكرا˘ششم˘ب ،رو˘ت˘شسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
باز˘˘˘˘حألاو تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
عمتجملا فا˘ي˘طأاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘جو ي˘ند˘م˘لا

،عورششملا لوح مهئارآا ءادبإل
ةديمح ةقبا˘شس هذ˘ه نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
ةز˘˘ي˘˘كرو ،سسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘˘ها˘˘˘شسرأا
ءانب ليبشس يف ىرخأا ةيشساشسأا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا م˘ئا˘عد
سسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
بعششلا اهدششنيو ةيروه˘م˘ج˘لا
.يرئازجلا

تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب هو˘˘ن نأا د˘˘ع˘˘بو
ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ت˘لذ˘ب ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
ة˘غا˘ي˘شصب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ءار˘ب˘˘خ˘˘لا

لجأا نم ،روتشسد˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م
هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب عور˘˘ششم˘˘لا داد˘˘عإا
ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م˘˘لا ثع˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘شضرأا

ل˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت لو˘˘˘˘ح راو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ،رو˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لا
ردشصملا فيشضي ‐ يروتشسدلا
ةشسارد ىلع فكع هنأا  ‐هتاذ
،رو˘ت˘˘شسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

سسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كوأا
ر˘ه˘شسلا ي˘هو لأا ،يرو˘ت˘شسد˘˘لا

فاشضأاو ،روتشسدلا مارتحا ىلع
هنم اناميإا ةمهملا هذهب ماق هنأا
ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘˘لا˘˘ب

نم ةيلمعلا هتربخ مكحب هقتاع
ةباقرل ةليوطلا هتشسرامم لÓخ
˘ما˘كحأا ر˘ي˘شسف˘تو ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا
قو˘ق˘ح˘لا ة˘يا˘م˘حو رو˘ت˘˘شسد˘˘لا

يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،تا˘ير˘ح˘˘لاو
ماهشسإلا هريغ نم رثكأا هلوخي
عورششملا اذه ءارثإا يف ةيلاعفب
ءا˘ن˘ب فد˘ه˘˘ت˘˘شسي يذ˘˘لا ما˘˘ه˘˘لا

ا˘˘˘هدو˘˘˘شست ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج
ةيامح زيز˘ع˘تو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
نزاوتلا ،تا˘ير˘ح˘لاو قو˘ق˘ح˘لا

،تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘شصف˘˘لاو
ثادحإاو ،ءاشضقلا ةيلÓقتشساو
ءاشضقلا لاجم يف ةيعون ةزفق
ءا˘ششنإا لÓ˘خ ن˘م يرو˘ت˘˘شسد˘˘لا
.ةيروتشسدلا ةمكحملا

ه˘نأا ى˘لإا ،ه˘تاذ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا را˘˘ششأاو
ةمكحملا ةمهم ىلإا ةفاشضإلاب
ة˘˘˘با˘˘˘قر ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘˘لا
ا˘شضيأا ل˘ف˘كت˘ت ،ة˘˘يرو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا
تاعازنلا يف لشصف˘لا ة˘م˘ه˘م˘ب
تاشسشسؤوملاو تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘ي˘ب
سسيئر ررق يتلا ةمهملا يهو
ا˘ه˘ثاد˘ح˘ت˘˘شسا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كوأاو
نزاوتلل ا˘نا˘م˘شض ،ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا
يداعلا ريشسلاو تاطلشسلا نيب
ةر˘ت˘شسد اذ˘˘كو تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ششلا ءا˘˘ف˘˘شضإل تا˘˘ي˘˘لآا

تاقاقحت˘شسلا ى˘ل˘ع ة˘هاز˘ن˘لاو
يف ةلثمم ،ةينطولا ةيباختنلا
ةلقت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا
.تاباختنÓل

ـه.دإوج

نوبت صسيئرلإ ىلإإ تعفرو ةجابيدلإ نم تإرقف7 تسسم

روتسسدلا ليدعت عورسشم لوح يروتسسدلا صسلجملا تاحرتقم مهأا هذه

ةرازو تم˘˘˘˘˘˘˘˘شسرو تق˘˘˘˘˘˘˘˘˘فاو
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

تاجرخم ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا ةرود˘لا
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
موي ةدقعنملا ينطولا ريرحتلا

زكرم˘لا˘ب ي˘شضا˘م˘لا يا˘م03
د˘ب˘ع» تار˘م˘تؤو˘م˘ل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا
ر˘بو˘ن˘شصلا˘ب «لا˘حر ف˘ي˘ط˘˘ل˘˘لا
و˘بأا تزر˘فأا ي˘ت˘لاو ،ير˘ح˘˘ب˘˘لا
ا˘ما˘ع ا˘ن˘ي˘مأا ،ي˘ج˘ع˘ب ل˘شضف˘˘لا

اهجوم ،ديتعلا بزحلل اديدج
ة˘كر˘ح˘ل ة˘يو˘ق ة˘ع˘ف˘شص كلذ˘˘ب
«نÓ˘فألا» ل˘ي˘شصأا˘˘تو م˘˘يو˘˘ق˘˘ت
م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

فارتعلا تشضفر يتلا ،ةدابع
سسأار ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا د˘˘فاو˘˘لا˘˘ب
دحأا» ـب هتفشصو يذلا بزحلا
يف تنعطو ،«ةباشصعلا ملزأا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا لا˘˘˘غ˘˘˘ششأا
اذ˘ه˘ل ه˘ت˘كز ي˘ت˘لا ة˘يز˘كر˘م˘˘لا
.بشصنملا
،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تح˘˘˘شضوأا

ة˘ل˘شسار˘م ي˘ف ،دو˘ج˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ك
ل˘شضف˘˘لا و˘˘بأا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جو
ـل ديدجلا ماعلا نيمألا ،يجعب
11 ـلا يف ةخرؤوم ،«نÓفألا»
م˘قر ل˘م˘ح˘˘ت ،يرا˘˘ج˘˘لا ناو˘˘ج
«مÓ˘˘شسلا» زو˘˘ح˘˘˘ت ،408300
م˘ت ه˘نأا ،ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع
تدرو ي˘ت˘لا ق˘ئا˘ثو˘˘لا ة˘˘شسارد

ى˘ل˘ع عدو˘م˘لا ف˘ل˘م˘لا ن˘م˘شض
قل˘ع˘ت˘م˘لاو ،ةرازو˘لا ىو˘ت˘شسم
ةرودلا نع ةقثبنملا تارارقلاب
ةيزكرملا ةنجلل ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا
،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل
ا˘˘˘ه˘˘˘تاذ ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘˘لا تدروأاو
،امل˘ع م˘كط˘ي˘ح˘ن نأا ا˘ن˘فر˘ششي»
نع ةقثبنملا جئاتنلا ةقباطمب
نوناقلا ماكحأا عم ،ةرودلا هذه
40‐21 م˘˘˘˘˘˘قر يو˘˘˘˘˘˘شضع˘˘˘˘˘˘لا
يفناج21 ي˘˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.«ةيشسايشسلا بازحألاب قلعتملا

ةنجللا ءاشضعأا نأا ركذلاب ريدج
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
يجعب اوكز ،ينطولا ريرحتلا
بزحلل اماع انيمأا ،لشضفلا وبأا
خيراتب تدقع يتلا ةرودلا يف
زكرملا يف ،طرافلا يام03
د˘ب˘ع» تار˘م˘تؤو˘م˘ل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب «لا˘˘حر ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لا
كلذ بق˘˘˘عو ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ميوقت ةكرح تنلعأا تاعاشسب
يتلا ،ديتعلا بزحلا ليشصأاتو
،ةدا˘ب˘ع م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ا˘هدو˘ق˘˘ي
اهءاول تحت نيوشضنملا سضفر
ن˘ي˘ل˘شضا˘˘ن˘˘مو ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ي˘˘ق ن˘˘م
يج˘ع˘ب˘ب فار˘ت˘عإلا ،«ءا˘فر˘شش»
ا˘˘ما˘˘ع ا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا ،ل˘˘˘شضف˘˘˘لا و˘˘˘بأا
دحأا» ـب هتفشصو يذلا ،بزحلل

يف تنعطو ،«ةباشصعلا ملزأا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا لا˘˘˘غ˘˘˘ششأا
اذ˘ه˘ل ه˘ت˘كز ي˘ت˘لا ة˘يز˘كر˘م˘˘لا
اهل نايب يف تدكأاو ،بشصنملا
نوعطم ةيزكر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا
يلاتلابو ،اهتيعرشش يف Óشصأا

اهتاعامتجا نع برتي ام لك
امك ،ينوناق ريغو لطاب وهف
يتلا تاشسرامملا ةوقب تبشش
يذ˘لا ،د˘عو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع
ه˘ب˘ي˘تر˘ت ءارو نا˘ك ه˘˘نأا تد˘˘كأا
،ي˘ناد˘ي˘ع˘شس را˘م˘ع «برا˘ه˘˘لا»
يبارع زربأا دحأا هتربتعا يذلا
،هب حاطُملا نف˘ع˘ت˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

و˘ط˘شسل˘ل ى˘ع˘شسي ه˘نأا تزر˘بأاو
بزح˘لا د˘ي˘لا˘ق˘م ى˘ل˘ع ادد˘ج˘م
ةقباشس تاروانم دعب» ،ديتعلا
دلو لام˘ج ءا˘عد˘ت˘شسا ا˘ه˘ي˘ف م˘ت

،ي˘ع˘ي˘م˘˘ج د˘˘م˘˘ح˘˘مو ،سسا˘˘ب˘˘ع
ن˘˘ج˘˘شسب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ق˘˘˘لا
،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف ،«سشار˘ح˘˘لا
،«نÓفألا» ميوقت ةكرح تدكأا
ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ل ،ي˘˘ج˘˘ع˘˘˘ب نأا
ةينو˘نا˘ق˘لا طور˘ششلا «ا˘قÓ˘طإا»
ى˘ت˘˘ح نو˘˘كي˘˘ل ة˘˘ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
تركذو ،بزحلا يف Óشضانم
بشصنم نم هداعبتشسإا مت فيك
م˘˘˘ث ،لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘شس
دهع يف ،ناملربلاب راششتشسمك
ةهبشش رفاوتل ،يناديعشس رامع
ر˘ئاود˘ب ه˘ط˘ي˘˘ح˘˘مو ه˘˘طا˘˘ب˘˘ترإا
ةمÓشس ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ ل˘كششت
ترشسأا ،ىرخأا ةهج نم.دÓبلا

ةقروأا نم ةعلطم دج رداشصم
ـل د˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘لا بز˘˘˘ح˘˘˘لا تي˘˘˘˘ب
رور˘˘م م˘˘غرو ه˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘شسلا»
باختنا نع ن˘ي˘عو˘ب˘شسأا ة˘بار˘ق
اماع انيمأا ،لشضفلا وبأا يجعب

نأا ّلإا ،«نÓ˘˘˘˘فألا» ـل اد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
دح ىلإا همادق أاطت مل ريخألا
رار˘حألا ة˘ت˘شسلا ر˘ق˘م ة˘عا˘˘شسلا
،ةمشصاعلا يلاعأا يف ةرديحب
ا˘نردا˘شصم تط˘بر تقو ي˘˘ف˘˘ف
نيح ىلإا ينعملا ثيرتب رمألا

يدا˘ف˘تو ه˘ل ن˘ي˘شضفار˘لا ءود˘ه
تقو˘لا ي˘ف م˘ه˘ع˘م كا˘˘كت˘˘حإلا
ىشضوفلا مقافت ةفاخم نهارلا
ي˘ف بز˘ح˘لا ا˘ه˘ششي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
تاهج تررب ،ةريخألا ةرتفلا
،ي˘ج˘ع˘ب قا˘ح˘ت˘لإا مد˘˘ع ىر˘˘خأا
ىلع هشصرحب ديدجلا هبشصنمب
ءا˘ب˘طألا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
اطشسق هذخأا ةرورشضب ةقلعتملا

لواز˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘حار˘˘لا ن˘˘م
عو˘˘˘ب˘˘˘شسألا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ه˘˘˘طا˘˘˘ششن
رئازجلا نأاو اميشسل ،يراجلا
ةيشساي˘شس تا˘ط˘ح˘م ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ت
بزحلل نوكت نأا دبل ةمهم
.اهيف هتشسمل ديتعلا

ر.نوراه

ةنجلل ةيئانثتسس’إ ةرودلإ تاجرخم تمسسر
بسصنملإ إذهل هتكز يتلإ ةيزكرملإ

فرتعتو «نÓفألا» ةيميوقت عفسصت ةيلخادلا
بزحلل اماع انيمأا يجعبب

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ىهنأا
موشسرم بجومب ،نوبت ديجملا

يام72 ـلا يف خرؤوم يشسائر
دد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘شص ،0202
،ةيمشسرلا ةديرجلا نم ريخألا

،ةزيعموب د˘ي˘م˘ح ءاو˘ل˘لا ما˘ه˘م
.ةيوجلا تاوقلا ادئاق هتفشصب
سسيئرلا داششأا ،ىرخأا ةهج نم
ثعب ةيزعت ةيقرب يف ،نوبت
يلع ةلئاع ىلإا سسمأا لوأا اهب

بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا ،ي˘ت˘ي˘هار˘˘ب
لاشصخب  ،قبشسألا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل˘ل
ءاج امل اقفو ‐ لاقو ،ديقفلا
‐ ةيروهمجلا ةشسائرل نايب يف
د˘حأا ه˘تا˘فو˘˘ب ة˘˘مألا تر˘˘شسخ»
˘ماز˘ت˘لإلا يوذ ن˘م ا˘˘ه˘˘تارا˘˘طإا
يف ةيلاعلا ةءافكلاو ينطولا

يتلا ةي˘لوؤو˘شسم˘لا ع˘قاو˘م ل˘ك
نم لك كلذب دهششيو ،اهلوت

.«هللا همحر هفرع
ح.نيدلإ رمق

يتيهإرب يلع قبسسأ’إ بدتنملإ ريزولإ ةلئاع ىزع

ةيوجلا تاوقلا دئاق ماهم يهني نوبت صسيئرلا



˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قرأا ثد˘˘˘˘˘حأا تح˘˘˘˘˘شضوأا
نأا ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

ل˘كششب دو˘˘ع˘˘ي عا˘˘ف˘˘ترلا اذ˘˘ه
تادراولا عافترا ىلإا يشساشسأا

بي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لاو بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م
هكاوفلاو ركشسلاو ه˘تا˘ق˘ت˘ششمو
ا˘مأا ،كÓ˘ه˘ت˘شسÓ˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘˘لا ع˘˘˘ل˘˘˘شسلا تادراو
ةثÓثلا رهششألا لÓخ تلتحاف
ة˘ب˘تر˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م
ةئاملاب32.12 ةبشسنب ،ةثلاثلا
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘ل˘˘˘شس د˘˘˘ع˘˘˘ب
(ةئاملاب84.92) ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا

(72.12) تاجتنملا فشصنو
بو˘ب˘ح˘لا تغ˘˘ل˘˘بو ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
لثمت يتلا ،قيقدلاو ديمشسلاو
نم ةئام˘لا˘ب5.23 ن˘˘م د˘˘˘يزأا

ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تادراو˘لا ة˘ي˘ل˘˘كي˘˘ه
لÓخ رلود نو˘ي˘ل˘م05.926
ن˘م ى˘لوألا ة˘ثÓ˘ث˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششألا

نويلم93.416 لباقم0202
نم ةرتفلا سسفن لÓخ رلود

كلذ˘ب ة˘ل˘ج˘˘شسم ،9102 ة˘ن˘شس
.ةئاملاب64.2ـب اعافترا

تايرتششم ةروتاف تعفترا امك
ن˘˘م جرا˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

غ˘ل˘ب˘ت˘˘ل بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
لباقم ،رلود نويلم69.363
يأا ،رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م51.933
.ةئاملاب23.7 اهردق ةدايزب
هجوت˘لا اذ˘ه ل˘ي˘ج˘شست م˘تو اذ˘ه

ركشسلا نم تادراولل ةبشسنلاب
تغ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لاو
لباقم ،رلود نويلم75.081
رلود نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م20.861
هكاوفلاو ،(ة˘ئا˘م˘لا˘ب85.7+)
هكاوفلا) كÓهتشسÓل ةهجوملا
ي˘˘ت˘˘لا (ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا و ة˘˘جزا˘˘ط˘˘لا
5.45 برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ب تع˘˘ف˘˘ترا
نويلم16.78 يأا ،ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

نويلم17.65 ل˘با˘ق˘م ،رلود
تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا اذ˘˘˘كو ،رلود
تغلب يتلا ةفلتخملا ةيئاذغلا

لباقم ،رلود نو˘ي˘ل˘م03.18
رلود نو˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م93.37
سسفن لÓخ (ةئاملاب87.01+)
.ةرتفلا

تادراو تغ˘˘ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةدمجملا وأا ةجزا˘ط˘لا مو˘ح˘ل˘لا

لباقم ،رلود نو˘ي˘ل˘م17.55
ةققحم ،رلود نويلم23.54
برا˘ق˘ي ا˘م˘ب ا˘عا˘ف˘ترا ا˘هرود˘˘ب
.ةئاملاب2.32
كرامجلا ماقرأا ريششت لباقملاب
تادراو ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘لإا

ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
لوألا يثÓثلا لÓخ تاجتنملا

ةرتفلاب ةنراقم0202 ةنشس نم
.9102 ةنشس نم اهشسفن

ثدحلا4 6672ددعلا ^1441 لاوشش12ـل قفاوملا0202 ناوج31تبشسلا
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ةيشضاملا ةنشسلا نم ةرتفلا سسفن لÓخ ر’ود رايلم29.1 لباقم

0202 ةيادب ةيئاذغلا داوملا نم رلود رايلم2 براقي ام تدروتسسا رئازجلا

ح.نيدلا رمق

،0202 ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ،ر’ود رايلم39.1 ،رئازجلا يف ةيئاذغلا تاجتنملا داريتشسا ةروتاف تغلب
(ةئاملاب6.0+) هردق ايبشسن ارارقتشسا ةلجشسم ،ةيشضاملا ةنشسلا نم ةرتفلا سسفن لÓخ ر’ود رايلم29.1 لباقم

.راجلا ةنشسلا نم نيلوأ’ا نيرهششلا لÓخ ةئاملاب05.3 ـب تعجارت نأا دعب

ببشسب اهعنم رارق ميمعت
 نطاوملا ةحشص ىلع اهتروطخ

ةقورأا» :راروف لامج
نود تعسضو ميقعتلا

«ةيملعلا ةنجللا نم صصيخرت
،راروف لامج روتكدلا نلعأا
دشصر ةنجلل يمشسرلا قطانلا

سسوريف يششفت ةعباتمو
عنم رارق ميمعت نع ،«انوروك»
تعشضُو يتلا ميقعتلا ةقورأا

تاشسشسؤوملا ىوتشسم ىلع
فلتخمو ةيئافششتشسإ’ا
ةشصاخلاو ةيمومعلا تاكرششلا

ببشسب ،اهتاطاششن فلتخمب
،نطاوملا ةحشص ىلع اهتروطخ

ةلمعتشسملا داوملا نأا مكحب
سضعبلل ببشست نأا نكمي سشرلل
زاهجلا ىوتشسم ىلع تاديقعت
ةيششغأ’او ،يشسفنتلا
لكاششم نع Óشضف ،ةيطاخملا

نأا ،راروف حشضوأا.ةيدلج
ىلع اهعشضو مت ميقعتلا ةقورأا

تاشسشسؤوملا سضعب ىوتشسم
نود اهريغ وأا ةيئافششتشس’ا

قبشسم راطخإا وأا سصيخرت
يف لاقو ،ةيملعلا ةنجلل
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ةينطولا ةنجللا » ،سسم لوأا
ةلقنتملا سضارمأ’ا ةحفاكمل

يئافششتشس’ا طشسولا يف
انل تهجو ،اهنم ةياقولاو
ةقورأا ةروطخ لوح ةلشسارم
ىلعو» فاشضأاو ،«هذه ميقعتلا
انمق ،ةلشسارملا هذه سساشسأا

ةنجللا ىلع ةظحÓم سضرعب
اشضيأا يه تماق يتلا ةيملعلا

ةمظنملا قئاثو سساشسأا ىلع
رارق ذاختاب ةحشصلل ةيملاعلا

يف افششاك ،«ةقورأ’ا هذه عنم
دق ةركذم ّنأا ددشصلا اذه

7 موي نأاششلا اذه يف تلشسرأا
ةحشصلا ءاردمل يراجلا ناوج
عزنب اوموقي ىتح نطولا ربع
.ةقورأ’ا هذه لامعتشسا عنمو

ـه.داوج

ربع لقنلا تايريدم تطبشض
حلاشصملا عم قيشسنتلاب نطولا
،كلذ˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألاو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
يتلا ةيحشصلا ةياقولا طورشش
ي˘ق˘ئا˘شس فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ق˘فار˘˘ت˘˘شس
م˘ه˘طا˘ششن˘ل ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘شس
ةميلعتل اذيفنت ،تايلولا لخاد
ز˘يز˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

جور˘خ˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ،دار˘˘ج
نم ةيادب رجحلا نم يجيردتلا
.يراجلا ناوج51 ـلا

ح˘لا˘˘شصم تح˘˘شضوأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
ل˘ي˘ب˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع ،نار˘˘هو ة˘˘يلو
اهل نايب يف  ،رشصحلا ل لاثملا
ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع تع˘˘˘˘ل˘˘˘˘طا سسمأا لوأا
تارايشس طاششن نأا ،«مÓشسلا»
ناهتشسي ل اردشصم ّدعي ةرجألا
ىلع تددشش ،ىودعلا لقنل هب

ى˘˘˘˘لإا ع˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘ي نأا ةرور˘˘˘˘شض
،مرا˘شص ي˘ح˘˘شص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب
وأا نو˘بز˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ءاو˘˘شس
،ةرجألا ةرايشس قئاشسل ةبشسنلاب
مازتلإا ةرورشض ىلع تددششو

طورششلا نم ةلمجب نيفرطلا
رارغ ىلع ،ةيرابجإلا ةيئاقولا

عو˘ن ن˘م ي˘˘قاو جا˘˘جز ع˘˘شضو
«ecalg-yxelp» قئاشسلا نيب
عانقلا ءادترا ةيمازلإا ،نوبزلاو
ق˘ئا˘شسل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ي˘˘قاو˘˘لا

لو˘˘ل˘˘ح˘˘˘م ع˘˘˘شضو ،نو˘˘˘بز˘˘˘لاو
فرشصت تحت يئاملا لوحكلا
نكامألا دد˘ع د˘يد˘ح˘ت ،ر˘ي˘خألا
ةيلمع لكل طقف دحاو نوبزل
نأا ةرور˘شض ن˘ع Ó˘شضف ،ل˘˘ق˘˘ن
د˘ع˘ق˘م˘لا ي˘˘ف نو˘˘بز˘˘لا بكر˘˘ي
نأا ةرورشض ،ةرايشسلل يفلخلا
ةفلغأاب ةاطغم دعاقملا نوكت
ن˘ي˘ع˘ت˘ي ثي˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘كت˘˘شسÓ˘˘ب
ةيلمع لك دعب ايئاقلت اهريهطت
لولحمب ةرايشسلا فيظنت ،لقن
ي˘ف ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘ف˘شصب ر˘ه˘ط˘م
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،مو˘˘ي˘˘لا
عارذ˘لا د˘نا˘شسم˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا

د˘نا˘شسمو باو˘˘بألا سضبا˘˘ق˘˘مو
اذ˘كو ،ةر˘ه˘ط˘م ةدا˘م˘˘ب سسأار˘˘لا
و˘˘ق˘˘ئا˘˘شس نو˘˘كي نأا ة˘˘ي˘˘˘ماز˘˘˘لإا

لحم ةيدرفلا ةرجألا تارايشس
،ةم˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘ي˘ب˘ط تا˘شصو˘ح˘ف
رطخ لك نم ةياقولا سضرغب
.«‐ديفوك» ـب ىودعلا

دق ،ىلوألا ةرازولا تناكو اذه
ة˘ق˘با˘شس ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف ترا˘ششأا

،يراجلا ناوج4 يف ةخرؤوم
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا نأا ى˘لإا

نم يجيردت˘لا جور˘خ˘لا ة˘ط˘خ
تا˘طا˘ششن ل˘م˘ششت˘شس ،ر˘ج˘ح˘˘لا
نأا دعب ،ةرجألا تارايشسب لقنلا
تاطاششن فانئ˘ت˘شسا˘ب تح˘م˘شس
تقلطنا ىلوأا ةلحرم يف ىرخأا
،يراجلا رهششلا نم7 ـلا يف
ة˘قÓ˘ح تÓ˘ح˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ششاو˘˘م˘˘لا قاو˘˘شسأاو لا˘˘جر˘˘لا

ديق˘ت˘لا ع˘م ،ر˘ف˘شسلا تلا˘كوو
ل˘م˘ع˘لا ن˘˘كا˘˘مأا ي˘˘ف مرا˘˘شصلا

ةياقولل ريبادتب ،تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو
ا˘ه˘مار˘ت˘حا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ،ة˘ي˘ح˘شصلا

فر˘ط ن˘م ة˘قد˘ب ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘تو
راجتلاو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘مـلا ع˘ي˘م˘ج
.نئابزلاو

ر.نوراه

ةمامكلا ءادترإاو ةلحر لك يف دحاو بكارو نوبزلاو قئاشسلا نيب يقاو جاجز

طاسشن فانئتسسا قفارتسس يتلا ةيرابجإلا ةياقولا طورسش هذه
يراجلا ناوج51 نم ةيادب ةرجألا تارايسس

ميلعت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا ةرازو تغ˘لأا
يف رششابملا نييعتلا ،نيينهملا
ءاردمل ةبشسنلاب ايلعلا بشصانملا
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ق˘با˘شسم˘لا جاردإا˘˘ب ه˘˘ت˘˘شضو˘˘عو
،اهب قاحتلÓل طرششك ةيباتكلا
ن˘˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ةينوناقلا طورششلل نيفو˘ت˘شسم˘لا

 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط
ءارد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ،ةرازو˘˘˘˘˘لا تقر˘˘˘˘˘˘بأا
» زو˘ح˘ت ة˘ل˘شسار˘م˘ب ن˘ي˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
،ا˘ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘شسلا
ليدعتلا نأاب اهلÓخ نم مهملعت
ةثÓث سصخي نييعتلا طورشش يف
دهعم ريدم يهو ،ايلع بشصانم
نيوكتلا يف سصشصختم ينطو
ميلع˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م ر˘يد˘م ،ي˘ن˘ه˘م˘لا
نيوكتلا زكرم ريدمو ،ينهملا
لÓخ نم ،ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
رششابملا نيي˘ع˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط ءا˘غ˘لإا
طرشش جاردإاو ايلاح اهب لومعملا
اهب قاحتلإÓل ةيباتكلا ةقباشسملا
ن˘˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
،ةينوناقلا طورششلل نيفوتشسملا

عيزوتلا نا˘م˘شض ى˘ل˘ع تدد˘ششو

رو˘ششن˘م˘لا ىو˘ت˘ح˘˘م˘˘ل ع˘˘شساو˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘شسرإلا˘˘ب ق˘˘فر˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
عم ،ةيلو لك ميلقإاب ةدجاوتملا
نيذلا ني˘ف˘ظو˘م˘لا ة˘فا˘ك غ˘ي˘ل˘ب˘ت
يف نييعتلا طورشش مهيف رفوتت
عÓطإلا دشصق ،بشصانملا تاذ
ة˘ي˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا طور˘˘ششلا ى˘˘ل˘˘ع
طور˘ششو تا˘ي˘ف˘ي˘كل ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإاو
ةحوتفم˘لا ة˘ي˘با˘ت˘كلا ة˘ق˘با˘شسم˘لا
ايلعلا بشصان˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ل˘ل
 .افنآا ةروكذملا ةثÓثلا

بشسح ليدعتلا اذه فدهيو اذه
عيج˘ششت ى˘لإا ،ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا
ا˘˘شصو˘˘شصخ عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا تارا˘˘˘طإا
ل˘م˘ح˘ت ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م با˘˘ب˘˘ششلا
ؤوفاكت أادبم دامتعاو ةيلوؤوشسملا
يتلا تاءافكلا ءاقتناو سصرفلا
ي˘لا˘ع ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
ةينيوكتلا تاشسشسؤوملا ري˘ي˘شست˘ل
ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا ءا˘ف˘شضإاو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
.ةروكذملا ايلعلا بشصانملا

 نوراه يحابشصم

اهب قاحتلÓل طرششك ةيباتكلا ةقباشسملا جاردإاب هتشضوع
ايلعلا بسصانملا يف رسشابملا نييعتلا يغلت ينهملا نيوكتلا ةرازو

لامك ،يوبرتلا ط˘ششا˘ن˘لا حر˘ت˘قا
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ى˘˘ل˘˘ع ،يراو˘˘ن
م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘يرادإلا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘ب
ناونعب ةيرادإلا بترلا فلتخمل
يشسردم لوخد نامشضل9102
بلط ميدقت ىلإا اهاعدو ،حجان
ةيمومعلا ةفيظولا نم ةشصخر
مئاوق ىلع ل˘ي˘ج˘شست˘لا دا˘م˘ت˘عاو
اهيف حتفت مل يتلا بترلل ليهأاتلا

تايلولا سضع˘ب ي˘ف تا˘ق˘با˘شسم
حشضوأا.اهيف طايتحلا ذفن وأا
ي˘ف ،ه˘تاذ يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا

هتحفشص ىلع سسمأا هل روششنم

نأا ،«كوبشسيافلا» ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا
يذ˘لا ر˘كذ˘لا ف˘لا˘شسلا حار˘ت˘قلا
لو˘خد نا˘م˘شضل ي˘مر˘ي ،ه˘ب ردا˘ب
ا˘م د˘ع˘ب كلذو ،ح˘جا˘ن ي˘˘شسرد˘˘م
«انوروك» ءابو يششفت هب ببشست
ة˘˘ط˘˘ششنألا ل˘˘كل ل˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ن˘˘˘م
تارادإلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ج˘مر˘ب˘˘م˘˘لا
،ةيلحملاو ةيزكرملا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
عاد˘يإا ل˘ي˘جأا˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
رييشستلل ةيونشسلا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا
ارظنو ،0202/70/13 ةياغ ىلإا
نم لوألا لشصفلا جمانرب ةفاثكل
لوخدو مداقلا يشساردلا مشسوملا

.رخأاتم يشسردم
ك.اشضر

ليجشستلا دامتعاو ةيمومعلا ةفيظولا نم ةشصخر بلط ميدقت
تاقباشسم اهيف حتفت مل يتلا بترلل ليهأاتلا مئاوق ىلع

ةسصاخلا ةيطايتحلا مئاوقلا لÓغتسسل ةوعدم ةيبرتلا ةرازو
حجان يسسردم لوخد نامسضل ةيقرتلا ةقباسسمب

نيلقانلل ينطولا داحتإلا ررق
سسي˘˘ئر ة˘˘ل˘˘شسار˘˘م ،سصاو˘˘خ˘˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ع˘˘فر ى˘˘لإا ه˘˘تو˘˘˘عد ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
رار˘قإا د˘ع˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ع˘˘شست
ة˘ياد˘ب دو˘˘قو˘˘لا ي˘˘ف تادا˘˘يز˘˘لا
.يراجلا رهششلا
سسي˘ئر ،لÓ˘ب د˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘شضوأا
ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
لوقعملا ريغ نم هنأا ،سصاوخلا
مهد˘حو نو˘ل˘قا˘ن˘لا ل˘م˘ح˘ت˘ي نأا
ةرداشصلا ةموكحلا رارق ءابعأا
يليمكتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف
يف ةدايزلاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا0202
دعب اشصوشصخ ،دوقولا ةريعشست

رهششأا3ـل م˘ه˘طا˘ششن ف˘قو˘ت
ءا˘بو ي˘ششف˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘˘ما˘˘ك
ي˘˘˘˘˘ف زر˘˘˘˘˘˘بأاو ،«ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك»
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
يباقنلا لتكتلا اذه نأا ،سسمأا
لثمت تابا˘ق˘ن4 م˘˘شضي يذ˘˘لا

فلتخم رب˘ع ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج
د˘˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘شس ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘يلو
ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حألا اد˘غ ا˘عا˘م˘ت˘˘جا
سسيئرل ةدحوم ةلشسارم هيجوتل
ن˘م نو˘ح˘شضو˘ي ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

اهششيعي يتلا ةيعشضولا اهلÓخ
لتكتلا اذه نأا زربأاو ،نولقانلا
لود˘ج ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه جردأا
ةجمربملا راوحلا ةشسلج لامعأا

تم˘ت ه˘نأاو ،عا˘ط˘ق˘لا ر˘يزو ع˘م
لوكتوربلا يف اهيلإا ةراششإلا
ةرازو ع˘م ع˘قو˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
مازتلا ىلع سصني يذلاو لقنلا
ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب ن˘ي˘ل˘قا˘˘ن˘˘لا

،ن˘ير˘فا˘شسم˘لا دد˘ع سصي˘ل˘˘ق˘˘تو
لومعملا لوكتربلا سسفن وهو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م ع˘˘˘م ه˘˘˘ب
.يمومعلا

يذلا ءا˘ق˘ل˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
عوبشسألا ةياه˘ن ا˘ج˘مر˘ب˘م نا˘ك
ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو ن˘ي˘ب ي˘شضق˘ن˘م˘لا

ة˘ششقا˘ن˘م˘ل ،عا˘ط˘ق˘لا تا˘با˘ق˘نو
طا˘ششن فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا عو˘˘شضو˘˘م
.قحل دعوم ىلإا لجأا ،لقنلا

ح.نيدلا رمق

يراجلا ناوج رهشش ةيادب دوقولا يف تادايزلا رارقإا دعب

ةريعسستلا عفرل نوبت صسيئرلا نولسساري صصاوخلا نولقانلا

42 ـلا لÓ˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تل˘˘ج˘˘شس
901و ،تايفو01 ةريخألا ةعاشس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباشصإا
امل اقفو ،ءافشش ةلاح86 ءاشصحإا

لامج روتكدلاي سسمأا هنع فششك
ةنجلل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف
امك.ءابولا يششفت ةعباتمو دشصر
دد˘ع˘لا نأا ،ه˘تاذ رد˘شصم˘لا ف˘ششك

ءابولا اذهب نيباشصملل يلامجإلا
ماقرألا ءوشض ىلع غلب اندÓب يف
ةعاشس42 ـلا لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘˘شسم˘˘لا
ام˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح89601 ،ةر˘˘ي˘˘خألا

ى˘لإا تا˘ي˘فو˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ل˘˘شصو
دد˘ع˘لا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف ،157
.2237 ىلإا نيفاعتملل يلامجإلا

ـه.داوج

2237 ىلإا زفقي نيفاعتملا يلامجإاو ءافشش ةلاح86 ليجشست
 رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا901و تايفو01

تار˘˘˘˘˘ششع سسمأا لاوز جر˘˘˘˘˘خ
ي˘ف ،وزو يز˘ي˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

عيباشسأا دعب ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ةر˘ي˘شسم
تاءار˘جإا بب˘شسب ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ اوددر ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
دعاوق ءاشسرإاب بلاطت تاراعشش
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد ة˘ي˘ند˘م ة˘لود ءا˘ن˘ب
.ةيعامتجلا ةلادعلا اهيف دوشست

سسمأا حاب˘شص جر˘خ م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ن˘ي˘ل˘شضا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا
ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
عراوششب ةريشسم يف ،نييلحملا

،ةر˘يو˘ب˘لا ي˘ف ة˘فر˘ششلا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
عيمج حارشس قÓطإاب ةبلاطملل
با˘˘˘ب˘˘˘ششو «يأار˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘شس»
.كارحلا

ع.لÓب

ةيعامتج’ا ةلادعلا اهيف دوشست ةيطارقميد ةيندم ةلود ءانب دعاوق ءاشسرإا بلاطم امهيف تعفر

ةريوبلاو وزو يزيت يف ناتبخاسص ناتيبعسش ناتريسسم

راجتلل ةينطولا ةّيعمجلا تددج
تاطلشسلا اهتوعد ،ن˘ي˘ّي˘فر˘ح˘لاو
تاّلحم عيمج حت˘ف˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
عم تامدخلاو فرحلاو ةراجتلا
ةدوعلا نم ةيناّثلا ةلحرملا ةيادب
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ّي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ّت˘˘˘لا
ي˘˘ف ترا˘˘˘ششأاو ،ة˘˘˘ّيدا˘˘˘شصت˘˘˘قلا

اهتحفشص ربع سسمأا اهل روششنم
ىلإا ،«كوبشسيافلا» يف ةيمشسرلا
نوكي نأا بجي ءارجإلا اذه نأا

˘ماز˘ت˘˘للا ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘شسلا ع˘˘م
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا طور˘˘ششب
.«انوروك»

ع.لÓب

«انوروك» سسوريف نم ةياقولا طورششب مازتل’ا عم

تاّلحملا عيمج حتف اهتوعد ددجت راجتلا ةيعمج
رجحلا عفر نم ةيناّثلا ةلحرملا ةيادب عم



لاز˘ي ل ناذ˘ل˘لا نا˘ق˘ي˘ق˘ششلا
،امهق˘يد˘شصو ،رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف
14و12 نيب مهرامعأا حوارتت
ة˘˘يلو ي˘˘ن˘˘طا˘˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘شس
ي˘ف نو˘طرو˘ت˘م ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم
،رارششأا ةيعمج نيوكت ةيشضق
تارثؤوملاو تاردخملا سضرع
سضرغل ريغ˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
حÓ˘شس ةزا˘ي˘حو ،كÓ˘ه˘ت˘˘شسإلا
ةزا˘ي˘˘حو ،(ةرو˘˘طا˘˘شس) سضي˘˘بأا

ةيلوحكلا تابورششم˘لا ع˘ي˘بو
.سصيخرت نودب

ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘ح ع˘˘˘م
،امارغ15 نزوب تاردخملا
ىلإا دوعت ةي˘شضق˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
،ةينمألا ةقرفلا تاذ لÓغتشسإا
د˘حأا نأا ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘ل
يدا˘˘ت˘˘ع˘˘م ن˘˘˘م سصا˘˘˘خ˘˘˘ششألا
هئاكرشش ة˘ق˘فر مو˘ق˘ي مار˘جإلا
ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب
ةيلوحكلا تابورششم˘لا ع˘ي˘بو
ىوتشسم ىلع سصيخرت نودب
تم˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م
لجأا نم تاقيقحتلا ةرششابم
ة˘˘˘ح˘˘˘شص ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا

دعبو ةاقتشسم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ة˘م˘هاد˘م م˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
ةعطق ىلع رثع نيأا ،لزنملا

15 نزو˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
،سسول˘ه˘م سصر˘ق22 ،مار˘˘˘غ
ن˘م (رو˘طا˘شس) سضي˘بأا حÓ˘˘شس
ةروراق383 ،ريبكلا مجحلا

ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،ر˘م˘خ
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي00.050573
،تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب

ةزوحب ناك00.00157 هردق
نا˘ك يذ˘لا ن˘يو˘خألا ق˘يد˘˘شص
نكشسملا نم برقلاب دجاوتي
ءوشض ىلعو.سشيتفتلا لحم
مهتلا مكحبو ،هركذ قبشس ام
ف˘ل˘م ز˘ج˘نأا ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘شسلا
د˘˘˘˘˘˘شض ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘شضق ءار˘˘˘˘˘˘˘جإا
هبجومب او˘مد˘ق ،ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
لك ىلع مكح نيأا ةباينلا مامأا

51ـب اهينبا قيدشصو مألا نم
ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘شس ة˘ن˘˘شس

نويلم05 ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
اشسب˘ح تاو˘ن˘شس4و ،مي˘ت˘ن˘شس
5 ـب ردقت ةيلام ةمارغو اذفان
،يلاوتلا ىلع ،ميتنشس نييÓم
ا˘م˘هد˘شض رد˘شص ن˘يو˘خألا ا˘مأا

انجشس ةنشس51ـب يبايغ مكح
05 اهردق ةيلام ةمارغو ةذفان
ىقب˘ت ا˘م˘ي˘ف ،م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
ىلإا ام˘ه˘ن˘ع ة˘يرا˘ج ثا˘ح˘بألا

مامأا امهميدقتو امهفاقيإا ةياغ
   .ةلادعلا

watan@essalamonline.com

5 6672ددعلأ ^1441 لأوشش12ـل قفأوملأ0202 نأوج31تبشسلأثدحلا

نيقيقششلأ كيرششل ةمأرغ ميتنشس نييÓم5و أذفان اشسبح تأونشس4

مناغتسسمب اهينبا عم رومخلاو ةسسولهملا صصارقألا جورت مأل انجسس ةنسس51

نيدلأرون.ب

نمأاب ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةيئلولأ ةحلشصملاب «IRB» لخدتلأو ثحبلأ ةقرفل ةعباتلأ ةطرششلأ تأوق تنكمت
،نيقيقششلأ ريغ اهينبأو ،ةأأرماب رمألأ قلعتيو ،صصاخششأأ40 نم نوكتت ةكبشش طاششنل دح عشضو نم ،مناغتشسم

.رومخلأو ةشسولهملأ صصأرقألأ جيورت نوفرتحي ،امهكيرششو

«كوبشسيافلأ» يف هباشسح ىلع ةيشضيرحت تأروششنم لÓخ نم

ةسسبتب ةلودلا ةدايقو زومر ىلإا ءاسسأا ينيعبرأل ةمارغ نييÓم01و اذفان اسسبح ارهسش81
سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسم تنادأا

،ة˘شسب˘ت˘˘ب ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ارهشش81 ـب «ن.سش» وعدملا

ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘˘ح
عم ميتنشس نييÓم01 اهردق
،تقؤوملا سسبحلا يف عاديإلا

زومر ىلإا ةءاشسإلا ةمهت نع
.ةلودلا ةدايقو

ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا تاو˘˘˘ق تف˘˘˘قوأا
ة˘برا˘˘ح˘˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملاب
هبتششملا سصخششلا ،ةيئاشضقلا
54 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لاو ي˘˘ف
ءا˘˘ن˘˘˘ثأا تب˘˘˘ث يذ˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ن˘˘˘شس
ىوتشسم ىلع هعم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
هطروت ةيئاشضقلا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا
ةيشضيرحت ريششا˘ن˘م ر˘ششن ي˘ف
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع
،«كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
زو˘مر˘˘ل ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ئ˘˘شسي
عاطق اذكو ةلودلا يف ةيدايق
.دÓبلا يف ةلادعلا

نأا˘ششب  تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘بو

فلتخم لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ع˘ئا˘قو˘لا
ةشصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا
ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘يو˘ه˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ب
نا˘˘كمو با˘˘شسح˘˘لا بحا˘˘شصل
فلتخم عم قيشسنتلاب ،هدجاوت
قبا˘ط˘ت ن˘ي˘ب˘ت ،ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
عم ةيشصخ˘ششلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

م˘ت˘ي˘ل ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ة˘˘يو˘˘ه
ةلادعلا مامأا هميدقتو هفيقوت
ةشسلج يف ةشسبت ةمكحم ىدل
اهيف سسمتلا يروفلا لوثملل
طيلشست ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
هق˘ح ي˘ف تاو˘ن˘شس3 ةبو˘ق˘ع
مهتلا فوقوملا ركني نأا لبق
هت˘ي˘ن مد˘عو ه˘ي˘لإا ة˘بو˘شسن˘م˘لا
وأا سضيرحت˘لا ي˘ف ة˘ي˘مار˘جإلا
يمو˘م˘ع˘لا ن˘مألا˘ب سسا˘شسم˘لا
.تاروششنملا هذه سضرعب

ة˘ئ˘ي˘ه تز˘كر ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ىلع ،تاعفارملا يف عافدلا

لو˘ث˘م˘لا تاءار˘˘جإا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م
فورظ يشضتقت يتلا يروفلا
نأا ى˘˘لإا ترا˘˘ششأاو ،سسب˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا
ةر˘ب˘خ بل˘ط˘ت˘ت تارو˘ششن˘م˘˘لا

ا˘ه˘نإاو ة˘ششقا˘ن˘مو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
يف يئانجلا دشصقلا نم ةيلاخ
يمو˘م˘ع˘لا ن˘مألا˘ب سسا˘شسم˘لا

سسا˘˘˘شسم˘˘˘لاو سضير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
مل ذإا تادايقلاو تاشسشسؤوملاب
ي˘˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘ك يأا م˘˘˘˘˘شسا در˘˘˘˘˘˘ي
اميف ،هيف هبتششملا تاروششنم
ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘م˘˘ل˘˘كلا تي˘˘ط˘˘عأا
مكحلاب قطنلا ل˘ب˘ق م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل

ه˘نا ا˘ي˘ن˘م˘شض ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق ثي˘ح
بشسح كلذب كشسمتمو ءيرب
نكي مل هناو ،نيماحملا دحأا
بح ةيبرت ىقلتو امرجم اموي
.هئانبأا عم نطولا

عافدلا ة˘ئ˘ي˘ه ه˘جو˘ت˘تو اذ˘ه
يرا˘˘ج˘˘لا عو˘˘ب˘˘˘شسألا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
نيماحم8 ن˘م ة˘ل˘كششم˘˘لاو
ة˘˘˘شسل˘˘˘ج او˘˘˘شضا˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا

فان˘ئ˘ت˘شسا و˘ح˘ن ،ة˘ي˘نو˘طارا˘م
ةيئازجلا ةفرغ˘لا ما˘مأا م˘كح˘لا
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘فو˘قو˘م˘ل˘ل
.ةشسبت ءاشضق سسلجم

Êامحد صسجرن

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘شصم تكن˘م˘ت
ة˘ل˘ث˘م˘م ،ة˘يادر˘˘غ ي˘˘ف ةرار˘˘ق˘˘لا
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘˘ب
عو˘ب˘˘شسألا ر˘˘ح˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ة˘˘حا˘˘˘طإلا ن˘˘˘م ي˘˘˘شضق˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ج˘˘يور˘˘ت ن˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي سصخ˘˘˘ششب
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا
يلحملا با˘ب˘ششلا طا˘شسوأا ن˘ي˘ب
نم تايمك ز˘ج˘حو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا ،مو˘˘˘م˘˘˘شسلا هذ˘˘˘ه
عم ،جيورت˘لا˘ب ة˘شصا˘خ تاد˘ع˘م
.ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا هميدقت

ةليلل دوعت ةيشضقلا تايثيح
،نييشضاملا ءاثÓثلا ىلإا نينثلا

ة˘ي˘ن˘مألا تاءار˘جإلا ر˘ثإا ى˘ل˘عو
ر˘شصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م ة˘ق˘ب˘ط˘م˘˘لا
ا˘ي˘ششا˘م˘ت ناد˘ي˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘طر˘˘ششلا

ةهجاومل ةيزارتحإلا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت
،ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لاو
تدرو تامولعم˘ل لÓ˘غ˘ت˘شساو
لÓغت˘شسلاو ثح˘ب˘لا جو˘ف ى˘لإا
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘˘ب
مايق اهدافم ،ةرارقلاب ةيئاشضقلا
تارد˘˘خ˘˘م ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شش
بابشش طشسو ةيلقع تارثؤومو
ةر˘ت˘ف˘لا ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘شسم ،ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
ءايحألا طشسو ةشصاخ ،ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا
ةجارد نيل˘م˘ع˘ت˘شسم ،ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا
سشيتفت ةطقن عشضو مت ،ةيران
ىلعو ،امهل دشصرتلاو ةبقارمو
سسفن نم رششع ةيداحلا ةعاشسلا

هبتششملا دحأا فيقوت مت ،ةليللا
ةلواحم دعب (ةنشس82) امهيف
سشي˘ت˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،ا˘˘م˘˘هرار˘˘ف
ن˘م تن˘كم ة˘يرا˘˘ن˘˘لا ة˘˘جارد˘˘لا

عو˘˘ن ن˘˘م سصر˘˘ق31 ط˘ب˘˘شض
عطق3 ،«غلم003‐نيلاغيرب»
اذ˘كو ،ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م
،«رو˘ت˘˘ي˘˘ك» عو˘˘ن ن˘˘م ن˘˘ي˘˘كشس
نÓ˘م˘ع˘ت˘شسي ر˘ي˘˘غ˘˘شص سصق˘˘مو
طاششمأاو تاردخم˘لا ع˘ي˘ط˘ق˘ت˘ل
ةفاشضإلاب ،ةشسولهملا سصارقألا
تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘˘لإا
رانيد فلأا12 ـب ردق جيورتلا

حلاشصملا تاذ موقتل ،يرئازج
زجحو هيف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ب

ةجاردلا اذكو تاعونمملا ةفاك
ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘˘تو ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ةفا˘ك ما˘م˘تإا د˘ع˘بو .ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

مامأا ،يشضاملا ءاعبرألا ةحيبشص
سصتخملا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ةزايح ةحنج ةمهت نع ،ايميلقإا

ةيلقعلا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م
سضرغل ةعورششم ريغ ةقيرطب
لوثملا ة˘شسل˘ج د˘ع˘بو ،را˘ج˘تإلا
،حنجلا ة˘م˘كح˘م ما˘مأا يرو˘ف˘لا

ع˘شضو˘لا˘ب ر˘مأا ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘˘شص
.تقؤوملا سسبحلا نهر

رورحشش لامك

تقؤوملأ صسبحلأ هعأديإاب رمأأ ةيروهمجلأ ليكو
ةيادرغب ةرارقلا يف ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا جورمب ةحاطإلا

ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘˘ف تف˘˘˘˘قوأا
ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ،2 ل˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملل
،نارهو ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا
ا˘ي˘ئا˘شضق قو˘ب˘شسم ي˘ن˘ي˘ع˘برأا
ة˘ب˘ل˘شصلا تارد˘خ˘م˘˘لا جور˘˘ي
ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو «ن˘ي˘يا˘˘كو˘˘ك»
نم نيشسيك تزجحو ،ةيهابلا

سضي˘˘بألا قو˘˘˘ح˘˘˘شسم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
.رّمدملا

ةي˘ن˘مألا ة˘قر˘ف˘لا تل˘غ˘ت˘شسا
تامو˘ل˘ع˘م ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘شسلا

دو˘جو ا˘هدا˘ف˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ةدراو
ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع سصخ˘˘شش
ينا˘م˘لأا ع˘ن˘شص ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘شس
تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘شسو˘˘ب ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘شصلا

ف˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘ب ردا˘˘ب˘˘ت˘˘ل ،نار˘˘هو
نأا ىلإا ةبكرملا نع ثاحبألا
طشسو ىوتشسم ىلع اهتفقوأا
ا˘ه˘عا˘شضخإا د˘ع˘بو ،ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا
اهلخادب رثع قيقدلا سشيتفتلل

ن˘ير˘ي˘غ˘˘شص ن˘˘ي˘˘شسي˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ةدا˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا ،ن˘˘ي˘˘يا˘˘كو˘˘كلا
م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م سضي˘˘بأا حÓ˘˘شس
هردق يلام غلبمو ،طشسوتملا

ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘˘شس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م41
هذ˘ه ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا تاد˘ئا˘˘ع
مت كلذ رثإا ىلعو ،مومشسلا
بحا˘شص ع˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘شضب˘˘˘˘˘لاو ةرا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا
ف˘ل˘م زا˘ج˘ناو ،ةزو˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا
لا˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘شس هد˘˘˘شض ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق
.ةلادعلا مامأا هبجومب

ب.دلاخ

هجيورت تأدئاع نم نويلم41و نمثلأ ظهابلأ ردخملأ أذه نم نيريغشص نيشسيك زجح

 نمألا ةسضبق يف نارهوب نيياكوكلا جورم

ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
يداو ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
3 ي˘ف ،ناز˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف و˘˘ي˘˘هرا
3 فيقوت نم ةفلتخم اياشضق
ةربتعم ةيمك زجحو سصاخششأا

.ةيلوحكلا تابورششملا نم
ىلع تمت ثÓثلا تايلمعلا

ةدكؤوم تامولعم لÓغتشسإا رثا
نوموقي سصاخششأا دوجوب ديفت
تابورششملا نم ةيمك نيزختب
يف اهيف ةرجاتملاو ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
هيلعو ،ةنيدملاب ةفلتخم ءايحأا
ةمكحم لمع ةطخ عشضو مت
،مهتبقارمو نيينع˘م˘لا د˘شصر˘ت˘ل
ى˘˘˘لإا لو˘˘˘شصو˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا تشضفأا

هذه اهيف نونزخي يتلا نكامألا
0041 ةبارق زجح عم ،رومخلا

عاو˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو
زا˘˘ج˘˘نا م˘˘تو اذ˘˘˘ه ،ما˘˘˘ج˘˘˘حألاو
مت نيينعمل˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق تا˘ف˘ل˘م
.ةلادعلا ىلإا مهميدقت اهبجومب

رشصانع ن˘كم˘ت م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مألا
0201 ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
تا˘˘˘بور˘˘˘ششم˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةرورا˘˘˘˘ق
،ةي˘حÓ˘شصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م ة˘يزا˘غ˘لا

ة˘يد˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع كلذو
.سشارحلا

ب.دامع / خ.رشصان

ةيزاغلأ تابورششملأ نم ةروراق0201 طبشض
ةمشصاعلأ يف صشأرحلاب ةدشسافلأ

نازيلغ يف ويهرأا يداوب رومخلا نم ةدحو0041 زجح

يليلمأا ةيدلب ناكشس لششتنا
تا˘عا˘شس ي˘˘ف ةر˘˘كشسب ة˘˘يلو˘˘ب
يتثج سسمأا لوأا ةليل نم ةرخأاتم
61 رمعلا نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘با˘شش
ةتلق» يف اقرغ اكله ةنشس02و
اهيف بشصي يتلا «حاورألا مأا

نأا م˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘عو ،يد˘˘˘˘˘˘˘˘ج يداو
ةكربلا هذه ادشصق نيتيحشضلا
ي˘ف ا˘م˘هر˘خأا˘ت ن˘كل ة˘حا˘ب˘شسل˘˘ل
فو˘خ˘لا ن˘م ة˘لا˘ح را˘ثأا ةدو˘ع˘لا

امه˘ي˘لا˘هأا طا˘شسوأا ي˘ف ق˘ل˘ق˘لاو
اوعب˘ت˘ت ن˘يذ˘لا ةد˘ل˘ب˘لا نا˘كشسو
اورثعو ،«ةتلق˘لا» و˘ح˘ن ا˘م˘هر˘ثأا

نأا املع ،ةدما˘ه ثث˘ج ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع
ط˘˘شسو ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘خألا
ناكشسو ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘شضلا ءا˘قد˘شصأا
نيقير˘غ˘لا نأا ح˘جر˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ة˘ب˘ع˘شصلا لا˘˘حوألا ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘ل˘˘ع
.ةكربلا هذه عاق يف ةبشسرتملا

ةيامحلا حلاشصم تلخدت دقو
ل˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ب تما˘˘قو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ث˘˘ج˘˘˘لا
ر˘شصا˘ن˘ع ح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف ،«للروأا»
ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
. اهتاشسبÓم ةفرعمل ةثداحلا

ع.مركأأ

عاقلأ يف ةبشسرتملأ لاحوألأ يف اقلع

ةركسسبب ةيئام ةكرب يف اقرغ نيباسش ةافو

ة˘˘م˘˘كح˘˘م سسمأا لوأا تل˘˘جأا
ة˘م˘كا˘ح˘م ،د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘شس
نب نيشسح دعاقتملا لارنجلا

،يراجلا ناوج81 ىلإا ،ديدح
سسبحلا عدوأا ينعملا نأا املع
،9102 يام9 موي تقؤوملا

طا˘ب˘حإا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع
هنع جرفيل ،سشيجلا تايونعم
،طرافلا يف˘نا˘ج20 خيرا˘ت˘ب
يشضاق لبق نم هفلم لاحيو
.ةمكاحملا ىلإا قيقحتلا

ب.نيرشسن

 صشيجلأ تايونعم طابحإاب قلعتت امهت هجأوي
يراجلا ناوج81 ـلا ىلإا ديدح نب لارنجلا ةمكاحم ليجأات

زجحو صصاخششأأ3 فيقوت
 ةداملأ هذه نم نانطأأ8 ةبأرق

ةيرسس ةسشرو فسشك
يحب «ةمسشلا» ةعانسصل

ةفلجلا يف حيبرب
ةطرششلأ رشصانع فششك

يرشضحلأ نمألاب ،ةيئاشضقلأ
،ةفلجلأ ةنيدمب رششاعلأ

ةدام ةعانشصل ةيرشس ةششرو
ةقطنملاب اهبيلعتو «ةمششلأ»
عم ،حيبرب يحب ةيعانشصلأ

دقعلأ يف صصاخششأأ3 فيقوت
أوناك مهرمع نم عبأرلأ

8 ةبأرق زجحو ،اهنوريشسي
.ةداملأ هذه نم نانطأأ

،ةيلمعلأ هذه تايثيح
تأذ رشصانع يقلت ىلإأ دوعت
تامولعمل ةينمألأ ةقرفلأ

ةعومجم مايق اهدافم ةدكؤوم
دحأأ لÓغتشساب صصاخششألأ نم
ةقطنملاب تاعدوتشسملأ
ةفلجلأ ةنيدمب ةيعانشصلأ
غبتلأ ةدام ةئبعتو ةعانشصل
ريغ ةقيرطب (ةمششلأ)
عشضو مت هيلعو ،ةيعرشش

دشصرتل ةمكحم ةطخ
ىلإأ تشضفأأ ناكملأ ةبقأرمو
نتم ىلع نيشصخشش فيقوت
هذهب ةأابعم ةيعفن ةنحاشش
تأذ امهترداغم دعب ةداملأ
رثع يذلأ ،عدوتشسملأ

ىلع هششيتفت دعب هلخأدب
«ةمششلأ» نم ةلئاه ةيمك
،غلك5787 ـب تردق
فلتخم نم ةبلع068812و
أذه ،عيبلل ةزهاج عأونألأ

ةشصاخ تلآأ ىلإأ ةفاشضإلاب
.ةداملأ هذه بيلعت ةئبعتب

كيرشش فيقوت متو أذه
فلاشسلأ نيفوقوملل ثلاث
ميدقت مت ثيح ،ركذلأ

ليكو مامأأ مهتثÓث
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ
تأءأرجإل ًاقبط ،ةفلجلأ
ردشصأأ نيأأ ،يروفلأ لوثملأ

عم عأديإلاب رمأأ مهدشض
.تأزوجحملأ ةرداشصم

صش.ةÁرك
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نم ًايشساشسأا ًاموقمو ًازكترم ةيطارقميدلا دعت
نم Óًماع اهرابتعاب ، عمتجملا مئاعدو تاموقم
 . ًاشضيأا هئانب لوعمو هب سضوهنلاو هروطت لماوع

ةيطارقميدلا موهفمل ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘شسرا˘م˘م˘لا نإا
عمتجملا ءانب يف عئار لكششب مهشست Óًعفو ًلوق
ة˘فا˘ك ن˘ي˘ب ه˘ت˘نا˘كم˘ب يو˘ق˘لا كشسا˘م˘ت˘م˘لا يو˘ق˘˘لا
عمتجملل ةيامح ةادأا لكششت اهنألو ، تاعمتجملا

ةيلخادلا هتاقÓع يف سسلكتلاو دومجلا لاكششأا نم
ديد˘ج˘ت˘لاو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا تاودأا ن˘م ةادأاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لاو
سشي˘م˘ه˘ت˘لاو ءا˘شصقلا ر˘ها˘ظ˘م ل˘ك ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘˘تو
ةشسايشسلاو ةرادإلا يف تلاجملا لك يف درفتلاو
ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘ل˘ل ةادأا ه˘شسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘فو ، م˘˘كح˘˘لاو
لكلو ةهازنلاو ةي˘فا˘ف˘ششل˘ل ًاز˘يز˘ع˘تو ، ة˘لءا˘شسم˘لاو
هومن همدقت قيعت يتلا داشسفلاو لهرتلا لاكششأا

ةدحاو ةدحوك ةيطارقميدلا ةشسرامم نإا ، هدشسفتو
اهنوك ةيمشسوملاو ةيئاق˘ت˘نلاو ة˘ئز˘ج˘ت˘لا ل˘ب˘ق˘ت ل
نم عمتجم يأا يف ةايحلا يحانم يف جهنو ليبشس

.تاعمتجملا
ةعيبطو ةيهام ىلع زيكرتلا دون راطإلا اذه يفو

ةجردلاب دنتشست يتلاو ، ديرن يتلا ةيطارقميدلا
م˘˘شسرو م˘˘كح˘˘لا˘˘ب بع˘˘ششلا كار˘˘ششا ى˘˘لا سسا˘˘شسألا
هتناكمو هرودل ًازيزعت اذهو ، ةماعلا تاشسايشسلا

ةماعلا تايرحلا ةنايشصو ، ناشسنإلا قوقح ةيامحو
امم ، اهريغو عمجتلاو ميظنتلاو ريبعتلا ةيرحك
، ةياعرو ةي˘شسد˘قو ة˘ي˘م˘هأا نا˘شسنإلا ءا˘ط˘عإا ي˘ن˘ع˘ي
بازحألا لمع مظني ، مدقتمو يرشصع نوناقو
لك سصرحي ناو ، ريهامجلاو ةلودلا اهنيب ةقÓعلاو
ةيلخادلا ةيطارقم˘يد˘لا ة˘شسرا˘م˘م˘لا ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لا

، يبزح˘لا د˘يد˘ج˘ت˘لاو كشسا˘م˘ت˘لا ي˘ف كلذ ة˘ي˘م˘هأل
راطإا يف هب طونملا رودلا بعلي يندم عمتجمو
تابا˘خ˘ت˘نلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘م˘هأاو ، ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

اهقوقحو ةأارملا اياشضقب مامتهلا ءÓياو ، اهتيرودو
. مهمومهو بابششلا كلذكو ،

يف تايطارقميدلا نم ديدعلا يف سسرامي ام نإا

لكششت يتلا اياشضقلا نم ريثكلا عم سضقانتت  ملاعلا
قوقح كاهتنا لاثمك يطارقميدلا ماظنلا بلشص
يف كلذكو ، ابوروأا لود نم ديدعلا يف ناشسنلا
يف ةيششافلاو ةيرشصن˘ع˘لا ي˘ما˘ن˘تو د˘عا˘شصت  ةر˘ت˘ف
ىلع اهترطيشسو اهتنميه رخآا راطإا يفو ، اكيرمأا
ا˘هدراو˘م به˘نو بو˘ع˘ششلاو لود˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ةيركشسعلا اهدعاوقو اهرامعتشساو اهتاورث ةقرشسو
لشصاوتملا اهمعدو ، ملاعلا ءاحنا لك يف ةرششتنملا

سشطبت يتلا لÓتحلا ةلود ليئارشسإل دودحمÓلاو
باهرإا لاكششأا لك سسرامتو ، ينيطشسلفلا بعششلاب
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا بع˘˘ششلا د˘˘شض م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا

ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل ة˘ل˘شصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نلاو
ىفانتي اذهو ، ناشسنإلا قوقح نوناقو يناشسنلاو
لوشصأاو ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا مو˘ه˘ف˘م ع˘م د˘ي˘كأا˘ت ل˘كبو
ناشسنلا ىلع سساشسألاب دنتشست يتلاو ، اهتشسرامم
حشضاو بايغ ظحلن راطإلا اذه يف. هقوقحو
ديعشصلا ىلع ةيقيقحلا ةيطارق˘م˘يد˘لا ة˘شسرا˘م˘م˘ل˘ل

ةشسراممو ةماعلا تايرحلل مادعنا كانهف ، يبرعلا
ىلع نيلقتعملا نم ريثكلاو يشسايشسلا لاقتعلا

ة˘يرود˘ل با˘ي˘غو ، يأار˘لا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
يف اهتيمهأل ةيشسايشسلا ةكرا˘ششم˘ل˘لو تا˘با˘خ˘ت˘نلا
ىلإا يدؤوي اذهو ، مكحلا ةرادإاو ةماعلا ةشسايشسلا

. كلذ يف روطتلاو رارقتشسلا مدع
ةيشصيخششتلا ةرظنلا هذه يف مدقت ام لÓخ نم

فارحنا وا حايزنا كانه نأا حشضاولا نم ، هيلع ءانبو
لشصو يذلاو ، يقيقحلا يطارقميدلا راشسملا نع
˘ما˘كحأاو د˘عاو˘ق ط˘شسبأا ع˘م سضقا˘ن˘ت˘لا ة˘˘لا˘˘ح ى˘˘لإا
ةيمنت يف يقيقحلا اهرودو ةيطارقميدلا ةموظنملا
، تايوتشسملا ى˘ل˘عأا ى˘لإا ه˘ب ءا˘ق˘ترلاو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

لك نيب ةيعمتجملا ةوجفلا ليلقت يف اهماهشسإاو
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ج˘ي˘شسن˘لا ة˘يا˘م˘˘ح ي˘˘فو ، ه˘˘تا˘˘نو˘˘كم
هكشسامتو عمتجملا ةدحو سساشسأا يهو ، ينطولاو
 . هتبÓشصو

نوؤو˘ششب سصت˘خ˘م˘لا ،ة˘ناور˘ف ر˘شصا˘ن˘لا د˘˘ب˘˘ع دد˘˘شش
،ةيليئارشسلا تلاقتعلا رارمتشسا نأا ىلع ،ىرشسألا

ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ق˘ح˘ب سسرا˘مُ̆ي ا˘مو ،ا˘هداد˘عأا عا˘ف˘˘تراو
،ةعيظف مئارجو ةميشسج تاكاهتنا نم نيينيطشسلفلا
يف رارقتشسلا وأا مÓشسلا نم عون يأا ىلإا دوقي مل
ى˘لإا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا ع˘فد˘ي ن˘لو ،ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
هتريشسم فقوو هقوقح نع يلختلا وأا مÓشستشسلا
قمع امناو ،ةعورششملا هفادهأا قيقحت وحن ةيحافكلا

روعشش مهيدل زّزعو لتحملل نيينيطشسلفلا ةيهارك نم
ىلا ًايموي مهعفديو ،هلثمي امو ناجشسلا نم ماقتنلا
لكب لتحملا ةمواقم يف طارخنلاو كابتششلا ةحاشس
ينيطشسلفلل نكمي ل هنأا ىلع ةناورف دكأاو .هتانوكم
لظ يف ةيرح لو ،ارح نكي مل ام ،املاشسم نوكي نأا
ةيليئارشسإلا تلاقتعلا نأاو ،لÓتحلا دوجو رارمتشسا
نوجشسلا لخد نم ناو ،ينيطشسلفلا بعششلا بهرت مل
ىلع مت لاقتعلا نأا املاط ،فرششلا اذه لينب رخفي
نيذلا مه نوريثكو .هتمواقم ببشسبو لÓتحلا يدي
وهو ةناورف لاقو .مهلاقتعا تارم ددع رخفب نوددعي
يليئارشسلا لÓتحلا نا :تارم عبرأل قباشس ريشسأا
يقابل هلÓتحا ذنم ةتباث ةشسايشس تلاقتعلا دمتعا
ماع ناريزح نم سسماخلا يف ةينيطشسلفلا يشضارألا

ةرهاظو ا˘م˘ئاد ا˘كو˘ل˘شس تلا˘ق˘ت˘علا تد˘غو ،7691
نم ًايشساشسأا ًاءزجو نيينيطشسلفلا عم هلماعت يف ةيموي
بع˘ششلا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا ي˘ف لÓ˘ت˘حلا ة˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م
ًابارخو ًارهقو ًاعمق رثكألا ة˘ل˘ي˘شسو˘لاو ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
موي يشضمي داكي ل :عباتو .ينيطشسلفلا عمتجملل
اق˘فو م˘ت˘ت ي˘ت˘لاو تلا˘ق˘ت˘عا ه˘ي˘ف ل˘ج˘شستو لا د˘حاو
تدغ ىتح ، ةيركشسع تاءارجإاو رماوا ةعومجمل
ةيمويلا نييني˘ط˘شسل˘ف˘لا ةا˘ي˘ح ن˘م اءز˘ج تلا˘ق˘ت˘علا

نم ماقتنلاو يعامجلا باقعلل ةيليئارشسا ةليشسوو
مدختشسا ةريثك انايحأا يفو .ينيطشسلف وه نم لك
وأا ،ةناهلاو للذإÓل زاجتحلاو لاقتعلا لÓتحلا
نأا :فا˘˘شضأاو .زاز˘˘ت˘˘بلاو ة˘˘موا˘˘شسم˘˘لاو ط˘˘˘غ˘˘˘شضل˘˘˘ل
تراشس امناو ،اموي فقوتت مل ،ةيليئارشسإلا تلاقتعلا
تشسرو˘˘˘مو «7691ة˘شسكن˘لا» ذ˘ن˘م جر˘ع˘ت˘م ل˘˘كششب
عمتجملا حئارششو تائف ةفاك تلاطو ،ةدع لاكششأاب
تاقبطلاو تايوت˘شسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘مو ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
دعت ملف .ارابكو اراغشص ،اثاناو اروكذ ،ةيعامتجلا

اهدارفأا دحأا قاذ دـقو لإا ،ةدحاو ةينيطشسلف ةلئاع كانه
ةلئاعلا تلقتعا ةريثك تلاح يفو .نجشسلا ةرارم
فلخ اهلمكأاب نيطشسلف تتاب ىتح .اهدارفأا لماكب
،لاقتعلا ةرارم اوناع نيينيطشسلفلا عيمجو ،نابشضقلا
تلاح ددع ردقُيو .رششابم ريغ وأا رششابم لكششب
7691ماعلا ذنم نيينيطشسلفلا فوفشص يف لاقتعلا

(000.000.1) وحنب ‐ةقيقد تاءاشصحا دجوت ل_
ن˘م ة˘لا˘ح (000.71) مه˘ن˘ي˘ب ن˘م نأاو ،لا˘ق˘ت˘عا ة˘لا˘ح

نم (000.05) نم رثكاو ،تاهمألاو ءاشسنلاو تايتفلا
تي˘ق˘م مزÓ˘ت دو˘جو ى˘لإا ة˘˘ناور˘˘ف را˘˘ششاو .لا˘˘ف˘˘طألا

عيمج نأا ثيح ،بيذعتلاو تلاقتعلا نيب ،يشساقو
ةبشسنبو ،نيينيطشسلفلا نم ،لاقتعلا ةبرجتب اوّرم نم
دحاو ىلإا ‐ لقألا ىلع ‐ اوشضرعت دق اوناك (001%)
ءاذيإلاو يشسفنلا وأا يدشسجلا بيذعتلا لاكششأا دحأا نم
درفلاب ررشضلا قحلي امم ،ةيشساقلا ةلماعملاو يونعملا

.عمتجملاو ناشسنإلا رو˘ط˘ت ن˘م ق˘ي˘ع˘يو ،ة˘عا˘م˘ج˘لاو
ى˘لإا أا˘ج˘ل˘ت لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘شس ى˘ل˘ع ة˘ناور˘ف دد˘ششو
يلودلا نوناقلا دعاوق نع مات لزعمب تلاقتعلا
ل اهنأاو ،ناشسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو يناشسنإلا
،نييندملا ناكشسلا ةيامحب ةشصاخلا تانامشضلاب مزتلت
قو˘ق˘ح˘ل ة˘م˘ظا˘ن˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا˘˘ب كلذ˘˘ك مز˘˘ت˘˘ل˘˘ت لو
ًاقفو مهتلماعم ىلع رشصُتو ،مهعاشضوأاو نيزجتحملا
اهتيؤورو ةينمألا ا˘ه˘تاءار˘جإاو ة˘ير˘كشسع˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ناو˘ق˘ل
«نييباهرإاو نيمرجم»ـك مهل اهموهفمو ،ةيشسايشسلا
امم ،ةيرحلا لجأا نم نيلشضانمك مهب فارتعلا نود
نوجشسلا لخاد مهزاجتحا فورظ ىلع ًابلشس سسكعنا

ةيشساشسألا مهقو˘ق˘ح ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘حو ،تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
نأا ىلا ةناورف حشضواو .ةيناشسنإلا مهتاجايتحا طشسبأاو
،«76ة˘شسكن» د˘ع˘ب ا˘ه˘عا˘شستاو تلا˘ق˘ت˘علا د˘عا˘شصت
حاتتفا ةداعإل لÓتحلا تاطلشسل ًاحلم Óًماع لّكشش
نع اهت˘ثرو ي˘ت˘لا ،نو˘ج˘شسلا ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس ع˘ي˘شسو˘تو
نو˘ج˘شس د˘ي˘ي˘ششت م˘تو ا˘م˘ك .ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب˘˘لا باد˘˘ت˘˘نلا

رثكأا زاجتحا فورظو تافشصاومب ،ةديدج تÓقتعمو
عوبلجو عبشسلا رئب :نوجشسك ةشسارح دششأاو ةوشسق
لعج امم .اهريغو رفوعو بقنلاو ميرادهو نوميرو
،تÓقتعملاو نوجشسلاب ةمحدزمو ةئيلم نيطشسلف نم
ميقأاو لإا ةيخيراتلا نيطشسلف يف ةعقب كانه دعت ملو
:ةناورف لاقو .فيقوت زكرم وأا Óقتعم وأا انجشس اهيلع
ىرشسألا عمقل اناكم نجشسلا نم لÓتحلا لعج دقل
مهعاشضوأاب دّمعت˘م˘لا ىذألا قا˘ح˘لإاو م˘ه˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘لاو
ىلع ريثأاّتلا ةلواحمو مهعدرل ةشسشسؤومو ،ةيّحّشصلا
نم ليجل يعولا رهشص ةداعإاو ،مهتادقتعمو مهراكفأا
ىلع نجشسلا سضرـف دقلف .نيينيطشسلفلا نيلشضانملا
ل اهتاباذع نأاو :قاطت ل ًةايح ،نيينيطشسلفلا ىرشسألا
اهراثآا لشصاوتت لب ،نجشسلا نم جورخلا درجمب يهتنت
يف ةنمزم اماقشسأا ثروت اهنأل ،ررحتلا دعب ام ىلإا
هل سضرعت ام ءارجو :فاشضاو .ًاعم سسفنلا يفو مشسجلا
(322) وحن نإاف لاقتعلا دعب نيلقتعملاو ىرشسألا
ماعلا ذنم لÓتحلا نوجشس يف ءادهشش اوطقشس اريشسا

،بيذعتلا ةجيتن مهنم اودهششتشسا (37) نأاو ،7691
لتقلا ةج˘ي˘ت˘ن (57)و ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هلا بب˘شسب (86)و
م˘ه˘ت˘با˘شصا د˘ع˘ب ن˘ير˘خأا (7)و ،لا˘ق˘ت˘علا د˘ع˘ب د˘م˘ع˘لا
ةفاشضإلاب اذه .نجشسلا لخاد مهو ةلتاق تاشصاشصرب
نجشسلا نم مهجورخ دعب اوفوت نيرخآا تائم ىلا

ن˘ع ا˘هو˘ثرو سضار˘مأا˘ب ن˘ير˘ثأا˘ت˘م ةر˘ي˘شصق تار˘˘ت˘˘ف˘˘ب
ءو˘شسو ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هلاو بيذ˘ع˘ت˘لا ءار˘ج نو˘ج˘˘شسلا
.ةلماعملا

نم نيريثكلا ناف ءادهششلا ءلؤوه بناجبو هنا نّيبو
يف ايشسيئر اببشس نجشسلا ناك نيررحملاو ىرشسألا
ةيشسح وأا ة˘ي˘شسف˘نو ة˘يد˘شسج تا˘قا˘عإا˘ب م˘ه˘ل بب˘شست˘لا
اهراثآا يناعي لاز ل نم مهنمو .(ةيرشصبو ةيعمشس)

يف عبقي لازي ام اميف .ايشسفن اهنم يناعيو هدشسج ىلع
نمم ىرشسألا نم تار˘ششع˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا نو˘ج˘شسلا
.ةفلتخم تاقاعا نم نوناعي

يف ايلاح نيعباقلا نيينيطشسلفلا ددعب قلعتي اميفو
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا نا˘ف ،ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘شس
ريشسا (0054) ةبارق دوجو رهظت ةديدجلا ةيئاشصحلا

زكرمو Óقتع˘مو ا˘ن˘ج˘شس32 و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ن˘ي˘عزو˘م
(7)و ،ةديشسو ةاتف (83)و ،Óًفط (071) مهنيب ،فيقوت
،ريخألا يعير˘ششت˘لا سسل˘ج˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م باو˘ن
،ة˘م˘كا˘ح˘م وا ة˘م˘ه˘ت نود ،يرادا ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م (004)و
داؤو˘ف» ر˘˘ي˘˘شسلا م˘˘هر˘˘ب˘˘كاو ن˘˘شسلا را˘˘ب˘˘ك تار˘˘ششعو
بشسح .اماع (18) رمعلا نم غلبي يذلا «يكبوششلا
اريشسا (15) دوجو ىلإا ةناورف راششأاو .ةناورف سصتخملا
نيلقتعم نيينيطشسلفلا ىرشسألا نيب نم اينيطشسلف
ىشضم مهنم اريشسا (92) نأاو ،ةنشس02 نم رثكا ذنم
مهنم اريشسا (41)و ،ديزي امو ةنشس52 مهلاقتعا ىلع
ناريشسألا مهمدقأاو ،ةنشس03نم رثكأا ذنم نيلقتعم
ىلع ةنشس83 ذنم نÓقتعملا سسنوي رهامو ميرك
ن˘م تار˘ششع دو˘جو ى˘لا ة˘فا˘شضإلا˘˘ب اذ˘˘ه .ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
رار˘حألا ءا˘فو ة˘ق˘ف˘شص ي˘ف اورر˘ح˘˘ت ن˘˘م˘˘م ىر˘˘شسلا
لئان رب˘شسلا م˘هزر˘باو م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا د˘ي˘عاو «ط˘ي˘لا˘شش»
يف ةنشس04 نع هعومجم ام ىشضما يذلا يثوغربلا
مغرلابو هنأا ىلع ةناورف دكأاو .نيترتف ىلع نجشسلا

لخاد نيينيطشسلفلا ىرشسألا قحب سسروُم ام لك نم
ى˘ل˘ع او˘ظ˘فا˘˘ح ىر˘˘شسألا نأا لإا ،لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘شس
اوحجنو ةئيشضم تاحفشص اورطشسو ينطولا مهءامتنا
م˘ه˘تلا˘شضن ل˘ع˘ف˘ب قو˘ق˘ح˘لا ن˘م سضع˘ب عاز˘ت˘نا ي˘˘ف
ةمواقم يف ىذت˘حُ̆ت جذا˘م˘ن او˘مد˘قو ،م˘ه˘تا˘ي˘ح˘شضتو
نو˘ج˘شسلا ن˘م او˘ل˘ع˘جو ،نا˘ب˘شضق˘لا ف˘ل˘خ لÓ˘ت˘˘حلا

ززع˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لا نو˘شصت ة˘ي˘ن˘طو ة˘شسشسؤو˘م
امهم ادفار و كا˘ب˘ت˘ششÓ˘ل ة˘حا˘شسو ،ن˘طو˘ل˘ل ءا˘م˘ت˘نلا
،ةزيممو ةديرف براجت اولجشسف .ةمواقملاو ةروثلل

.ينيطشسلف˘لا ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘عو˘لا ي˘ف ًا˘ق˘ي˘م˘ع تر˘ف˘ُح
رشصتقي مل زاجتحلا و لاقتعلا نأاب ةناورف حشضوأاو
تاطلشس تلعج امنإاو ،نيينيطشسلفلا نم ءايحألا ىلع
،«ى˘تو˘م˘ل˘ل ا˘ن˘ج˘شس» تاو˘مألا ر˘با˘ق˘م ن˘م لÓ˘˘ت˘˘حلا
ط˘غ˘شضلا سضر˘غ˘ل ن˘ي˘ما˘ث˘ج˘لا تا˘ئ˘˘م تز˘˘ج˘˘ت˘˘حا˘˘ف
نامثج (052) نم رثكأا زجتحت تلاز امو ،ةمواشسملاو
نيما˘ث˘ج (5) مهني˘ب ،بر˘عو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ءاد˘ه˘ششل

ةدحاو يف .لÓتحلا نوجشس لخاد اودهششتشسا ىرشسل
اهفرتقت يتلا ةيناشسنإلاو ةينوناقلا مئارجلا ربكأا نم
.يليئارشسإلا لÓتحلا تاطلشس

ى˘ل˘ع ا˘ما˘ع35 د˘˘ع˘˘بو هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ما˘˘˘ت˘˘˘خ ي˘˘˘فو
لخاد) ينيطشسلفلا لكلا ةناورف اعد ،«7691ةشسكن»
:ىلا (نوجشسلا جراخو

ل˘م˘ع˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا ةرور˘شضو تاذ˘لا ع˘م ة˘˘ف˘˘قو ‐
ةقباشسلا لحارملل لماشش مييقت ءارجإا يف كرتششملا

ةيؤور عشضوو ،اهلي˘شصا˘ف˘تو ا˘ه˘ثاد˘حأا ل˘كب ة˘ي˘لا˘ح˘لاو
ةفاك عم لماعتلل ةلماشش ةيجيتارتشسا دامتعاو ةديدج
.نيلقتعملاو ىرشسألا ةيشضق تافلم

تاشسشسؤوملاو تاهجلا ةفاك نيب اميف نواعتلا ‐
،اهتافلم لكب ةريشسألا ةينطولا ةكرحلا خيرات قيثوتل
ثيحب ،ةدع تاغلب دحوم ينورتكلا عقوم ءاششناو
ايتامولعمو ايئاشصحاو ايقيثوتو ايخيرات اعجرم لكششي
ىرشسألا ةيشضقل نيعباتملاو نيثحابلاو نيمتهملا لكل
يميلقلاو يلحملا ماعلا يأارلا بطاخيو ،نيلقتعملاو
امب ،نيشصتخملا نم ةبخن هيلع فرششتو .يلودلاو
دانشسلاو معدلاو نماشضتلا ةرئاد عيشسوت يف مهاشسي
يأار ةيشضق اهلعجيو نيلق˘ت˘ع˘م˘لاو ىر˘شسألا ة˘ي˘شضق˘ل

.ماع
ةفاك اهيف كراششت ةيمÓعا ةيجيتارتشسا دامتعا ‐

ةيح ىرشسألا ةيشضق ءاقبا لفكي امب مÓعلا لئاشسو
.ةيمشسوملاو ةيئاوششعلا نع اديعب روشضحلا ةمئادو

ىر˘˘شسألا ة˘˘ي˘˘شضق ة˘˘حا˘˘شسمو ة˘˘نا˘˘كم ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ‐
جاه˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ف˘ل˘م˘ب ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
اهجاردا وأا ،ةيميلعتلا لحار˘م˘لا ة˘فا˘كل ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

مامتهلا ةجرد عفرو .ةيجهنمÓلا ةطششنألا نمشض
ةدامو ،يشساشسأا بلطتم˘ك ا˘ه˘جاردإاو ،ا˘ه˘ب ي˘م˘يدا˘كألا
ةيميداكألا لئاشسرلاو جر˘خ˘ت˘لا ثو˘ح˘ب ي˘ف ة˘ي˘شسا˘شسأا

ءوشضلا طيلشست ىلع دعاشست ،ةلماكتم ةطخ نمشض
ةكرحلا خيرات قيثوت يف مهاشستو اهتافلم ىلع رثكأا
.ةريشسألا

لجأا نم لعافلاو ثيثحلا كرحتلاو داجلا لمعلا ‐
ةنكم˘م˘لا ل˘ئا˘شسو˘لاو قر˘ط˘لا ل˘كب ىر˘شسألا ر˘ير˘ح˘ت
رشسكيو مهتيرح ققحي ا˘م˘ب ة˘عور˘ششم˘لاو ة˘حا˘ت˘م˘لاو
.مهنجشس تاونشسو مهتاناعم ةرتف رشصقيو مهديق

ةرشساخ عيراششم تلاقتعلا لعج ىلع لمعلا ‐
نوكت ةعورششم تاودأاب طغشضلاو ،لÓتحلا ةلودل
.لÓتحÓل اعجوو امÓيإا رثكأا

ىل˘ع ط˘غ˘شضلاو ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘لآلا ى˘لا ءو˘ج˘ل˘لا ‐
لمحتت يك ةقÓعلا تاذ يلودلا عمتجملا تاشسشسؤوم
يف نيلقتعملاو ىرشسألا ذاقنإل لخدتتو اهتايلوؤوشسم
.مهل ةيامحلا ريفوتو يليئارشسإلا لÓتحلا نوجشس

 ؟؟ ديرن ةيطارقÁد يأا

ةيمويلإ Úينيطسسلفلإ ةايح نم إءزج ت’اقتع’إ :ةسسكنلل35ـلإ ىركذلإ ‘

لنت ⁄ اهنكل ،Úينيطسسلفلا تعجوأا ةتباث ةيليئارسسا ةسسايسس :تلاقتعلا
ةيحافكلا مهتÒسسم فقوت نلو مهتدارإا نم

 * بلاط مكح : ملقب
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 :«مÓضسلأ»ـل رومع ةرينم ايند ةدعاضصلأ ةبتاكلأ

«بلق فلألا تذخأا مث«و..دودحم ريغ يربح دادتما
ماقتنلاو ملألا بحلا نم ريثكلا اهتايط نيب لمحت

مولع ةبعضش ايرولاكب ةبلاط ،اعيبر81 تأذ ،ةيواعم ةيدلب زيزع ينب ةرئأد فيطضس ةي’و نم ،رومع ةرينم ايند
،توضص ةقلعمو ةريضصق مÓفأأ ةجتنمو تاهويرانيضس ةبتاك ،ةيئأورو رطأوخ ةبتاك ،يلع زودن� ةيوناثب ةيبيرجت

.«بلق فلأ’أ تذخأأ مث » ةيأور ةبحاضص ،ةيزيفحت ةثدحتمو ةيواه ةروضصم ،ءاقلإ’أو ةءأرقلاب ديعب دح ىلإأ ةفوغضش

ملاع يف كتيأدب تناك فيك
ناك أذاملو ،امومع ةباتكلأ

نم يعأدب’أ راضسملأ يف كجولو
؟ةيأورلأ ةبأوب

ةعشساتلاو ةنماثلا نيب حجرأاتأا تنك
طخت يلمانأا تقفط نيح ينونشس نم
ة˘با˘˘ت˘˘كلا م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف يرو˘˘ط˘˘شس لوأا

ذنم ر˘طاو˘خ˘لا ي˘ف تعر˘ب ذإا ،ا˘مو˘م˘ع
تتأات دقف ةياورلل ةبشسنلاب امأا ،يرغشص
ةريشصق˘لا سصشصق˘لا˘ب ي˘ما˘م˘ت˘ها د˘ع˘ب
أارجتيل ةعفادو ةيوق ةيادب كلت تناكو
مغر ،ةياورلا ةبرجت سضوخيو يملق
ن˘ي˘ب ير˘˘ب˘˘ح ف˘˘ج˘˘ي نأا ن˘˘م ي˘˘فو˘˘خ
را˘ح˘ب ي˘ف تيأا˘ترا ي˘نأا لإا ا˘ه˘تا˘م˘˘ل˘˘ك
،فور˘ح˘لا ن˘م بشضن˘ي ل ا˘م ي˘لا˘ي˘˘خ
ملف ،ليجلا ءانبأا مامتها يبلأا تحرف
نأا ادبأا كافخي ل امك اهنيح نافخي
امامتهاو اعشساو اجاور ىقلت ةياورلا

.يلاحلا انتقو يف اريبك
كديب كضسم نم لوأأ وه نم

يف امدق يضضملأ ىلع كعجضشو
؟يبدأ’أ عأدب’أ لاجم

ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا˘ب ي˘ل ةذا˘˘ت˘˘شسأا تنا˘˘ك
نم يه ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا ة˘ي˘بدألا˘ب ي˘نو˘عد˘ت
اذه ىلإا يب تمرو ةوقب يدي تذخأا
عملأاو عربأاشس يننأا ينتربخأاو ملاعلا
روذب يورت تلظو ،بدألا ةحاشس يف
ةباتكلل قششع نم يشسفنب هتعرز ام
تحرو يفر˘حا بئا˘ق˘ح تمز˘ح ى˘ت˘ح
اهتبيدأا نآلا يه اهو ،رذحب اهمظنأا
.اهل اهتنمت يتلا ةروشصلا يف ةئششانلا

ةباتكلأ ةركفِ كل ترطخ فيك
كيف فضشتكأ يذلأ نم وأأ

؟ةبهوملأ
ة˘مو˘˘ع˘˘ن ع˘˘م تأا˘˘ششن ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا نإا

ي˘ف يد˘مر˘شس ق˘ششع ي˘˘هو ير˘˘فا˘˘ظأا
هنأا نظأا لو ةيادب هل يردأا ل يبلق
سسد˘ق˘م ءي˘شش ة˘با˘ت˘كلا ،ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘شس
نا ذ˘ن˘م ي˘ب˘ل˘ق نارد˘ج ى˘ل˘ع ع˘شصر˘م
املك اهيلا أا˘ج˘لأا تن˘كف م˘ل˘ق˘لا تل˘م˘ح
ريغ اذفنم دجأا مل ةايحلا ينترشصاح
ىلإا ةياوه درجم تناك ،يقاروأاو ملقلا
يتاباتكب راهبنلاب يلوح نم أادب نأا

يهف «سس.ينودعشس» يتذاتشسأا مهلوأاو
ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه تف˘˘ششت˘˘كا ي˘˘ت˘˘˘لا

مامتهلاو اهلقشص ىل˘ع ي˘ن˘ت˘ع˘ج˘ششو
.يتقÓطنا تناك كانه نمو ،اهب

فيك لوأ’أ كرأدضصأ ءانثأأ يف
ةكرعم نيضضوخت تنأأو ترعضش
ناك فيكو  ،ةرم لوأ’ عأدب’أ

ةقأرضشإأ نيرت تنأأو كضساضسحأ
؟كل لمع لوأأ

رو˘ن ة˘با˘ث˘م˘ب نا˘ك لوألا يراد˘˘شصإا
قشش اردبو كلاحلا داوشسلا نم ثعبنا

يتلا سسأايلا ة˘م˘ت˘ع ر˘ي˘ن˘ي˘ل ل˘ي˘ل˘لا ءادر
رابغلا حيزيو يبلق ىلع ميخت تناك
نل اهتننظ يتلا يمÓحأا ىلع رثانتملا
رقاع مأاك ناك اقح يروعشش .ققحتت
لو˘ط د˘ع˘ب ا˘هدو˘لو˘م ى˘ل˘ع ل˘شصح˘˘ت
هب نمؤوأا ام لعفأا يننأل ةديعشس ،نينشس
،عشساولا هبا˘ب ن˘م حا˘ج˘ن˘لا م˘لا˘ع ج˘لأاو
ىلولا ةوطخلا وه امنإا اذه يرادشصإا

يمامأا لازام ،لإا سسيل ليم فلألا نم
...... اهل انأاو ريشسلا نم ريثكلا

نع باهضسإاب يثدحتت نأأ نكمي له
؟«بلق فلأ’أ تذخأأ مث» كرأدضصأ

ةياور يه «بلق فلألا تذخأا مث»

لمحت ،ةريشصقلا ةياورلا فاشصم يف
ةي˘نا˘شسنإÓ˘ل ةد˘ع ٍنا˘ع˘م ا˘ه˘تا˘ي˘ط ن˘ي˘ب
تثد˘ح˘ت ،د˘حاو نآا ي˘ف ة˘ي˘نا˘شسنإاÓ˘لاو
امعو «ني˘تو» ى˘عد˘ت ةا˘ت˘ف ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف
نيحو ،ر˘ه˘قو م˘ل˘ظو ر˘ق˘ف ن˘م ه˘ت˘نا˘ع
حاير تبه اهل مشستبت نأا ةايحلا تداك
،مÓحألا نفشس هيهتششت ل امب ردقلا
... ماقتناو ةنايخو بح ةاناعم تأادبف
،ةي˘شضر˘م د˘ج نو˘كت˘شسف ة˘يا˘ه˘ن˘لا ا˘مأا
روطشسب رثأاتي ئراقلا نأا ملعن امكف
اذل اهشصاخششأا عم رهشصنيو ةياورلا
.ةأاجافم اهكرتأاشسف

يفِ تقرغتضسأ تقولأ نم مك
عيضضأوم يهامو كرأدضصأ فيلأات

يتلأ ةيضضقلأ امو كضصوضصن
؟اهيلع تزكرو كقرؤوت

طقف نيرهششلا يلاوح تقرغتشسا
ةركفلا نأا ركنأا ل يننأا لإا ،اهتباتك يف
نكلو اق˘ب˘شسم ي˘تر˘كاذ ي˘ف ةدو˘جو˘م
مل قرولا ىلع اهطخ يف يعورشش
ةرتف يف كلذ ناكو اريخأا لإا نكي
ي˘شصو˘شصن سصو˘شصخ˘ب ا˘مأا ،ةز˘˘ي˘˘جو
،نيعم عوشضوم يأا لمحت ل يهف
يمل˘قو ،دود˘ح˘م ر˘ي˘غ ير˘ب˘ح داد˘ت˘ما
يف اهفداشصأا ةيشضق لك لوح بتكي

رهاظ˘مو تا˘فآا ن˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘تا˘ي˘ح
ةنيفلا نيب بتكأا ينأا امك ةيعامتجا

ل˘شضفأا ي˘ن˘كلو بح˘لا ن˘ع ىر˘خألاو
نأا لواحأاو ماقتنلاو ةنايخلا عيشضاوم
سضع˘ب ة˘قا˘ف˘ت˘˘شسا ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘شس نو˘˘كأا
مهولا اذه يف تاقراغلا تاقهارملا
ةيشضقلاب ةمتهم دج ينأا امك ،هفاتلا
.اهنع ةباتكلاب ةعلومو ةينيطشسلفلا

تذخأأ مث» نأونعلأ لÓخ نم
كتءاج فيك «بلق فلأ’أ

،نأونع أذكه رايتخ’ ةركفلأ
يذلأ يل’دلأ موهفملأ وه امو

؟هب نيدضصقت وأأ نيلواحت
هتركف تءاج ناونعلا ةقيقحلا يف

ةبشسنلاب و˘هو ة˘ياور˘لا ا˘يا˘ن˘ث ن˘ي˘ب ن˘م
ا˘مأا ،ا˘م ا˘عو˘ن سضما˘غ ا˘ه˘نو˘˘م˘˘شضم˘˘ل
ريبعتلل ةبيرق ةلشصب د˘م˘ي˘ف ه˘مو˘ه˘ف˘م
نو˘كت˘شسو ،ر˘ي˘ب˘ك بح ن˘ع ق˘ي˘م˘ع˘˘لا
.ةياورلا ةءارق دنع حشضوأا ةروشصلا

له ،ةيأورلاب كتبرجت تأأدب
رخآأ يبدأأ سسنج يف نيلضصأوتضس

سسنجلأ أذه يف رأرمتضس’أ مأأ
اجأور ىقليو ةعباتملاب ريدجلأ

؟أريبك
عشساولا ملاعلا اذه يف يتيادب نأا امب

اعبطف ةياورلاب تناك  «ةباتكلا ملاع»
ن˘ل ي˘م˘ل˘ق نأا لإا ،ا˘ه˘ن˘ع ى˘ل˘˘خ˘˘تأا ن˘˘ل
،تاياورلا ةباتك ى˘ل˘ع هر˘ب˘ح ر˘شصت˘ق˘ي
باتك هذه يتياور دعب يل نوكيشسو
ر˘طاو˘خ ة˘عو˘م˘ج˘م ه˘˘نو˘˘م˘˘شضم ر˘˘خآا

د˘ي˘ق ىر˘خأا ة˘ياور كا˘ن˘هو ،ة˘عو˘ن˘˘ت˘˘م

قفألا ةقي˘شض ي˘تر˘ظ˘ن ه˘تا˘ه..ة˘با˘ت˘كلا
يل نوكيشس امبرو ايلاح اهب رظنأا ىتلا
كلذ نوكيشسو نيح دعب رخآا ريكفت

.ءارقلا نم هاقلأا يذلا مامتهلا بشسح
ةبرجت كيلإأ ةبضسنلاب لثمت أذام

يف «بلق فلأ’أ تذخأأ مث»
؟ماعلأ يبدأ’أ كراضسم

يه «بلق فلألا تذخأا مث» ةبرجت
،ةديعبلا يقيرط يف ةديدشسلا يتوطخ
يل تحتف راشسملا يف ةيوق ةعافدناو
ةطقن اهربتعأاو ،اهلÓخ نم باوبأا ةدع
نذإاب ةريثك ىرخأا برا˘ج˘ت˘ل ة˘قÓ˘ط˘نا
.لجو زع ىلوملا

ةضسأردلأ نيبِ تقفُو فيك
كرتضشملأ طبأرلأ امو ةباتكلأو

؟امهنيب
ملف ةيملع ةبعشش ةبلاط يننأا امب

ة˘با˘ت˘كلا ن˘ي˘ب ط˘بار يأا كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘كي
نكي مل ةباتكلاب يمامتهاو ةشساردلاو
ل ينإاو ،ةرطفلاب امنإاو يتشسارد عفادب
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ي˘ما˘م˘˘ت˘˘هل ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت يأا رأا
يتشسارد تقو اديج ردقأا انأا ،يتشسارد
ةب˘تا˘كلا حور عاز˘ت˘نا ةد˘ها˘ج لوا˘حأاو
نيح م˘ل˘ع˘لا ة˘ب˘لا˘ط حور عرزو ي˘ن˘م
نيب قيفوتلا عيطتشسأاف ،رمألا بلطتي
اهب يمامتها ادبأا لقي ل يتلا يتشسارد
.ةباتكلاب يمامتها نع

تلأز ’و تناك فيطضس ةنيدم
نم أءزج لكضشت نأأ لواحت

له ،رئأزجلاب ةيفاقثلأ ةهجأولأ
ةطيرخلأ هذه نم ءزج كيأأرب

؟ةيعأدب’أ
ةيفاقث ةن˘يد˘م ف˘ي˘ط˘شس ...ع˘ب˘ط˘لا˘ب

ن˘م ا˘ع˘شساو اءز˘ج ل˘ث˘م˘تو زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
نم اهيف امل رئازجلل ةيفاقثلا ةهجاولا
حراشسمو ةيفاقث تاشسفانمو تاطاششن
ي˘حو˘ي ا˘م˘م ا˘هر˘ي˘غو ا˘م˘ن˘˘ي˘˘شس رودو
ينعفد يذلا ءيششلا ،ةعشساولا ةفاقثلاب
هذه نم اءزج نوكأا نأا ىلع ينزفحو
ا˘ه˘ي˘ف Ó˘عا˘ف او˘شضع نو˘كأاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا

.يتمشصب كرت يف مهاشسأاو
عقأوم نتم ىلع يبدأ’أ رضشنلأ
ةدع هل يعامتج’أ لضصأوتلأ

وه ام ،تابعضشتو رظن تاهجو
؟ةيضضقلأ هذه يف كيأأر

ةعشضاوتملا يت˘بر˘ج˘ت ي˘لÓ˘خ ن˘م
ةدششبو عجششأا ماعلا يروظنم نمو
عقاوم نتم ىلع يبدألا رششنلا ةركف
لظ يف Óثمف ،يعامتجلا لشصاوتلا

نإاو بعشص ل˘ق˘ن˘ت˘لا ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ريغ نمو انايحأا ليحتشسم لوقلا حشص
هتاه نإاف اذل ريغلاب كاكتحلا نكمملا
ل˘م˘ع˘لا ل˘ه˘شستو ف˘ف˘خ˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا

.ةريبك ةفشصب لماعتلاو

ةيعأدبإ’أ بهأوملأ معد
قرطلاب نامأ’أ رب ىلإأ أوربعيل

متي فيك ،ةحيحضصلأو ةميلضسلأ
؟كرظن ةهجو نم

ا˘ن˘حاورأا ن˘م ع˘ب˘ن˘˘ت ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لا نإا
ةبهوملا نأا لإا ،انعم أاششنتو ةريغشصلا
،ايقيقح اعادبإا حب˘شصت˘ل ا˘م˘عد جا˘ت˘ح˘ت
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ن˘م نو˘كي ي˘لوألا م˘˘عد˘˘لاو
يتأا˘ي م˘ث ،ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب ءا˘ي˘لوألاو
م˘عد˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع ه˘تاذ بو˘هو˘م˘لا رود
بوشص همÓحأا عشضيو هشسفنب هشسفن

نم ربعيو هارشسيب هانمي كشسميو هنيع
ةلباق˘م˘لا ة˘ف˘شضلا ى˘لإا مÓ˘حألا ة˘ف˘شض
،همÓحأا لك ققحيو نامألا رب ثيح
.يشسفن اهب تمعد يتلا يتقيرط كلتف

تاقياضضملأو عجأوملأ تهجأو له
؟ىلوأ’أ كتبرجت ءانثأأ

،عو˘جو˘م م˘حر ن˘م د˘لو˘ت ة˘با˘ت˘كلا
تبراح يذلا يحÓشس يه يعاجوأاو
ئدتب˘م ل˘ككو ،ا˘ه˘شسف˘ن ي˘عا˘جوأا ه˘ب
ىقلتأا تلز امو تنك ،لاجم يأا يفو
اهلكف لاقي قحلا نكلو تاداقتنا ةدع
،اهنم يأا نقياشضت ملو ةءانب تاداقتنا

يذ˘˘لا و˘˘ه دا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا سسكع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
دوقو أÓميو ةوقلا تاعرج ينيطعي
.حاجنلا قيرط يف يريشس

نيب قرفلأ فرعن نأأ نكمي له
ةناضسن’أ ةيدانو ةبتاكلأ ةيدان

؟ةفقثملأ
ينزيمت رومأا كانه اعبط ةبتاكك انأا

مظنأل ةولخلاو ةباتكلا تاقوأا يدلو
يم˘ل˘ق ع˘م ي˘تد˘حو سشي˘عأاو ي˘فور˘ح
ةششايج ةفطاعب امهلزاغأاو يقاروأاو

ا˘نأا˘ف ،ة˘ف˘ق˘ث˘م˘لا ة˘نا˘شسنإلا ا˘ي˘ند ا˘˘مأا
،سسانلا عم ةيوفعو ةطاشسبب لماعتأا

سسرامأاو ،دودحلا دعبأا ىلإا ةعشضاوتم
يتايمويو ينشس يف ةاتف يأاك يتايح
كانه نييداعلا سسانلا يقابك اهششيعأا
يف ينقفارت يتلا ةبتاكلا حور طقف
.ةظقيلاو ةوفغلا

؟ةيلبقتضسملأ كتاحومط يهام
حمطأا انأا بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف

ايندو ،ةيئاورو ةبتاكك يتيشص عيذيل
هللا نذإاب نو˘كأا˘شسو ة˘ي˘شضا˘ق عور˘ششم
،رئازجلا ريغتشس ي˘ت˘لا ة˘ي˘شضا˘ق˘لا كل˘ت
نلو دلبلا يف نوناق ةروث ثدحأاشس
يحومط نإاف اذكو ،لدعلا ريغب مكحأا

ة˘فا˘ح˘شصلا لا˘ج˘م ي˘ف ع˘م˘لأل ر˘ي˘˘ب˘˘ك
يف ةزرابو ةح˘جا˘ن ة˘ي˘ف˘ح˘شص نو˘كأاو
نع ىلختأا نلو ،يرشصبلا يعمشسلا

ينأا دب ل ،ويرانيشسلا ةباتك يف يملح
انأاف اذه لك نع ادع ،ام اموي هنقتأاشس
تا˘فا˘ق˘ثو تا˘غ˘ل ةد˘ع م˘ل˘ع˘ت˘ل ح˘م˘طأا

اينطو تاداهششلا فلتخم ليشصحتو
نوكأل حمطأا يننأا امك ،ايلود ل املو
اهلÓخ نم ريغأا ةيفاقث ةيريخ ةيعمج
ةدع يف ةلعاف ةوشضع نوكأاو ،ريثكلا

نع ادبأا ىلختأا نلو ةينطو تايعمج
لاط نإاو ةينيطشسلفلا ةيشضقلل يمعد
ركذي ائ˘ي˘شش ل˘ع˘فأا˘شس ر˘شصق وأا ن˘مز˘لا
.اهشصوشصخب

.ةديرجللو ءأرقلل ةريخأأ ةملك
ركششلا ليزج كركششتأا ريخألا يف

ركششأاو ،ةقيششلا ةفاشضتشسلا هذه ىلع
ةليمجلا ةردابملا هتاه ىلع ةديرجلا

ىلع ءوشضلا طلشستل اهنم ةفيطللاو
كلو اهل رأا ل ينإاو ،ةدعاشص بهاوم
ةشصاخ ةيحت ،حاجنلا قوف حاجنلا ريغ
.ءارقلل ةماعو باتكلل

ةيطأرقوريبلأ ىلع يضضقيو لكاضشملأ نم ديدعلأ لحي نأأ هنأاضش نم

ليغسشتلل ةيلحم ةلاكو عرف حتفب بلاطم
ةسسبت يف تانيوعلاب

ةÒبك رئاضسخ اهيف أودبكت رهضشأأ ةعبرأأ ةبأرق مأد فقوت دعب

ةياجبب نويمومعلاو صصاوÿا نولقانلا
يمويلا مهطاسشن فانئتسسل نودعتسسي

بابشش نم تارششعلا بلاطي
ملك16 تا˘ن˘يو˘ع˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م
ةرازو ،ة˘˘شسب˘˘ت ة˘˘يلو لا˘˘م˘˘˘شش
نامشضلاو ل˘ي˘غ˘ششت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
ةلاكولل عرف حتفب يعامتجإلا
ى˘ل˘ع ل˘ي˘غ˘ششت˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

نم ،تانيوعلا ةنيدم ىوتشسم
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ح˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘شش
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘شضق˘˘يو ل˘˘كا˘˘ششم˘˘˘لا
نكميشس ام˘ك ،ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا
د˘ح ع˘شضو˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
رقم ىلإا ةي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت˘ل
ةرئادل عباتلا لي˘غ˘ششت˘لا ة˘لا˘كو
اط˘غ˘شض فر˘ع˘ي يذ˘لاو ةز˘نو˘لا

تابل˘ط م˘يد˘ق˘ت˘ل ءاو˘شس ار˘ي˘ب˘ك
ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا وأا ل˘˘˘م˘˘˘ع
اهمدقت ي˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا سضور˘ع
كلذو ةزنولاب ةيلحملا ةلاكولا
فلتخم تايجاح ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘شسا
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
،ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا وأا ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
هر˘فو˘ي˘شس ا˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
،ليغششتلل ديدج ر˘ق˘م ن˘ي˘ششد˘ت
ن˘م دد˘ع ر˘˘ب˘˘كأا سصي˘˘شصخ˘˘ت˘˘ب
ءا˘ن˘بأا ةد˘ئا˘ف˘ل ل˘م˘ع بشصا˘˘ن˘˘م
نم ايئاهن سصلختلاو ،ةقطنملا
تفدا˘شص ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا
ليجشستلا د˘ن˘ع م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن ةز˘˘˘نو˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘ب
يف ةيبو˘شسح˘م˘لاو ظا˘ظ˘ت˘كلا
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا بشصا˘ن˘م ع˘˘يزو˘˘ت
د˘حأا بر˘عأاو ،نا˘˘ي˘˘حألا سضع˘˘ب
«مÓشسلل » هثيدح يف بابششلا

ر˘خأا˘ت˘لا ن˘˘م ه˘˘بار˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع
نيمئاق˘لا فر˘ط ن˘م ل˘شصا˘ح˘لا

ريكفتلاب ليغششتلا عاطق ىلع
ةلاكولل ديدج عرف ةجمرب يف
ثدحتملا تاذ لوقي ،ةنيدملاب
رخأات˘ت نأا لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م»
ةلا˘كو˘ل عر˘ف ة˘ج˘مر˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع
،تانيوعلا ةن˘يد˘م˘ب ل˘ي˘غ˘ششت˘لا

ةرر˘˘كت˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘تاءاد˘˘˘ن م˘˘˘غر
اذه لوح ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م ،«لا˘˘غ˘˘ششنلا
ةنيدم ربتعت رخآا باشش لوقي
ةيلو ندم ربكأا نم تانيوعلا
ة˘˘فا˘˘ث˘˘كلا ثي˘˘ح ن˘˘˘م ة˘˘˘شسب˘˘˘ت
،يفارغجلا عيزوتلاو ةيناكشسلا
ر˘ي˘شس˘ُت نأا ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘˘لا ن˘˘م˘˘ف

نيترئاد ةدحاو ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘لا˘كو
اذه ،ةزنولاو تانيوعلا مجحب
با˘˘˘ب˘˘˘شش حو˘˘˘م˘˘˘ط ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘˘يو
ي˘ج˘ير˘خ ا˘م˘ي˘شسل تا˘ن˘يو˘ع˘لا
،ينهملا نيوكتلاو تاعماجلا
اذهب مهتنيدم زيزعت يف امئاق
،ما˘ه˘لا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا

ه˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ششا˘˘ن˘˘م
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ر˘يد˘مو ة˘يلو˘لا ي˘لاو ا˘ه˘˘شسأار
م˘ه˘تو˘شص لا˘شصيإا ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لا

تاطلشسلا ىلإا مهلاغششنا عفرو
ي˘ف م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا
 .نكمم تقو برقأا

تايواح عورضشم قÓطإأو..
يئاقتن’أ زرفلل ةيجذومن

 ةضسبت ةنيدمب
ةيرئازجلا ةمظن˘م˘لا تق˘ل˘طأا

كله˘ت˘شسم˘لا دا˘ششر و ة˘يا˘م˘ح˘ل
ي˘ئلو˘لا بت˘كم˘لا) ه˘ط˘ي˘ح˘مو
ة˘˘يوا˘˘ح˘˘لا عور˘˘ششم ،(ة˘˘˘شسب˘˘˘ت
يئاقت˘نلا زر˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا
اذه فدهيو ،ةيلولا ةمشصاعب
مجح سصي˘ل˘ق˘ت ى˘لإا عور˘ششم˘لا
زرفلا ة˘فا˘ق˘ث ر˘ششنو تا˘يا˘ف˘ن˘لا
وأا ةيلزنملا تايافنلل يئاقتنلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

تايافنلا لشصف ة˘ي˘م˘هأا ىد˘مو
ل˘ك ،سضع˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘شضع˘˘ب ن˘˘ع
ي˘˘ف ه˘˘ئا˘˘ق˘˘لإاو ،ه˘˘˘عو˘˘˘ن بشسح
ةيادبكو  ،ةبشسانملا تايواحلا
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،ةشسبت ةنيدم طشسوب ةيجذومن

عيمجب ةركفلا ممعت نأا ىلع
تايدلبلا يقابو ةنيدملا ءايحأا

ةروشص ءاطعإا اهنأاشش نم يتلاو
ةبشسنلابو ةيلولا نع ةيلامج
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 .«ةعيبطلا

نوراه يحابضصم

نويمومعلا نولقانلا دعتشسي
˘˘˘˘ما˘˘˘˘يألا هذ˘˘˘˘ه سصاو˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لاو
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را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق ل˘˘˘م˘˘˘˘ع
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سضرعم ا˘ه˘ت˘ما˘قإا ؛ا˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ب

اهتاج˘ت˘ن˘م˘ل كو˘ب سسي˘ف˘لا ى˘ل˘ع
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،نانفلل ينطولا مويلاو ةئ˘ي˘ب˘ل˘ل
يتلا ةيحشصلا عاشضوأÓل ارظن
يقابك رئازجلا اندÓب اهب رمت
ةياقولاب ةقلعتملاو ملاعلا لود
،91 ديفوك انوروك سسوريف نم
تن˘˘ب بن˘˘يز لÓ˘˘˘ب م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘لو
51 د˘ي˘لاو˘˘م ن˘˘م ردا˘˘ق˘˘لاد˘˘ب˘˘ع
ةلشصحتم ،فلوأاب5891 يفناج
رخآاو ،ةطايخلا يف مولبد ىلع
يف ةداهششو ،نزخم ةنامأا يف

ي˘ف ىر˘خآاو تا˘يو˘ل˘ح˘لا ع˘ن˘شص
ليهأات ةداهششو ،يلآلا مÓعإلا

          .يوديلا كبحلا يف

ةشسمات ةيدلب ناكشس ،دششان
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘لا ة˘˘˘يلو بو˘˘˘ن˘˘˘ج
ةرورشضب ،ةيشصولا تاطلشسلا
تامدخ˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ل˘خد˘ت˘لا
ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا
مهبشسح يناعت يتلا تامدخلا

ي˘ت˘لا سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ن˘˘م
ىلإا ي˘ح˘شصلا ق˘فر˘م˘لا تلو˘ح
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م حور نود˘ب ل˘كي˘ه
يتلا دوعولا فلتخم ديشسجتب
ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا تمز˘˘ت˘˘لا
امب فت م˘ل ا˘ه˘ن˘كل ا˘هر˘ي˘فو˘ت˘ب
يذلا رمألا انموي ىلإا تدعو
لظ يف ارقتشسم مهعقاو لعج
بيجتشسي يحشص لفكت بايغ

00001 نم ديزأا اهتاحومطل
نأا نور˘˘خآا فا˘˘شضأاو ،ة˘˘˘م˘˘˘شسن
ي˘ف سصئا˘ق˘ن ي˘نا˘ع˘ت ةدا˘ي˘˘ع˘˘لا

اديدحت اهنمو بناوجلا عيمج
هبششو نيماعلا ءابطألا سصقن
نأا ىلع اوحلأا انهو نييبطلا
عاطق ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا مز˘ت˘ل˘ي
ل˘ف˘كت˘لا ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘شصلا
ةيمويلا مهتلاغششنا فلتخمب
ةيحشصلا تامدخلا ن˘ي˘شسح˘تو
ديلوتلا ةدايع حتف لÓخ نم
عم ةيمويلا ةموادملا نامشضو
عفد امك  ،نيماع ءابطأا ريفوت
ل˘ق˘ن˘ت˘لا ى˘لإا م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘˘ب

تلا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘فو ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي
تايفششتشسم ىلإا ةيلاجعتشسلا
مهنمو حلملا نيعو ةداعشسوب
ةفلجلا ةيلو ىلإا لقنتي نم
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةرايشس مادعنا لظ يف جÓعلا
ىلإا ىشضر˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ل فا˘ع˘شسإا
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا

نينطاوملا نم ديدعلا دامتعاو
يه يتلا دورفلا تارايشس ىلع
تارايشس ىلع مهبشسح ةرابع
ن˘م د˘يز˘ت ة˘ئر˘˘ت˘˘ه˘˘م ة˘˘م˘˘يد˘˘ق
رو˘شسكب ن˘ي˘با˘شصم˘لا بعا˘ت˘˘م
.ةشصاخ ةفشصب

ع.دلاخ
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ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كشس ،د˘˘˘ششا˘˘˘ن
ة˘˘˘يلو بو˘˘˘ن˘˘˘ج ة˘˘˘˘شسما˘˘˘˘ت
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘لا
لخدتلا ةرورشضب ،ةيشصولا
تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘ل
ةددعتم ةداي˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘شصلا
ي˘نا˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

سصئاقنلا ديدع نم مهبشسح
ق˘˘˘فر˘˘˘م˘˘˘لا تلو˘˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نودب ل˘كي˘ه ى˘لإا ي˘ح˘شصلا

د˘ي˘شسج˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م حور
ي˘˘ت˘˘لا دو˘˘عو˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةيشصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا تمز˘ت˘لا
امب فت مل اهنكل اهريفوتب
ر˘مألا ا˘ن˘˘مو˘˘ي ى˘˘لإا تد˘˘عو
ارقتشسم مهعقاو لعج يذلا
ل˘˘ف˘˘كت با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف

بي˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسي ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شص
ن˘˘م د˘˘يزأا ا˘˘ه˘˘تا˘˘حو˘˘م˘˘ط˘˘˘ل
فا˘شضأاو ،ة˘م˘شسن00001
ي˘نا˘ع˘ت ةدا˘ي˘ع˘˘لا نأا نور˘˘خآا
بناوجلا عيمج يف سصئاقن
سصق˘˘ن اد˘˘يد˘˘ح˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو
ه˘ب˘ششو ن˘ي˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا
نأا ىلع اوحلأا انهو نييبطلا
عاطق ىلع نومئاقلا مزتلي

لف˘كت˘لا ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ح˘شصلا
م˘ه˘تلا˘˘غ˘˘ششنا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
تامدخلا نيشسحتو ةيمويلا
ح˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

نا˘م˘شضو د˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع
ريفوت عم ةيمويلا ةموادملا
ع˘فد ا˘م˘ك  ،ن˘ي˘ما˘˘ع ءا˘˘ب˘˘طأا
لقنتلا ىلإا م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب
تلا˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘فو ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسلا

ةدا˘ع˘˘شسو˘˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
ن˘م م˘ه˘ن˘مو ح˘ل˘م˘لا ن˘ي˘˘عو
ةف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ي
ىلع لوشصح˘ل˘ل ةروا˘ج˘م˘لا
˘ماد˘˘ع˘˘نا ل˘˘ظ ي˘˘ف جÓ˘˘ع˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل فا˘˘˘ع˘˘˘شسإا ةرا˘˘˘ي˘˘˘شس
تاشسشسؤوملا ىلإا ىشضرملا
دا˘م˘ت˘˘عاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلا
ىلع نينطاوملا نم ديدعلا
يه ي˘ت˘لا دور˘ف˘لا تارا˘ي˘شس
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘شسح ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع
ة˘ئر˘ت˘ه˘م ة˘م˘يد˘ق تارا˘ي˘˘شس
نيباشصملا بعاتم نم ديزت
.ةشصاخ ةفشصب روشسكب

ع.دلاخ

ة˘˘˘ير˘˘˘ق نا˘˘˘˘كشس ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا
5 وح˘ن˘ب ةد˘ي˘ع˘ب˘لا ر˘هاو˘ج˘لا

يد˘ي˘شس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘ع م˘˘ل˘˘ك
،ة˘ثا˘غ˘ت˘شسا ءاد˘˘ن سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب

تاطلشسلا هلÓخ نم اوبلاط
ى˘لإا تا˘ف˘ت˘للا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا

يدرت نع ةبترتملا مهتاناعم
مدعل ي˘ششي˘ع˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا
ة˘يأا ن˘م ة˘ير˘ق˘لا تدا˘ف˘˘ت˘˘شسا

ىلإا ىدأا  ةيومنت عيراششم
سسؤوبلاو رقفلا ةرئاد عاشستا
.ةقطنملا ةنكاشس نيب

ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كشس دد˘˘˘ن د˘˘˘قو
ة˘شضير˘ع ن˘م˘شض ر˘هاو˘˘ج˘˘لا
ةيرزملا فورظ˘لا˘ب ىو˘كشش
يتلا مهتيرق اهيلإا تلآا يتلا
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ى˘˘ندأل ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت
يتلا ةيهيفرتلاو ةيتامدخلا

،مهنع نبغلا عفر اهنأاشش نم
نم راودلا برق نم مغرلابف
ءاشصقإلا نأا لإا ةيلولا رقم
ا˘ه˘لا˘ط يذ˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ةيأا نم ةدافتشسلا نم اهمرح
سضرغ˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘ما˘˘قإا فور˘˘ظ ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘ت
يتلا ةريخألا هذه .تÓئاعلا
زاغلا  مادعنا نم يكتششت
اهلزانم طبر مغر يعيبطلا
عيزوتل ةيمومعلا ةكبششلاب
ح˘˘لا˘˘شصم نآلا ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
عشضوب دعب مقت مل زاغلنوشس
نم تاونشس ذنم تادادعلا
بيخ ام طبرلا ةيلمع ءاهتنا
هيجوت ىلإا مهعفدو مهلامآا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘عذل تادا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
مل يتلا ةينعملا تاطلشسلا
مهتابلطل م˘ه˘ب˘شسح ثر˘ت˘كت
ةيوشست ل˘جا ن˘م ةرر˘كت˘م˘لا

لو  ةقلاعلا  ةيعشضولا  هذه

ع˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ل
يتلا  ناتوبلا زاغ تاروراق
ى˘˘لإا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا  ر˘˘ط˘˘˘شضت
نم004 ـب ةرايشس راجئتشسا
ن˘م ا˘ه˘ل˘ق˘نو ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ل˘جا
ةفاشضإا نشسحل يديشس ةيدلب
يذ˘لا ةرورا˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘ث ى˘˘لإا
ىلإا ءاتششلا لشصف يف لشصي
تردشصت امك ،رانيد004
ميمرت ناكشسلا بلاطم اشضيأا

ة˘شسرد˘م˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت ةدا˘˘عإاو
ةد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘بلا
مل يتلا ةقطنملاب ةدجاوتملا
ى˘ل˘ع ةردا˘ق ا˘ه˘ما˘شسقأا د˘ع˘˘ت
بب˘شسب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا نا˘شضت˘حا
ثيح اهئلمت يتلا قوقششلا
مهشسجاوه ءايلوألا فخي مل
˘ما˘شسقألا كل˘ت طو˘ق˘شس ن˘˘م
ىل˘ع م˘ه˘ئا˘ن˘بأا سسوؤور قو˘ف
يعدتشسي يذلا رمألا ،ةلفغ
نم نيينعملا كرحت مهبشسح
هذ˘˘ه˘˘ل را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علا در ل˘˘˘جا
ا˘˘شضيأا جّر˘˘عو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘˘بلا
ةلكششم ىلع ةيرقلا ناكشس
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘˘نإلا با˘˘ي˘˘غ
ءارتها ىلع ةدايز ةقطنملاب
ثي˘ح ،ة˘ف˘˘شصرألاو قر˘˘ط˘˘لا
ةيلحملا تاطل˘شسلا اود˘ششا˘ن
ع˘˘يرا˘˘ششم د˘˘شصر ل˘˘جا ن˘˘م
مهطيحم ني˘شسح˘ت˘ب ح˘م˘شست
ن˘م ل˘غ˘شش بشصا˘ن˘م ق˘ل˘خو
ةلماعلا ديلا باطقتشسا  لجا
ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘لا˘ط˘ب˘لا

سسي˘ئر˘ب لا˘˘شصتلا ا˘˘ن˘˘لوا˘˘ح
ن˘˘شسح˘˘ل يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ن˘كل ة˘ير˘ق˘لا ن˘ع ة˘ي˘شصو˘لا
 .ىودج نود
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لسسري صسومار قيقسش
ديردم لايرل ةمهم ةلاسسر

ليكوو قيقشش سسومار هينير لشسرأا
و˘ي˘جر˘ي˘شس د˘يرد˘م لا˘ير ع˘فاد˘م لا˘م˘˘عأا

قيرفلا ةرادإل ةحيرشص ةلاشسر سسومار
د˘ئا˘ق ل˘ب˘ق˘ت˘شسم سصو˘شصخ˘˘ب ي˘˘كل˘˘م˘˘لا
يهتن˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو .يغنيريم˘لا
لاير عم سسومار ويجريشسل يلاحلا دقعلا

تراششأاو ،1202 ماع فيشص يف ،ديردم
˘ما˘يألا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘˘شسو
هيلع سضرعيشس يدانلا نأا ىلإا ةريخألا

ماع ىتح طقف دحاو مشسومل ةديدج دقع
ي˘ف سسو˘مار ه˘ي˘ن˘ير لا˘˘قو .2202
و˘يدار‘‘ ة˘عاذإل ة˘ير˘شصح تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
ويجريشس ديد˘ج˘ت‘‘ :ة˘ي˘نا˘ب˘شسإلا ‘‘ا˘كرا˘م
ةد˘ي˘ج ا˘ياو˘ن كا˘ن˘ه نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأا ؟سسو˘˘مار
لزتعي نأا لمآاو ،نيبناجلا Óك نم ةياغلل
يدانلاو ه˘ت˘ب˘غر ا˘ه˘نإا ،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف
لمتحملا دعوملا نعو .‘‘كلذ فرعي
ةظحللا يف‘‘ :هيينير لاق ،هدقع ديدجتل
.‘‘ثيدحلا يف أادبنشس يدانلا اهديري يتلا

43 بعل سسومار ويجريشس نأا ركذي
ع˘ي˘م˘ج ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م
7 ل˘ج˘شسو ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘ق˘با˘شسم˘˘لا
يكل˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م جو˘ت د˘قو ،فاد˘هأا
ى˘ل˘ع ي˘تأا˘يو تلو˘ط˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب
ابوروأا لاطبأا يرودب تلوطب4 اهشسأار
،ة˘يد˘نأÓ˘ل م˘لا˘ع سسأا˘كل تلو˘˘ط˘˘ب4و
كلم سسأاكو اجيللا تلوطبل ةفاشضإلاب
سسأاكو ينابشسإلا ربوشسلا سسأاكو اينابشسإا
.يبوروألا ربوشسلا

ةقفسص فدهتسسي يسسليسشت
نامÒج ناسس صسيراب نم ةينا‹

نأا ،ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تفششك
دحأا عم دقاعتلا دشصري يشسليششت يدان

ةرتف لÓخ نامريج ناشس سسيراب يبعل
 .ةلبقملا ةيفيشصلا تلاقتنلا

نيبعÓلا دحأا اوازروك نفيل دعيو
نامريج ناشس سسيراب نورداغيشس نيذلا
سساموت لثم هلثم ةلبقملا عيباشسألا يف
،ينافاك نوشسنيدإاو افليشس وغايتو هيينوم
كراب بعلم يف مهدوقع ةياهنب كلذو
 .لبقملا ةيليوج03 يف سسنارب يد

اًفلم يشسنرفلا رشسيألا ريهظلا ربتعيو
تلاقتنلا قو˘شس ي˘ف ا˘ًم˘ه˘م ا˘ًي˘شصخ˘شش
نوكيشس هنإل اًرظ˘ن ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا

يف هئادأا تنا˘ك و˘ل ى˘ت˘ح ،اً̆نا˘ج˘م ا˘ًحا˘ت˘م
ى˘لإا ي˘ق˘تر˘ي ل ن˘ير˘ي˘خألا ن˘ي˘م˘شسو˘م˘˘لا

 .اهعشضو مت يتلا تاعقوتلا ىوتشسم
ةيدنأاب اوازروك نفيل مشسا طبتراو

نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإاو يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا لا˘˘ن˘˘شسرآا
ة˘نو˘ل˘ششر˘ب˘ب ه˘ط˘بر م˘ت ا˘م˘ك ،ي˘لا˘ط˘˘يإلا
ريهظلا زكرم يف ابلأا يدروج ةشسفانمل
 .وبريف روينوج لمأا ةبيخ دعب رشسيألا

سسنارف‘‘ ةلجم تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
اوازرو˘ك ن˘ف˘يل ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي ،‘‘لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف
يزيلجنإلا يرودلا يف ةريبك ةيبعششب
راشسملا نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو ،زا˘ت˘م˘م˘لا
دعب نآلا ىفتخا دق لانشسرآا ىلإا يدؤوملا
ا˘كا˘شس و˘يا˘كو˘ب با˘ششل˘ل زا˘ت˘م˘م˘لا ءادألا

ٍدا˘ن كا˘ن˘˘ه نأا لإا ،ا˘˘ًما˘˘ع81ـلا بحا˘˘شص
 .همشض يف بغري رخآا يزيلجنإا

يشسليششت نأا ةريهششلا ةلجملا تدكأاو
ز˘كر˘م م˘ي˘عد˘ت˘ل اوازرو˘ك م˘شضب م˘ت˘˘ه˘˘م
درابمل كنارف بردملل رشسيألا ريهظلا
زولبلا ةبغر ديزي اممو ،لبقملا مشسوملاب
ةياهن دعب اًناجم يتأايشس هنأا همشض يف
 .سسيراب عم هدقع

دادعتشسا ىلع ي˘شسل˘ي˘ششت نو˘كي˘شسو
ةششقانمل اوازروك ليكو عم لشصاوتلل
ريهظلا ديري نيح يف ،لمتحملا دقعلا
ةيوق تانامشض ىلع لوشصحلا رشسيألا
دوجو لظ يف هبعل قئاقدب قلعتي اميف
يريملاب نوشسرميإاو وشسنولأا سسوكرام
.درابمل ةليكششت يف اًيلاح
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يد˘˘˘يو˘˘˘˘شسلا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘شص
نارو˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘شس مر˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘ت˘شسششنا˘˘م ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث نأا ،نو˘˘شسكيرإا
ميحرو ن˘يور˘ب يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ت˘ي˘شس
اذإا ديردم لايرل نابعليشس غنيلرتشس
 .كلذ اودارأا

يتيشس رتشسششنام يئا˘ن˘ث ط˘ب˘تراو
ىلإا لاقتنلاب غنيلرتشسو نيورب يد
تلاق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير
م˘ت نأا ذ˘ن˘م ،ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا
نم نيزيتيشسلا نامرح نع نÓعإلا
ابوروأا لاطبأا يرود يف ةكراششملا
لبق نم نيمدا˘ق˘لا ن˘ي˘م˘شسو˘م˘لا ي˘ف
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘˘تلا
دعاو˘ق م˘ه˘كا˘ه˘ت˘نا بب˘شسب ‘ا˘ف˘يو˘ي‘‘
.فيظنلا يلاملا بعللا

يتيشس رتشسششنام ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘قو
و˘غا˘ي˘ت˘نا˘شس ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م
،يشضاملا يرفيف رهشش يف ويبانرب

هلاقتنا ةيلامتحا ىلع غنيلرتشس قلع
يف انأا نآلا‘‘ :لاق ثيح ،يكلملل
،اًد˘ج د˘ي˘ع˘شسو ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م
ٍدا˘ن د˘يرد˘م نأا ا˘ًشضيأا لو˘قأا ي˘ن˘ن˘˘كل
سصي˘˘م˘˘ق˘˘لا ىر˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع˘˘˘ف ،ع˘˘˘ئار
ام طبشضلاب فرعت تنأاف ،سضيبألا
ىل˘ع ،م˘ي˘ظ˘ع و˘ه˘ف ،يدا˘ن˘لا ه˘ل˘ث˘م˘ي
نأا لوقأا نأا بجي يننأا نم مغرلا
ماع ىتح يتيشس عم اًعئار اًدقع يدل
اًقح هنكل ،همرتحأا نأا بجيو3202
‘‘عئار ٍدان

ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ة˘ششقا˘˘ن˘˘م تم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ا˘ًشضيأا ه˘ط˘برو ،ن˘يور˘ب يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك
نا˘˘مر˘˘ح˘˘ل اًر˘˘ظ˘˘ن ،د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير˘˘˘ب
يأا بع˘ل ن˘˘م ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
نيلبقملا نيمشسوملل ةيراق ةشسفانم
نيمشسوملا ي˘ف ة˘يرا˘ق˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
نم ريثكلا كانه ناك دقف ،نيلبقملا
بوره ىلإا تراششأا يتلا تامولعملا
نأا ىلإا اًر˘ي˘ششم ،ن˘يز˘ي˘ت˘ي˘شسلا مو˘ج˘ن
يبعÓل ةلشضف˘م˘لا ة˘ه˘جو˘لا م˘ظ˘ع˘م
.ديردم لاير نوكتشس يتيشسلا

يتي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ف˘نأا˘ت˘شسا د˘قو
فرع˘ي فو˘شسو ة˘بو˘ق˘ع˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
ر˘ه˘شش ل˘ئاوأا ي˘ف ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا

د˘˘عو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ت˘˘حو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘˘ج
ي˘ف قو˘شسلا تا˘ع˘ئا˘شش ر˘˘م˘˘ت˘˘شست˘˘شس
 .اهراشسم

يد˘˘يو˘˘شسلا برد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ي˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘شسكيرإا مر˘˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ع˘قو˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ن ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
ى˘ل˘ع ه˘نأا ي˘نا˘ب˘شسإلا ‘‘و˘ي˘با˘نر˘ب˘لا‘‘
ةبوقع نأاششب هلمأا ةبيخ نم مغرلا

اذإا هنأا كردي هنإاف ،يتيشس رتشسششنام
بعللا غنيلرتشس و نيورب يد دارأا
مهب يهتني فوشسف ،ديردم لاير يف
.كلذب مايقلل رمألا

يد بع˘ل˘ي˘شس‘‘ :نو˘شسكيرإا لا˘˘قو
اذإا ديردم لايرل غنيلرتشسو نيورب
ةبيخب رعششأاشس يننكل ،كلذ اودارأا
 .‘‘لمأا

اوقبي نأا اًقح ىنمتأا‘‘ :فاشضأاو
ىتح هيلإا رظنت امدنع ،ارتلجنإا يف
لظي ،ةمداق ةديدع تاونشسلو ،نآلا
يف يرود لشضفأا وه غي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا
،كلذ ي˘ف كشش كا˘ن˘ه سسي˘ل ،م˘لا˘ع˘˘لا
يرود لشضفأاو ،ةيبعشش رثكألا وهف
.‘‘هتدهاششمل

بيب نع نوشسكيرإا ثدحت امك
هنإا عبطلاب‘‘ :لاق ثيح ،لويدراوغ
ل˘˘شضفأا د˘˘حأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي و˘˘ه˘˘ف ،م˘˘ه˘˘م
بردم لشضفأا نكي مل نإا ،نيبردملا
ءيشش لك ىلع نميه دقل ،ملاعلا يف
ءاهتنا لبق هتراشسخو ،ةليوط ةرتفل

ر˘ت˘شسششنا˘م˘ل ا˘ًئ˘ي˘شس نو˘كي˘شس هد˘ق˘ع
نيبعÓلو ريهامجلل اًئيشسو ،يتيشس
يف ام لك اولعفي نأا لمآا ،يدانللو
ىتح ل˘قألا ى˘ل˘ع ه˘ئا˘ق˘بإل م˘ه˘ع˘شسو
.‘‘هدقع ءاهتنا

هلبقتسسم لوح ئجافم رارقب ةنولسشرب غلبي لاديف

ديردم لايرل نابعليسس جنيلÎسسو نيورب يد:نوسسكيرإا
كلذ اودارأا اذإا

ورو˘ترآا ي˘ل˘ي˘ششت˘لا ي˘لود˘لا ذ˘خ˘تا
ةنول˘ششر˘ب ط˘شسو ط˘خ بعل لاد˘ي˘ف
ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم نأا˘ششب ا˘ًم˘˘ه˘˘م اًرار˘˘ق
قو˘شسلا تا˘ع˘ئا˘˘شش د˘˘ع˘˘ب ا˘˘شصرا˘˘ب˘˘لا
 .ةديدعلا

ةف˘ي˘ح˘شص تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
غلبأا ،ةينابشسإلا ‘‘وفيتروبيد ودنوم‘‘
ريغ هنإا ةنولششرب هيدان لاديف وروترآا

ءيشش يأا فرعي نأا ديري لو متهم
رهشش ىتح يفيشصلا وتاكريملا نع
يف طقف ركفي هنإل ،لبقملا توأا
لا˘ط˘بأا يرودو ا˘غ˘ي˘ل˘˘لا بق˘˘ل زار˘˘حإا
 .ابوروأا

دحاو ماع لبق هنأا لاديف ملعيو
،ةنولششرب يدان عم هدقع ءاهتنا نم
نأا ثيح ،همامأا حوتفم جورخلا باب

يف اًماع33 غلب هنوك ريبكلا هرمع
ة˘قرو ه˘ل˘ع˘ج˘ي ي˘شضا˘م˘لا يا˘˘م22
هعيبب هبتار ةروتاف سضيفختل ةحبار
اًلدب لا˘م˘لا سضع˘ب ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لاو
.ماع نوشضغ يف اًناجم هتراشسخ نم

يه مويلا هتيولوأا نإاف ،كلذ عمو
رهظي رمأا وهو ،طقف مدقلا ةرك بعل
هنإا ثيح ،ةنولششرب بتاكم يف اًشضيأا

ح˘ت˘ف ع˘م ى˘˘ت˘˘ح ،توأا ر˘˘ه˘˘شش ى˘˘ت˘˘ح
ةششقانم يل˘ي˘ششت˘لا د˘ير˘ي ل ،قو˘شسلا

لÓخ هنأا نم مغرلا ىلع ،هلبقتشسم
ة˘يا˘ه˘ن ن˘ي˘ب ع˘ي˘با˘شسأا ة˘ثÓ˘ث˘لا ةر˘˘ت˘˘ف

فانئتشساو ة˘ي˘ل˘يو˘ج91 يرود˘˘˘˘لا
د˘˘ق ،توأا8 ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘˘بأا يرود
 .يراج تلاقتنلا قوشس نوكي

نيمشضت نÓيم رتنإا دعبتشسا دقو
ل˘ق˘ن ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف لاد˘˘ي˘˘ف ورو˘˘ترآا

،و˘ن بما˘ك ى˘لإا ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘˘تول
يروز˘تار˘ي˘ن˘˘لا بي˘˘ج˘˘ت˘˘شسي ل ثي˘˘ح
،يتنوك وينوطنأا عم هلمشش مل ةركفل
ل˘ب˘ق سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ي˘˘ف ه˘˘برد يذ˘˘لا
.خينويم نرياب ىلإا باهذلا

اًشضيأا لاديف ديري ،قايشسلا اذه يف
ي˘ف ا˘ًيرور˘˘شض نا˘˘ك اذإا ا˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
يف نيتيشس يكيك بردملا ططخ

،اغيللا نم ةيقبتملا11ـلا تلوجلا
با˘ج˘عإا ه˘شسف˘ن بعÓ˘لا ظ˘حل د˘قو
يف ه˘ئادأاو ه˘ف˘قو˘م˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
دقتعي ثيح ،بيرد˘ت˘لاو تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ةيدشسجلا هتوقو هتربخ نأا نوبردملا

نوكي نأا نكمي هيدل يذلا عوجلاو
 .يرودلا يف ةيئاهنلا ةلحرملل اًيويح

تشس يف اًيشساشسأا لاديف أادب دقو
11 ل˘شصأا ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘شسر تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
يذلا وليم رثرآا ىلع اًبلغتم ةارابم
يكيك ده˘ع ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م4 بع˘ل
 .نيتيشس

يرود˘لا ى˘لإا لاد˘ي˘˘ف ح˘˘م˘˘ط˘˘يو

،هل ةبشسنلا˘ب ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ع˘شسا˘ت˘لا
دع˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ل˘هذ˘م ة˘ل˘شسل˘شس ي˘هو
،سسوتنفوي عم ةيلاتتم باقلأا ةعبرأا

نر˘˘يا˘˘ب ع˘˘م ىر˘˘خأا با˘˘ق˘˘لأا ة˘˘ثÓ˘˘ثو
 .ةنولششرب يدان عم بقلو ،خينويم

بقل لوأاب زوفلل لاديف حمطي امك
دوقفملا هبقل وهو ،لاطبألا يرودل

˘˘مو˘˘ي حر˘˘شص د˘˘ق ثي˘˘ح ،نألا ى˘˘ت˘˘ح
:8102 ما˘ع ا˘شصرا˘ب˘لا ع˘م ه˘م˘يد˘ق˘˘ت
يرودل باقلأا ةثÓثب زوفأا نأا ديرأا‘‘
دقو ،‘‘ةنو˘ل˘ششر˘ب ع˘م ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا

ةثراك ببشسب يشضاملا ماعلا رشسخ
.دليفنأا

فسشكت ريراقت
نم صسيراب بارتقا

ويث ةقفسص مسسح
نا˘˘˘شس سسيرا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ل˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ي

قاف˘تلا ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
هيل رشسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ل˘ق˘ن ى˘ل˘ع
.اًبيرق زيدنانريه ويث نÓيم يشس

نامريج ناشس سسيراب طبر متو
و˘ي˘ث ع˘ي˘قو˘ت ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا˘˘ب
فقوت˘لا ةر˘ت˘ف لاو˘ط ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه
،انوروك سسوريف ببشسب ةريخألا

‘‘ور˘˘ي˘˘ث اد˘˘نوأا‘‘ ة˘˘عاذإا ي˘˘عد˘˘تو
ىلإا ريششي ءيشش لك نأا ةينابشسإلا
ةقفشصلا نيي˘شسيرا˘ب˘لا مار˘بإا و˘ح˘ن
.فيشصلا اذه

ىلإا ويث لاقتنا ةقفشص تمت اذإاو
فو˘شسف ،نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘شس سسيرا˘˘ب
يذلا اوازروك نفيل لحم لحي
03 يف سسيراب عم هدقع يهتنيشس
نم ديدعلا هيدلو لبقملا ةيليوج
ة˘˘يد˘˘نألا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م سضور˘˘˘ع˘˘˘لا
نÓيم رتنإا كلذ يف امب ةيبوروألا

اًر˘خؤو˘مو لا˘ن˘شسرآاو سسو˘ت˘ن˘فو˘يو
.يشسليششت

ةدو˘˘˘ع ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘عو
يد كرا˘ب ى˘لإا و˘غاورأا ودرا˘نو˘ي˘ل
هيف عقو يذلا تقولا يف سسنيرب
لإا ،يشضاملا فيشصلا ونÓيمل ويث
ق˘با˘شسلا ي˘شضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا نأا
ر˘ي˘ب˘ك بج˘ع˘م ير˘ي˘˘نو˘˘شسور˘˘ل˘˘ل
.يشسنرفلا رشسيألا ريهظلاب

اد˘نوأا‘‘ ة˘عاذإا ر˘˘ق˘˘ُت ،كلذ ع˘˘مو
ى˘ل˘ع سسي˘ل نÓ˘ي˘˘م نأا˘˘ب ‘‘ور˘˘ي˘˘ث
تا˘مو˘شصخ م˘يد˘ق˘ت˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
رعشس نأاششب نامريج ناشس سسيرابل
ةميقب هنمث ديدحت مت يذلا ويث
.وروي نويلم05

نامريج ناشس سسيراب قفنأا دقو
ىلع ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م05 لعف˘لا˘ب
ر˘ت˘نإا ن˘م يدرا˘كيإا وروا˘م ءار˘˘شش
نأا نكمي يذلا رمألا وهو ،نÓيم
بعلمل ويث لاقتنا ةيلمع لعجي
.ةبعشص سسنارب يد كراب
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ةينابشسإا ةيفح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك
ف˘ل˘م مد˘ق˘ت ءارو ة˘ثÓ˘ث˘لا با˘ب˘شسألا
نير طشسو بعل اغنيفاماك ودراودإا

يشسليششت مجن ي˘ت˘نا˘ك و˘لو˘غ˘ن ى˘ل˘ع
ي˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
 .مداقلا يفيشصلا وتاكريملا

‘‘لارتنشس اشسنفيد‘‘ عقوم ملعو
بشست˘كي ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘ك نأا ي˘نا˘ب˘˘شسإلا
بتاكم يف موي لك ةوقلا نم ديزملا
مهو بابشسأا ةثÓثل ويبانرب وغايتناشس
رمعلا نم غلبي هنإا ثيح هرمع ،اًلوأا

 .اًماع92 يتناك امنيب ،اًماع71
ددح نير نأا وه ،يناثلا ببشسلا

ام حوارتت لقن موشسر لباقم هرعشس

ل امنيب ،وروي نويلم55‐54 نيب
ةرداغم˘ب ي˘شسل˘ي˘ششت بعÓ˘ل ح˘م˘شس˘ُي
.وروي نويلم07 نم لقأاب زولبلا

لا˘ير نأا و˘˘ه ثلا˘˘ث˘˘لا بب˘˘شسلا ا˘˘مأا
رايخ ردقت ل ،اذه انموي ىتح ،ديردم
ى˘ل˘ع ف˘ل˘كم˘لا ع˘ي˘قو˘ت˘لا اذ˘ه ل˘˘ث˘˘م
هلح نكمي رمأا وهو ،ريشصقلا ىدملا

مشسومل˘ل ه˘ع˘ي˘قو˘ت˘ب ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘ك ع˘م
بجي يتناك عم ،كلذ عمو ،لبقملا
رمأا وهو ،يروفلا عيقوتلا نوكي نأا
عم بشسانتي ل ،يلاحلا تقولا يف
.ديردم تاباشسح

فادهألا دحأا وه اغنيفاماك ودراودإا
ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير ا˘ه˘كل˘ت˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

نأا دعب ،لبقملا م˘شسو˘م˘ل˘ل ه˘عور˘ششم
هنإا اًعابطنا يكل˘م˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ى˘ط˘عأا
..وريميشساك ةفيلخ نوكيشس

ع˘˘ير˘˘شست د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير د˘˘˘ير˘˘˘يو
رفظلا لجأا نم نير عم تاشضوافملا
لو˘خد ل˘ب˘ق ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘ك تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
ط˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
ةدايز ببشستي دق امم تاشضوافملا
.هرعشس

ي˘ت˘نا˘ك تب˘ثأا ،ىر˘خأا ة˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
ي˘ب˘عل ل˘شضفأا ن˘م د˘˘حاو˘˘ك ه˘˘شسف˘˘ن
اًءزج ناك ثيح ،ملاعلا يف طشسولا
بق˘ل˘ب ز˘ئا˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا ن˘م ا˘ًي˘شسا˘˘شسأا
.يتيشس رتشسيل عم غيلريميربلا

ناريف مسض قابسس نم ديردم لاير يسسفانم دحأا باحسسنا
ةرهوج عم دقاعتلا قابشس يف ةيوق ةعفد ينابشسإلا ديردم لاير يدان ىقلت

 .ةلبقملا ةيفيشصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ سسيروت ناريف ايشسنلاف
ةيدنألا نم ديدعلا راظنأا اًماع02 رمعلا نم غلابلا سسيروت ناريف بذج دقو

دنومترود ا˘ي˘شسورو˘بو سسو˘ت˘ن˘فو˘يو د˘يرد˘م لا˘ير لا˘ث˘مأا ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘بوروألا
عم عئارلا هئادأا لشضفب ،خينويم نريابو دتيانوي رتشسششنامو لوبرفيلو يلوبانو
 .مشسوملا اذه ايشسنلاف

نمث ميقُي ايشسنلاف نإاف ،ةيزيلجنإلا ‘‘كيتلتأا اذ‘‘ ةفيحشص تامولعمل اًقفوو
دقاعتلا ديري نمل هحارشس قÓطإل وروي نويلم05 لباقم سسيروت ناريف عيب
 .فيشصلا اذه هعم

نم ربكأا ٍدان ىلإا مامشضنلا يف اًماع02 رمعلا نم غلابلا بعÓلا بغريو
نم نيبحشسنملا لوأا ناكو ،هعيب نمث ديدحتل سشيفافخلا عفد ام وهو ،ايشسنلاف
ناريف يلثمم عم عامتجا دعب دنومترود ايشسوروب قيرف هعم دقاعتلا قابشس
 .سسيروت

باششلا ينابشسإلا بعÓلا مشض يف ديردم لاير ظوظح دادزتشس ،يلاتلابو
.يفيشصلا وتاكريملا يف

هلبقتسسم مسسحل وينيتوك ليكو عم عمتجي ةنولسشرب
عم عمتجيشس ينابشسإلا ةنولششرب يدان نأا (وفيتروبيد ودنوم) ةفيحشص تدافأا
لبقتشسم مشسحل لبقملا عوبشسألا ،وينيتوك بيليف ليكو ،نايششباروج ايك
.يليزاربلا

مجن ءارشش رايخ سسرامُي نل هنأا يناملألا خينويم نرياب نلعأا دعب كلذ يتأايو
اًشضيأا ديري ل اشصرابلا نأا ركُذ امك ،وروي نويلم021 لباقم واشسيليشسلا
وينيتوك ىظحيو.هعيبل وروي نويلم09و08 نيب ام بلطيو هب ظافتحلا
،لشساكوين لثم زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف ةبخنلا ةيدنأا نم ددع مامتهاب
وه غيلريميربلا نأا ركُذو ،يتيشس رتشسيلو ريبشستوه ماهنتوت ،يشسليششت ،لانشسرآا
ناولأا لمح ىتم ،هزورب ىلع اًدهاشش ناك هنأل اًرظن ،هل ةلشضفملا ةهجولا
.لوبرفيل

عشضو هنم سضرغلا لبقملا عوبشسألا عامتجا نإاف ،ودنوم ةفيحشصل اًقفوو
72ـلا بحاشص نأا ركذلاب ريدجلا.وينيتوك لبقتشسم لوح فورحلا ىلع طاقنلا

عيمج باشسحل مشسوملا قÓطنا ذنم خينويم نرياب عم ةارابم23 بعل اًماع
ةمشساح تاريرمت ينام˘ث مد˘قو فاد˘هأا ة˘ع˘شست م˘ه˘لÓ˘خ ل˘ج˘شسو تا˘ق˘با˘شسم˘لا
.هئÓمزل

ةنولسشرب نع وراتول نادعبُي نايسسيئر ناقئاع
وراتول نادعبُي نايشسيئر ناقئاع كانه نأا ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تفششك

 .فيشصلا اذه ةنولششرب ىلإا لاقتنلا نع نÓيم رتنإا مجاهم زينيترام
ل نكلو ،وراتول عم قافتا ىلإا لعفلاب لشصوت دق ينولاتاكلا قيرفلا ناك

رمألا نوكي نل ،كلذ عمو ،نÓيم رتنإا ةقفاوم ىلع لوشصحلا هيلع نيعتي لازي
ةحئاج ببشسب ةريطخ ةيداشصتقا ةمزأا يف قراغ اشصرابلا نأا ثيح ،اًلهشس
.انوروك سسوريف

دق نÓيم رتنإاو ةنولششرب نأا يشسنرفلا ‘‘تروبشس01ول‘‘ عقوم حشضوأاو
لقن ةيلمع نمشض وبريف روينوج اشصرابلل رشسيألا ريهظلا جاردإا ىلع Óشصوت

 .وراتول
نم :،نايشسيئر ناقئاع ببشسب اًدج اًديعب قافتلا ودبي لاز ام ،كلذ عمو

يدان هردقي ثيح ،وبريف روينوج رعشس ىلع نايدانلا قفاوي نأا بجي ،ةيحان
02 زواجتي ل هنمث نأا نÓيم رتنإا هاري امنيب ،وروي نويلم04 ةميقب ةنولششرب
 .امهنيب اًدج ريبك قرفلاو ،وروي نويلم

ةنولششرب لظيشسف ،ةقفشصلا يف وبريف نيمشضت مت اذإا ىتح ،ىرخأا ةيحان نم
غلبم عم قفاوتلل اًدقن وروي نويلم09 وأا07 نيب ام ةفاشضإا ىلإا اًرطشضم
نإاف ،كلذ عمو ،وراتول دقع يف وروي نويلم111 غلابلا يئازجلا طرششلا
عيب ةيلمع ءارجإا اًلوأا هيلع بجيو ،لاومألا هذه ىلإا رقتفي ينولاتاكلا يدانلا

.هنئازخ سشاعنإل نيتيلمع وأا ةريبك
يغازنإا ةقث لينب ملحي ويسستل ةرهوج

لين يف حجن ثيح ةوقب هيلإا راظنألا يلاطيإلا ويشستل ريهظ وبلاف اكول تفل
.هنشس رغشص نم مغرلا ىلع قيرفلا بردم يغازنإا ينوميشس ةقث

21 يف يبوروألا يرودلاب نير مامأا هقيرف ةارابم يف كراشش دق وبلاف ناكو
نم مغرلا ىلعو قيرفلا ريهامج ىدل اًديج اًعابطنا كرتو يشضاملا ربمشسيد
هنأا لإا ىرشسيلا ةهبجلا يف ورومو ينيمرأا يئانثلا ىلع لماكلا يغازنا دامتعا
.ريبك لكششب هومنو هروطت ةعرشس لجأا نم تابيردتلاب وبلاف ىلع زكري

وبلاف حبشصأاو ةليوطلا فقوتلا ةرتف دعب نم تابيردتلل قيرفلا ةدوع نمو
عم لعفي املثم اًريبك اًمامتها يغازنإا هريغيو لوألا قيرفلا بيردتب اًمئاد اًوشضع
.نيبعÓلا يقاب

ثيح اًيورك ةيلاطيإلا ةمشصاعلا يف أاششن هنكل ونيروت ةنيدمب وبلاف دلوو
ويشستل دودللا هراجل مشضنيل هنع لحرو امور يدان بابشش ةيميداكأاب قحتلا

.لوألا قيرفلا تايرابمب اًريبك اًرود لين يف نآلا لمأايو
يف نيعفادم ةعبرأا ىلع بردملا دامتعا لاح يف ةوقب دجاوتلا وبلاف ديجيو

سشتيلول يئانثلا بايغ لظ يفو2‐5‐3 يكيتكتلا مشسرلا يف كلذكو فلخلا
طغشض عم ةًشصاخ ةلبقملا تايرابملا يف اًريبك اًرود هل نوكي دق وكاكولو
.تاقباشسملا فانئتشسا دنع قيرفلا ههجاويشس يتلا تايرابملا

عانقإا لجأا نم تابيردتلاب دوهج ىشصقأا لذبب بلاطم بعÓلا نوكيشسو
يف قير˘ف˘لا˘ب اًر˘ي˘ب˘ك اًرود ه˘ل نو˘كي نأا ي˘ف بغر˘ي ثي˘ح ي˘غاز˘نإا ي˘نو˘ي˘م˘ي˘شس
.مشسوملا اذه وتيدوكشسإلا بقل لينب يدانلا ملح لظ يف ةلبقملا تايرابملا

اغنيفاماك فلم مدقت ءارو بابسسأا3
ديردم لايرل مامسضنÓل يتناك ىلع

يدان سسيئر وري˘لا˘فا˘ك و˘ل˘با˘ب د˘كأا
نأا ينيت˘ن˘جرألا د˘ل˘ي˘ف˘شسرا˘شس ز˘ي˘ل˘ي˘ف
باششلا بعÓلا نع لأاشس ةنولششرب
.ةيلاحلا هفورظ ةفرعمل اداملأا وغايت

سسي˘ئر ور˘ي˘لا˘فا˘ك و˘ل˘با˘ب ح˘˘شضوأاو
ءاشضعأا دحأا نأا ،د˘ل˘ي˘ف˘شسرا˘شس ز˘ي˘ل˘ي˘ف
ىدبأا ةنولششرب قيرفل ةينفلا ةنامألا
باششلا ينيتنجرألا بعÓلاب همامتها
نم لعفلاب اًبولطم ناك يذلا ،اداملأا
ر˘ت˘شسششنا˘مو د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ل˘ب˘˘ق
ي˘˘ف ور˘˘ي˘˘لا˘˘فا˘˘ك لا˘˘قو .ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ةفيحشص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘شصت

ةنامألا‘‘ :ةي˘نو˘لا˘تا˘كلا ‘‘ترو˘ب˘شس‘‘
 .‘‘اداملأا نع انولأاشس ةنولششربل ةينفلا

،هلوق بشسح ،هنأا نم مغرلا ىلعو
بعل فورظ ةفر˘ع˘م˘ل ا˘ًلا˘شصتا نا˘ك
سسي˘ئر بر˘عأا ،بو˘هو˘م˘لا ط˘˘شسو˘˘لا
نأا ي˘ف ه˘ت˘ب˘˘غر ن˘˘ع د˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘شسرا˘˘شس
91 رمعلا نم غلابلا بعÓلا لشصاوي

:لاق ثيح ،ز˘ي˘ل˘ي˘ف ي˘ف هرو˘ط˘ت ا˘ًما˘ع
ه˘نإا ،نآلا ى˘ت˘ح و˘غا˘ي˘ت ج˘شضن˘ي م˘˘ل‘‘

ل هلجأا نم ءاج اذإا نكلو ،اًدج ريغشص
ىقلت دقو .‘‘هشسردن فوشسف ،مواقي

ة˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ةر˘˘هو˘˘ج

سضورع لعفلاب اداملأا وغايت ةديدجلا
د˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا ن˘˘م ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
نييÓم01 لباقم يتيشس رتشسششنامو
م˘ت ن˘ي˘ت˘˘لا˘˘ح˘˘لا ا˘˘ت˘˘ل˘˘ك ي˘˘فو ،ورو˘˘ي
سضيو˘ع˘ت˘ب يدا˘˘ن˘˘لا ما˘˘قو م˘˘ه˘˘شضفر
هديدمتو هدقع يف نشسحتب بعÓلا

دق اداملأا ناكو .3202 وينوي ىتح
يف هتبغر نع قباشس تقو يف ربع
:لاق ثيح ،يشسيم ويل  عم بعللا
بختنملا عم بعللا ملح نوكيشس‘‘
.‘‘يشسيم ةرواجمو ينطولا

اداŸأا نع انولأاسس ةنولسشÈل ةينفلا ةنامألا :وÒلافاك

زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ذ˘خ˘تا
حا˘˘م˘˘شسلا و˘˘ح˘˘ن ى˘˘لوألا تاو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ثيح داتشسلا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
عوب˘شسألا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسل يرود˘لا د˘ع˘ت˘شسي
.ةقلغم باوبأا فلخ لبقملا

ءا˘شسؤور ن˘ي˘ب ة˘ي˘م˘شسر˘لا تا˘ششقا˘ن˘م˘لا
نآلا ةيراج ةموكحلاو زاتمملا يرودلا
بعÓملا ىلإا هراشصنأا ةدوعل طيطختلل

.ةدحتملا ةكلمملا لوح
نو˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ر˘˘شضح ا˘˘م˘˘˘ك

ةمÓشس ىودج ة˘ششقا˘ن˘م˘ل ،تا˘ثدا˘ح˘م˘لا
ا˘ًق˘فو ،ةارا˘ب˘م˘لا مو˘ي ي˘ف ن˘ي˘ع˘ج˘˘ششم˘˘لا
يرودلا ةدوع عم ‘‘روريم‘‘ ةفيحشصل
71 يف ةليلق مايأا لبق زاتمملا يزيلجنإلا

.ةيليوج
تاو˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا سضع˘˘˘ب كا˘˘˘ن˘˘˘ه تنا˘˘˘ك

سسيئر لمأاي ثيح ،اينابشسإا يف ةيباجيإلا
ءلم نم اونكمتي نأا سسابيت رييفاخ اغيللا

لبق بعÓملا نم ةئاملا يف51 ىلإا01
داع.يلاحلا9102/02 مشسوم ءا˘ه˘ت˘نا
ءا˘شسم ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ي˘نا˘ب˘شسإلا م˘شسو˘م˘لا
لاير ىلع ةيليبششإا بلغت ثيح ،سسيمخلا

مدق ةرك ةارابم لوأا يف0‐2 سسيتيب
سسوريف ةحئاج ذنم دÓبلا يف ةيشسفانت

.انوروك
نأا نكمي اينابشسإا مدقت نأا نيح يف

رث˘كأا ود˘ب˘ت ن˘ي˘ع˘ج˘ششم˘لا ةدو˘ع ل˘ع˘ج˘ي
ري˘غ ن˘م˘ف ،زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘ل˘ل لا˘م˘ت˘حا
ى˘لإا ن˘ي˘ع˘ج˘ششم يأا ل˘خد˘ي نأا ح˘جر˘م˘˘لا
ىدم ىلإا رظنلاب مشسوملا اذه بعÓملا
اميف اينابشسإا نع ةدحتملا ةكلمملا رخأات
.انوروك سسوريف تلاحب قلعتي

ةيراج˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا نإا˘ف ،كلذ ع˘مو
ةشصرف كانه نأا ينعت نيجرفتملا ةدوعل
ىلإا نوعجششملا رطشضي نأل ريثكب لقأا
ةركذت ءارششل1202 ماع ىتح راظتنلا

يف لمألا سضعب كانه.مهقيرف ةدهاششمو
سسأاك يئاهن لوخدب نيعجششملل حامشسلا
،توأا نم لوألا يف يزيلجنإلا داحتلا

ديزم دعب ،تقولا نم اًبيرق اذه ررقتيشسو
د˘ع˘بو ة˘مو˘كح˘لا ع˘م تا˘ششقا˘ن˘م˘لا ن˘م
يرودلا ةدو˘ع ة˘شسÓ˘شس ىد˘م ة˘ع˘جار˘م
.زاتمملا

ةدو˘ع˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا تلو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
ءاط˘عإا م˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘ت˘يو˘شست م˘ت يرود˘لا
ودب˘ت˘شس ا˘م˘ل ة˘ل˘ما˘كلا ةرو˘شصلا ة˘يد˘نألا

،قÓ˘غإلا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا ما˘˘يأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تازاو˘ج ى˘ل˘ع نو˘ب˘عÓ˘لا ل˘شصح˘ي˘شسو
مهرابتخا خيرات سضرعت ،ةينورتكلإا رفشس
مهل حامشسلا لبق ،انوروك سسوريف عم
.ةأاششنملا وأا داتشسلا لوخدب

يرود˘لا ل˘شصاو ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع
مدع ىلع ه˘ع˘م˘ق زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
˘˘˘مد˘˘˘ع ،ف˘˘˘نألا ة˘˘˘لازإا مد˘˘˘ع ،ق˘˘˘شصب˘˘˘لا
دوجو مدعو ةقناعملا مدع ،ةحفاشصملا
.ةمداقلا عيباشسألا لبق ةيلاع تاداششرإا

تاجاجز ىلع نوب˘عÓ˘لا ل˘شصح˘ي˘شس
ل˘شصح˘ت˘شس ثي˘˘ح م˘˘ه˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ها˘˘ي˘˘م
تابورششم تاحارتشسا ىلع تايرابملا
عيجششت متيشسو ،طوشش لك فشصتنم يف
يأا ىلإا ةر˘ئا˘ط˘لا˘ب ر˘ف˘شسلا ى˘ل˘ع ة˘يد˘نألا

ةيد˘نألا ل˘شصاو˘ت ع˘م ،ةد˘ي˘ع˘ب تا˘يرا˘ب˘م
ة˘ششقا˘ن˘م˘ل تارا˘˘ط˘˘م˘˘لا ع˘˘م يرود˘˘لاو
.مهب ةشصاخلا رفشسلا تارايخ

تاجردŸا ¤ا Òهام÷ا ةدوعل هتاوطخ لوأا ذختي يزيل‚إلا يرودلا



 هنإديم طسسو بايغ ةدم نلعي مل اغ’ام

فانئتسسا نع باغ ةسسامخ نب
ةينابسسلا2ـلا ةجردلا ةلوطب

 ةباسصإلا ببسسب
يدان بعل ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةشسامخ نب دمحم عيشض

ةجردلا يرود فانئتشسا يف ةكراششملا ةشصرف ينابشسلا اغلام
تفششكو.اهنم يناعي يتلا ةباشصإلا ببشسب ،سسمأا ينابشسلا ةيناثلا
يناعي قبشسألا ةمشصاعلا داحتا بعل نأا ةينابشسا ةيمÓعإا ريراقت
نع بيغي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ر˘شسيألا ذ˘خ˘ف˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘با˘شصإا ن˘م
،ةيناثلا ةجردلا يرود نم23ـلا ةلوجلا راطإا يف اكشسيوه ةهجاوم
 .هناديم طشسو بايغ ةدم نع نلعي مل قيرفلا نأا لإا

ب.م.يرسسيإإ
ةرإدإإو ايمسسر إوسضع ماعلإ ريدملإ ربتعت ةطبإرلإ

 يفنت قافولإ

بارعأا نيب ةيديدح ةسضبق
 ةيافلح ةفسص ببسسب موديقلبو

يف فيطشس قافو ةرادإا سسلجم سسيئر بارعأا نيدلا زع لخد
ةينطولا ةطبارلا سسيئر بئان موديقلب قوراف عم ةيمÓك برح
ةيافلح دهف ةفشص ببشسب ،يمشسرلا قطانلاو

قافولا ةرادإا نأا امب ،يمشسرك فنشصي ةيافلح نأا موديقلب لاقو
اذه لك بارعأا ىفن نيح يف ،يراجلا مشسوملا ةيادب هدقع تلشسرأا

كÓب» ةكرشش يف ايمشسر اوشضع ربتعُي ل ةيافلح نا احشضوم
مل نإا»:Óئاق ةوقب مويدقلب دريل ،ةزاجإا كلتمي ل هرابتعاب ،«زلغيإا
اذاملو ،اندنع هدقع دجاوتي اذاملف ،قافولا يف ايمشسر ةيافلح نكي
 .«طابشضنإلا ةنجل ءاعدتشسإا ىبل

ب.م.يرسسيإإ
عم دقاعتلإ يف ةبغإرلإ قرفلإ ىلع قيرطلإ عطق فدهلإ

 رسضخلإ مجن

دقع ديدمتل ىعسست صسيتيب ةرادإا
 يئازجلا طرسشلا ةميق عفرو يدنام
نم ةيلاحلا ةرتفلا لÓغتشسا ،ينابشسإلا سسيتيب يدان ةرادإا لواحت

ديدمتب ،يرئازجلا يروحملا عفادملا يدنام ىشسيع عانقإا لجأا
قرفلا ىلع يرط˘لا ع˘ط˘قو مدا˘ق˘لا ف˘ي˘شصلا ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا هد˘ق˘ع
،ديردم وكتيلتأا رارغ ىلع فيشصلا اذه هعم دقاعتلا يف ةبغارلا
.ايليشسرامو نويل ،ةنولششرب ،لوبرفيل ،لشساكوين

ىعشست سسيتيب ةرادإا نأا ،سسمأا ةينابشسا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
نويلم05ـلا دودح ىلإا يئازجلا طرششلا ةميق عفرو دقعلا ديدمتل
نم تابو ةياغلل ديج ىوتشسم مدقي ايقيرفإا لطب نأاو اميشسل ،وروأا
.ابوروأا يف نييروحملا نيعفادملا لشضفأا نيب

عمو ،وروأا نو˘ي˘ل˘م03ـب ردقي اي˘ئاز˘ج ا˘طر˘شش يد˘نا˘م كل˘م˘يو
يذلا رمألا ،سضافخنÓل حششرم مقرلا نإاف هدقع ءاهتنا بارتقا
 .Óيشصفتو ةلمج ةرادإلا هشضفرت

ب.م.يرسسيإإ
 ةنسس71ـلإ زواجتي ملو فرتحم دقع لوأإ ىلع عقو

 وحر ةيقرت ررقت ايليسسرام ةرادإا
يدان ناديم طشسو ةيرئازجلا لوشصألا وذ وحر سسيروج عقو

هل يفارتحا دقع لوأا ىلع ةنشس71ـلا بحاشص يشسنرفلا ايليشسرام
ةرادإا نأا ةيشسنرفلا «لابتوف سسنارف» ةلجم تفششكو.هقيرف عم
نوكيل3002 ةنشس ديلاوم بعÓلا ةيقرت تررق ايليشسرام يدان

.اهدعب ةهباششم ةيلمع ةدع متت نأا ىلع لوألا قيرفلا نمشض
لوأا عيقوت ررقت ةرادإلا لعج ام ،1202 يف وحر دقع يهتنيو

يدافتل ،ةريبك تايناكما كلمي يذلا بعÓلا عم فرتحم دقع
 .مداقلا فيشصلا اناجم هيحر

ب.م.يرسسيإإ
 فلسشلإ ةيعمج

 ةنكمم ريغ ةدوعلإ لعجي تايناكمإ’إ بايغ نأإ دكأإ

مدع يف ةيدنألا ةحلسصم :يواز
 مسسوملا لامكتسسا

ةشسفانملا فانئتشسا نأا ،فلششلا يبملوأا بردم يواز ريمشس دكأا
ةدوعلا لعجي تايناكمإلا راقتفا نأا احشضوم ،اديفم نوكي نل ايلاح
حشض.ةينطولا ةيدنألا عيمجل ةبشسنلاب اب˘شسا˘ن˘م ر˘ي˘غ تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا نإا˘ف ي˘يأار بشسح »:ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،يواز
ةيدنألا ،ــليوط فقوت دعبف ،اديفم نوكي نلو ،نكمم ريغ ةشسفانملا
متخو ،«مشسوملا ءاهنإل ةمزÓلا تايناكمإلا كلمت ل ةيرئازجلا

لحلا داج˘يإا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ة˘ب˘ع˘شص نو˘كت˘شس ةدو˘ع˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا»:ه˘مÓ˘ك
 .«مشسوملا لامكتشسا مدع يف نمكت ةيدنألا ةحلشصم نأل ،بشسانملا

ب.م.يرسسيإإ

6672ددعلإ ^1441 لإوسش12ـل قفإوملإ0202 نإوج31تبسسلإةصضايرلا

يسساسسأ’إ ماظنلإ ليدعت عورسشم ةدوسسم تلسسرأإ ةيداحت’إ نأإ دكأإ
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دو˘˘˘ب˘˘˘ع يا˘˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘˘شص در
ىد˘˘ل مÓ˘˘عإلا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا
ةلمح˘لا ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب «فا˘ف˘لا»
اهل سضر˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘شسر˘ششلا
نأا ا˘˘ح˘˘˘شضو˘˘˘م ،ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا
لكو ةرازولا دحتت مل ةريخألا

.ةحشصلا نع راع ليق ام
ي˘˘˘˘˘ف دو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘˘˘شضوأاو

ةعاذإلا اهب سصخ تاحيرشصت
فا˘˘ف˘˘˘لا »:سسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نم ةشسرشش ةل˘م˘ح˘ل سضر˘ع˘ت˘ت

يتلا ةميل˘ع˘ت˘لاو فار˘طأا ةد˘ع
،ة˘يدا˘ع ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘شصح˘˘ت
ىلع لوشصحلا دارأا يششطزو
نيأا ،ةميل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو ر˘˘يزو˘˘لا˘˘ب ى˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ل˘˘ك ى˘˘ه˘˘نأاو تا˘˘ح˘˘ي˘˘شضو˘˘˘ت
ع˘ي˘م˘ج˘˘لا»:ع˘˘با˘˘تو ،«لد˘˘ج˘˘لا
نع ثيدحلاو فا˘ف˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ل ي˘ششطز ـل ر˘يزو˘لا خ˘ي˘بو˘ت

نمو ،ةحشصلا نم هل سساشسأا
ي˘˘˘˘بر مÓ˘˘˘˘˘كلا اذ˘˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘˘ششن
ىدحتت نأا ن˘كم˘ي ل..ه˘يد˘ه˘ي
د˘˘جو˘˘ي لو ةرازو˘˘لا فا˘˘˘ف˘˘˘لا

ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘غأا نو˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم
.«ةيداحتلا

حلاشص دكأا ،رخآا بناج نم
تل˘˘شسار ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا نأا يا˘˘ب
سسي˘م˘خ˘لا سسمأا لوأا ةرازو˘˘لا
ل˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘ششم ةدو˘˘شسم˘˘ب
 .يشساشسألا ماظنلا

ةيتإذ ريسس3 انيدل»
لغسشل بسسنأ’إ راتخنسسو

مسسق صسيئر بسصنم
 «ةهإزنلإ

دوب˘ع يا˘ب ح˘لا˘شص جر˘عو
يتلا ةيشسيئرلا بابشسألا نع
نع نلعت ل ةيداحتلا تلعج
،ة˘هاز˘ن˘˘لا م˘˘شسق سسي˘˘ئر م˘˘شسا

راتخم˘لا ل˘جر˘لا نأا ا˘ح˘شضو˘م
ة˘ه˘ج˘لا فر˘ط ن˘م ّي˘عد˘ت˘شسا

ل˘م˘ع˘ي نا˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
اذ˘ه˘ب ح˘˘شضوأاو ،ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصل
سسيئر ا˘نر˘ت˘خا د˘ق˘ل »:دد˘شصلا
ة˘ه˘ج˘لا ن˘كل ،ة˘هاز˘ن˘˘لا م˘˘شسق
ل˘م˘ع˘ي نا˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
،اددجم هتعدت˘شسا ا˘ه˘ح˘لا˘شصل
راتخنشس ريشس3 كلمن نحنو
بشصنملا اذه لغششل لشضفألا

ر˘ح˘ب ه˘م˘شسا ن˘ع ن˘ل˘˘ع˘˘ن˘˘شسو
ىشصقا ىلع مداقلا عوبشسألا
 .«ريدقت

ةعطق تاب رسضÿإ Òهظ
يدان ةبيكرت ‘ ةيسساسسأإ

 يسسنرفلإ بون÷إ

صسين صسيئر
ءاقب دكؤوي

 لاطع
لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘شسو˘˘ي تا˘˘˘ب

حا˘ن˘جو ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
مو˘ج˘ن زر˘بأا ي˘شسنر˘ف˘لا سسي˘ن
ن˘˘كم˘˘ي ل ي˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
بلج امدعب ،مهنع ءانغتشسلا
يدانلاب هقاحتلإا ذنم ةفاشضإلا
ةرادإلا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ما˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق
ظافتحلا ىلع ةدهاج لمعت
.هب

رايب نوج تاحيرشصت يفو
سسي˘˘ن يدا˘˘ن سسي˘˘ئر ر˘˘ي˘˘ف˘˘ير
لو˘ح ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘فا˘ح˘شصل˘ل
،يرئازجلا م˘ج˘ن˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
يدا˘˘ن˘˘ل لولا ل˘˘˘جر˘˘˘لا د˘˘˘كأا
كشسم˘˘˘ت˘˘˘م ه˘˘˘نأا «رو˘˘˘شسن˘˘˘لا»
ة˘جرد˘˘بو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا مو˘˘ج˘˘ن˘˘ب

،وداراب كيتيلتا جيرخ ةشصاخ
دعي ريخألا اذه نا احشضوم
يتلا قيرفلا زئاكر نمشض نم
ا˘ه˘ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شسلا ن˘كم˘˘ي ل
ءاقبا ىلع لوعن نحن»:Óئاق
ا˘ن˘ق˘ير˘ف ي˘ف لا˘ط˘ع ف˘شسو˘˘ي
.«ديكأات لكب كلذ لعفنشسو

رئاطلا حاجنلا نأا ةراششإÓل
بذج ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ما˘م˘ت˘هإا
تا˘يو˘ت˘شسم˘لا د˘ع˘ب ىر˘˘ب˘˘كلا
ي˘ف ا˘هر˘ه˘ظأا ي˘ت˘لا ةر˘ه˘ب˘م˘لا

،يشسنرفلا يرودلا تاشسفانم
ىلع ةباشصل سضرعتي نأا لبق
ةدعل هتدعبا ةبكرلا ىوتشسم
يذلاو ن˘يدا˘ي˘م˘لا ن˘ع ر˘ه˘ششأا
ة˘˘يو˘˘ق ةدو˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘ع˘˘˘ي
هيفاعت دعب لبقم˘لا م˘شسو˘م˘لا
 .تابيردتلا هفانئتشسإاو ماتلا

طيمز.ع

 يتوسصلإ ليجسستلإ ةيسضق ‘ Êدم فرطك صسسسأاتت «غيل’» نأإ دكؤوي موديقلب

 ةلوطبلا لبقتسسم ةسساردل ةيدنألا عم عامتجÓل هجتت ةطبارلا

 حيحسصلإ قيرطلإ ىلع ةسشخابÔف عم تاسضوافŸإ

 هل ةفيلخ نع ثحبت ةرادإلاو يفيسصلا وتاكŸÒا ‘ ›وبان جراخ مÓغ

 همسضب نوبلاطو رسضÿإ حانج ـب نوبجعم راسصنأ’إ

 دروفتنÒب مامأا ةيدولا ةارابŸا ‘ ةمحر نب نياع لانسسرأا

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

دقعل ،مدقلا ةركل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا ه˘ج˘ت˘ت
ة˘يد˘نألا ع˘م ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا ي˘ف عا˘م˘ت˘˘جا
،ةينطولا ةلوطبلا لبقتشسم ةشساردل ةيرئازجلا

.هئاغلإا وأا مشسوملا مامتإا لÓخ نم
،سسمأا لوأا ةفرتحملا ةطبارلا بتكم دقعو

اهزربأا اياشضقلا نم ددع نع ثيدحلل اعامتجا
نع ثيدحلل ةيد˘نألا˘ب عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع ةرور˘شض
.ةفرتحملا ةلوطبلا لبقتشسم

يمشسرلا عقوملا ىلع نايب ةطبارلا ترششنو
عم ةلبقم تاعامتجا3 دقعل اهيعشس هيف تدكأا
،ةلوطبلا لبق˘ت˘شسم د˘يد˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م يداو˘ن˘لا

ةيدنألاب سصاخ عÓطتشسا لاشسرإا متي نأا ىلع
ةشسفانملا فانئتشسا سصوشصخب مهئارأا ةفرعمل
.همدع نم

خيرات نأا هتاذ ردشصملا فششك ،ريخألا يفو

 .قحل تقو يف ددحيشس تاعامتجلا دقع
ةحيسضف يتوسصلإ ليجسستلإ :موديقلب

ةطبإرلإو ةلثا‡ رومأإ نيدن نحنو
 ةيسضقلإ ‘ Êدم فرطك صسسسأاتت
ةطبارلا سسيئر بئان موديقلب قوراف دكأا

نأا ،يمشسر˘لا ق˘طا˘ن˘لاو مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ف ي˘ند˘م فر˘ط˘ك سسشسأا˘ت˘لا ترر˘ق «غ˘ي˘لل»
دهف طروي يذلا يتوشصلا ليجشستلا ةيشضق
م˘ي˘شسو قا˘فو ق˘ير˘ف˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘يا˘ف˘˘ل˘˘ح
.نيبعÓلا لامعأا ليكو يوادعشس

»:ةيفحشص تاح˘ير˘شصت ي˘ف مود˘ي˘ق˘ل˘ب لا˘قو
نحنو ةحيشضف برشسملا يتوشصلا ليجشستلا
سسشسأاتلا انررق هيلعو ،ةلثامم تافرشصت نيدن
 .«ةيشضقلا هذه يف يندم فرطك ايمشسر

ب.م.يرسسيإإ

جراخ يرئازجلا رشسيألا ريهظلا مÓغ تاب
عرشش يذلا ،يلاطيإلا يلوبان يدان تاباشسح
ناي˘تا تنا˘شس بعÓ˘ل ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف
ويششتلاك» عقوم فششكو.قباشسلا يشسنرفلا

لمعي يلوبا˘ن يدا˘ن نأا ،ي˘لا˘ط˘يإلا «و˘تا˘كر˘ي˘م
مÓغ يزوفل افلخ ر˘شسيأا ر˘ي˘ه˘ظ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
ن˘˘م ى˘˘شضم تقو يأا ن˘˘م بر˘˘قأا تا˘˘˘ب يذ˘˘˘لا
نأاو اميشسل يكرتلا ةخششابرنف يدانل عيقوتلا

.حيحشصلا قيرطلا ىلع ريشست تاشضوافملا
ىلع ةددجتم ةباشصإا نم مÓغ يزوف ىناعو

جرخيل ايلشضع يناعي نأا لبق ،ةبكرلا ىوتشسم
ليكو لعج ام ،وزوتاغ بردملا تاباشسح نم
قباشسي زيد˘ن˘ي˘م ي˘خرو˘خ ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ه˘لا˘م˘عأا
يلاطيإلا يرودلا نم هلكوم جارخل نمزلا

ر˘ب˘كأا تقو ه˘ح˘ن˘م˘ي ر˘خآا ق˘ير˘ف ي˘ف ه˘ع˘˘شضوو
 .بعلل

ب.م.يرسسيإإ

ةشصرف يز˘ي˘ل˘ج˘نلا لا˘ن˘شسرأا يدا˘ن ل˘غ˘ت˘شسا
ةيشضاملا مايألا يف هتعمج يتلا ةيدولا ةارابملا
يف ط˘ششا˘ن˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا درو˘ف˘ت˘نر˘ي˘ب يدا˘ن˘ب
نب د˘ي˘ع˘شس ة˘ن˘يا˘ع˘م ل˘جأا ن˘م ى˘لوألا ة˘جرد˘لا

.يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةمحر
نأا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘ششكو

نيب نم دحاو همدقي امب ةدششب بجعم لانشسرأا

ى˘˘لوألا ة˘˘جرد˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ل˘˘˘شضفأا
ةيدولا ةارا˘ب˘م˘لا ل˘غ˘ت˘شسا ه˘نأا لإا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
تاذ فا˘˘شضأاو.بر˘ق ن˘ع بعÓ˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
امب نوب˘ج˘ع˘م «زر˘نا˘غ˘لا» را˘شصنأا نا رد˘شصم˘لا
ةرادإا ن˘م او˘ب˘ل˘طو درو˘ف˘ت˘نر˘ي˘ب حا˘ن˘ج ه˘مد˘ق˘ي
 .ةمداقلا قوشسلا يف همشضو كرحتلا يدانلا

ب.م.يرشسيإا

«فافلا» ‘ ءايبغأا نولوؤوسسم دجوي ل :دوبع ياب حلاسص
ةرازولا دحتن ⁄و



ةصضايرلا 6672ددعلإ ^1441 لإوسش12ـل قفإوملإ0202 نإوج31تبسسلإ 14

sport@essalamonline.com

 ؟دإرم كلإوحأإ يه فيك
لك يبر اي هلل دمحلا يخأا ابحرم

 . ديج لكششب ريشست رومألا
لظ يف ءابولإ عم صشياعتن

 ؟قلعت إذامب يحسصلإ رجحلإ
ريغ ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ح˘ي˘ح˘شص

اندتعا نحنف انتايح رومأا نم ريثكلا

ءاقللاو ةيعا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ءيشش لك ريغت اهاحشضو ةليل نيبو
اذه انع دعبي نا هللا وعدن امومع
 .اهدهع قباشس ىلا انتايح ديعيو ءابولا

ةدوعب رقإ يلإردفلإ بتكملإ
نيبعÓك متنإ له ةسسفانملإ

 ؟ةدوعلل نوزهاج
ةشصاخ ةلهشس نوكت نل ةدوعلا

رهششا3 ـلا تقاف فقوتلا ةرتف ناو
ان˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت˘ل ى˘ع˘شسن˘شس ا˘مو˘م˘ع
ىفخي Óف ةرارحلا عم رثكا ملقأاتلاو
فورظلا هذه لظ يف ةدوعلا كيلع
نكلو ادج ةبعشصو ةبعشص نوكتشس
يتأاي ام قيبطت ىلع لمعنشس انه نحن
 . طقفو نولوؤوشسملا هب

ملاع عم كتيإدب تناك فيك
 ؟ةريدتسسملإ

يتنيدم قيرف عم تناك يتيادب
ه˘˘ي˘˘ف تنو˘˘˘كت يذ˘˘˘لاو3 و˘˘˘˘˘يزرا

فانشصألا عيمج يف هيف تعرعرتو
تفقو ي˘ت˘لا سسا˘ن˘لا ل˘ك ر˘كششا ا˘م˘ك
 . اريثك ينتدعاشسو يعم

نإ ديكأ’إ ةينغم ىلإ ويزرإ نم
ببسس يه ةريثكلإ كفإدهإ

 ؟ كلاقتنإ
تلجشس د˘ق˘ف لو˘ق˘ت ا˘م ح˘ي˘ح˘شص

52 ـل اهددع هلشصو فادهألا ديدع
قيرف ىلا لقنتا ينلعج ام وهو افده
ريجانملا يقيدشص ةدعا˘شسم˘ب ة˘ي˘ن˘غ˘م
 .«روتشساك ناوشضر»

ةيدمحملإ ىلإ تلقتنإ اهدعب
ةرواسسلإ ةبيبسش ىلإ مث نمو
 ؟تاطحملإ هذه ميقت فيك
نيذلا ةيدمحملا سسان لك ركششا

فور˘ظ˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع او˘ل˘˘م˘˘ع
كانه يقلأاتب حمشست ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإلا

اوناك نيذلاو قيرفلا يبعل ةشصاخو
مهييحا ثيح ةربخلاب اهتقو نوزيمتي

اهدعب لقتنأل يل هومدق ام ىلع اريثك
يل حتف يذلاو ةرواشسلا ةبيبشش ىلا
اناو رابكلا ةريظح يف بعلل ةشصرفلا
ار˘ي˘ث˘ك تد˘ع˘شس ة˘ن˘شس02ـلا ر˘م˘ع˘ب
نم لك ركششاو نيتطح˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ب
يتبرجت لÓخ ن˘م ة˘شصا˘خ ي˘ند˘نا˘شس
فورظلا لك تدجو نيا راششب يف
 . ةديجلا

ةديلبلإ يف ةديج ةقÓطنإ دعب
إذام كل ةبسسنلاب ءيسش لك ريغت

 ؟ طبسضلاب ثدح
ةبيبشش قيرف عم بيط راوششم دعب

نكا مل ينوك نم مغرلاب ةرواشسلا
تلشضف ةئاملاب ةئام يشسفن نع سضار
داحتا فوفشص ىلا لاقتنلاو ليحرلا
دقو دوعشصلا ةقرو انبعل نيا ةديلبلا

ثدحت نا لبق ةديج اعاشضوأا تششع
ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ل˘˘˘كا˘˘˘ششم˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ل
ناو ة˘شصا˘خ ل˘ي˘حر˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘تر˘˘ط˘˘شضا
مل امومع يقلأات هبجعي مل سضعبلا
تقو˘لا ي˘ف لا ي˘قاروا ي˘نو˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ي
 . عئاشضلا

قافو يف اهدعب عيقوتلإ تررق
متعيسضو إرطسضم ةليسسم

 ؟دوعسصلإ
تقولا ناك يقئاثو يذخا دعب معن

يف عي˘قو˘ت˘لا سصو˘شصخ˘ب ى˘ه˘ت˘نا د˘ق
وهو ةيناثلاو ىلوألا نيتطبارلا قرف

قا˘فو ق˘ير˘ف ي˘ف ع˘قوأا ي˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
قيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘م˘ع ثي˘ح ة˘ل˘ي˘شسم
مل ةياه˘ن˘لا ف˘شسأÓ˘ل ن˘كلو دو˘ع˘شصلا
ثيح اهان˘ي˘ن˘م˘ت ا˘م˘كو ةد˘ي˘ع˘شس ن˘كت

نا د˘ق˘ت˘عا ة˘ع˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف د˘˘ع˘˘شص
انت˘ل˘قر˘ع ن˘م ي˘ه ة˘ي˘لا˘م˘لا فور˘ظ˘لا

يدا˘ن˘ل˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا ى˘ن˘م˘˘تأا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
را˘شصنأا نو˘كل دو˘ع˘˘شصلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
 .ريخ لك نوقحتشسي ةليشسملا

ةيإدب ةيرسصنلإ عم قافتإ
حبسصتل ررحتلإ مث نمو ةبعسص

 ؟كلذ فيك قيرفلإ فإده
ياد ني˘شسح ر˘شصن ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘ب

اوررق راب˘كلا ةر˘ي˘ظ˘ح ى˘لإا دو˘ع˘شصلا
ام وهو موجنلا نم ةبكوك بادتنا

ةرششابم قفاوأاو اشضرع ىقلتأا ينلعج
تنا˘ك ة˘ياد˘ب˘لا ح˘ي˘ح˘˘شص كلذ ى˘˘ل˘˘ع
يف يروشضح لجشسأا مل نيأا ةبعشص
تلوج01 ـلا لاو˘ط ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا
ءي˘ج˘م د˘ع˘ب ه˘ل˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لاو ى˘˘لوألا

ي˘ن˘ح˘ن˘˘م سسور˘˘ب و˘˘غو˘˘ه برد˘˘م˘˘لا
ام وهو ار˘ي˘ث˘ك ي˘ند˘عا˘شسو ة˘شصر˘ف˘لا

ه˘جو˘تأا ا˘م˘ك ي˘م˘لا˘ع˘م د˘جأا ي˘ن˘ل˘ع˘˘ج
ا˘شضيأا يد˘يزو˘ب برد˘م˘ل˘˘ل ر˘˘كششلا˘˘ب
 .يلريمز دلو سسيئرلاو

صسأاك يئاهن متعيسض
 ؟ةيروهمجلإ

سسأاك بقل قيقحت يف بغرا تنك
ة˘ير˘شصن˘لا را˘شصنأا ع˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

كلذ ىلإا اندوقي مل بوتكملا نكلو
ريهامجلل ىرخأا ةرم فشسأاتأا امومع
 .كلذ ىلع

ىلإإ تسضرعت يناثلإ مسسوملإ
عم كتيعسضو يف ترثأإ ةباسصإإ
بلطت كلعج ام وهو ةيرسصنلإ

 ؟ ليحرلإ
بعل تاباشصإلا لكششم حيحشص

نا امك يليحر رارق يف اريبك ارود
ر˘م˘ي نا˘ك ا˘ه˘ت˘قو ي˘م˘شسا˘ق ي˘ل˘˘ي˘˘مز
ناك ثيح قيرفلا عم هلحارم لشضفأاب
م˘شسو˘م˘لا كلذ ي˘ف ن˘ي˘˘فاد˘˘ه˘˘لا زر˘˘با

تملعت مشسوملا كلذ يف هلل دمحلاو
ةريبك ةدناشسم تيقلتو ةريثك ءايششأا

ةروشص يف ءÓمزلا سضعب فرط نم
فر˘˘ت˘˘مو م˘˘˘ير˘˘˘ك يزا˘˘˘غو ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق
اذه بلاغ هللا ريغشصبو يجانزواو
 .بوتكملا وه

كل هبإوبأإ حتف نإزيلغ عيرسس
ةطقن هنإ لوقلإ نكمي له

 ؟ كرإوسشم لوحت
ناك نازيلغ عيرشسف لاحلا ةعيبطب

ل˘شضفأا تششع د˘ق˘ف ي˘لو˘ح˘ت ة˘ط˘˘ق˘˘ن
ىلإا لو˘خد˘لا˘ف يراو˘ششم ي˘ف م˘شسو˘م
رختفا ينلعجي نا˘ك ا˘ه˘ت˘قو بع˘ل˘م˘لا

ىنغتي بعلملا لكو ل فيك اريثك
ل˘ماو˘ع ل˘ك ناو ة˘˘شصا˘˘خ ي˘˘م˘˘شسا˘˘ب
ن˘م ا˘يرادإا ءاو˘شس ي˘ل تر˘فو حا˘ج˘ن˘لا
بردملا نم ىتح وا يرمح سسيئرلا
اريثك راشصنألا ركششا امك زاكعوب

 .يتامدخ يف مهتقث ىلع
يلحملإ بختنملإ نإولأإ تسصمقت

فيك تاطحملإ صضعب تسضخو
 ؟كلذ ىرت

بختنملل بعلا نا يل ريبك فرشش
اهتقو ادج ديعشس تنك دقف يلحملا

ا˘ه˘ت˘قو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ناو ة˘˘شصا˘˘خ
ابعل32 ن˘شسحأا ن˘م˘شض ي˘نرا˘˘ت˘˘خا

يتايح˘ت ه˘جوأا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘بو ا˘ي˘ل˘ح˘م
يندعاشس يذلاو يششيروق بردملل

ه˘ح˘ئا˘˘شصنو ه˘˘تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ل ام˘ك ار˘ي˘ث˘ك هر˘كششا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘بو
سسي˘˘˘ئر ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ر˘˘˘كششا نا ى˘˘˘˘شسنا
ي˘˘ل نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف ةوارور ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘تلا
رخآلا وه هتدايق تحت لمعلا فرششلا

ةرخفم هربتعا بختنملل بعللا ىتحو
كل في˘شضأاو ي˘ت˘ل˘ئا˘ع˘لو ي˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
 .ائيشش

 ؟ لسضفت

لجا نم انيعدتشسا ةرتفلا كلت يف
ع˘م ا˘با˘يإاو ا˘با˘˘هذ يدو ءا˘˘ق˘˘ل سضو˘˘خ
ءي˘˘ج˘˘م ن˘˘كلو نادو˘˘شسلا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
كلذ ىغلاو ءيشش  لك ريغ يششطز
 . يدولا ءاقللا

عيرسسلإ راسصنأ’ لوقت إذام
إوعسضوو إريثك كودناسس نيذلإ

 ؟ كيف مهتقث
مهري˘خو ار˘ي˘ث˘ك را˘شصنألا ر˘كششا

ةر˘م˘لا ي˘ف ح˘ي˘ح˘شص ها˘شسن˘˘ن ير˘˘م˘˘ع
نأا دعب ينم نيبشضاغ اوناك ىلوألا

ىد˘˘حا ي˘˘فو ثد˘˘ح ن˘˘كلو تردا˘˘غ
وهو ديج لكششب ينولبقتشسا تاءاقللا

مهييحا امومع اريثك حاترا ينلعج ام
اذه دوعشصلا مهل ىنمتأاو ةبشسانملاب
 . رابكلا ةريظح ىلا ةدوعلاو مشسوملا

نيفإدهلإ زربإ نيب نم تنك
يف بغرت كلعج ام وهو

يلوؤوسسم نإ مغر ةرداغملإ
 ؟مهتعنقأإ فيك إوسضفر نإزيلغ

ليحرلا ررقا ينل˘ع˘ج بو˘ت˘كم˘لا
ة˘م˘ل˘كلا أاد˘م˘ب ي˘ششما ي˘ناو ة˘˘شصا˘˘خ
نم تبلطو ةرداغملا تررق اهتقوو
 .يفقوم مهفت عيرشسلا يلوؤوشسم

فيطسس قافو اهدعب ةهجولإ
ةيرغملإ صضورعلإ صضعب مغر

 ؟كلذ مت فيك
سضع˘ب كل˘ت˘ما تن˘˘ك ح˘˘ي˘˘ح˘˘شص

تلق امك نكلو ةيجيلخلا سضورعلا
ةعانق نع ناك رايتخلا اقباشس كل
م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ن˘م ه˘تذ˘خ˘تاو
ناك رامح ناشسح سسيئرلا ناو ةشصاخ
 . يبادتنا ىلع رشصي

نإ ربتعي فيطسس يف صضعبلإ
تاباسصإ’إو ةديدسشلإ ةسسفانملإ

يف إريثك ترثإ ةرركتملإ
 ؟ كدودرم

هذ˘ه ل˘ث˘˘م˘˘ف كلذ لو˘˘ق ن˘˘كم˘˘ي
ع˘م يراو˘ششم ي˘ف تر˘˘ثا ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لا
بقرتي ناك لكلا ناو ةشصاخ قافولا
ثدح نكلو يفرط نم ريبك معد
ديع˘شس تن˘ك مو˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع سسكع˘لا
 . قافولاب رورملاب

كنإ ’إإ إذه لك نم مغرلاب
 ؟ فإدهأإ9 تلجسس

نكميو فاد˘ها9 تلج˘شس م˘ع˘ن
هلل دمحلا امشساح ناك اهلج نا لوقلا

زيكرتلا انيلع بعÓلا راوششم وه اذه
 . طقفو ةمداقلا تاطحملا ىلع رثكا

لوبقل تمدن له ةحإرسص لكب
تنك كنإ مغر قافولإ صضرع

يسس صسإ يسسلإ نم ابيرق
 ؟ ةوإرمحلإو ةيدولوملإو
ىلا يمودقف ةجردلا هذهل سسيل ل

ة˘فا˘شضإلا م˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘ن˘ب نا˘ك قا˘فو˘˘لا
سضعبلا نا مغر هلل دمحلاو ةوجرملا

تلوا˘ح ي˘نا لا ة˘ل˘ششا˘˘ف ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
سصو˘˘شصخ˘˘ب ا˘˘ما يد˘˘ق˘˘ع ف˘˘ير˘˘˘ششت
سسا يشسلا ىلا ناك مهبرقأاف سضورعلا
ا˘ه˘ت˘قو ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا ناو ة˘شصا˘خ ي˘˘شس
ليشصافتلا لك ىلع يعم قفتا ةمارع
عقوأا ملو ةياهنلا يف ترذتعا نكلو
 . رخا ءيشش كل فيشضا امك

 ؟ لسضفت
دعب ينم ادج ابشضاغ ناك ينارمع

هلل دمحلاو فيطشس يف تعقو نا
تا˘شصبر˘ت˘˘لا ىد˘˘حا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
لبق د˘قو ه˘ن˘م ترذ˘ت˘عاو ة˘ي˘شضا˘م˘لا
ةر˘م يراذ˘ت˘عا ه˘جوأا ا˘م˘ك يراذ˘˘ت˘˘عا
ةبشسانملاب مهي˘ي˘حاو ر˘فا˘ن˘شسل˘ل ىر˘خأا

 . قيفوتلا مهل ىنمتأاو

كتلعج قافولإ عم كتبرجت
فيك ربوسسلإ صسأاك ىلع لسصحتت

 ؟ كلذ ىلع قلعت
عم يجيوتتب ادج اروخف تنك معن

ثيح اه˘ت˘قو ر˘بو˘شسلا سسأا˘كب قا˘فو˘لا
داعشسا لجا نم كلمن ام لك انيمر
م˘هألا و˘ه اذ˘ه ا˘مو˘م˘ع ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘˘شسلا
ليشصحتب ناك قافولا نم يجورخف
 . اريثك هب فرششتا بقل

داحتا وحن ةهجولا تلشضف اهدعب
 ؟ كانه كتبرجت ميقت فيك سسابعلب

فورظلا سضعب يل تثدح معن
ينلعج ام وهو ةيشصخششلاو ةيلئاعلا
ثي˘ح بر˘غ˘لا و˘ح˘ن ي˘ت˘ه˘جو را˘˘ت˘˘خا
 .سسابعلب ىلا ينداق

ةركملإ ءانبأإ عم اسضيأإ تجوت
يسسلإ باسسح ىلع ربوسسلإ بقلب

 ؟ يسس صسإ
يتلا لكاششملا لك مغر هلل دمحلا

جيوتتلا يف ان˘ق˘فو ا˘ن˘نا لا ا˘ها˘ن˘ي˘نا˘ع
ي˘شسلا با˘شسح ى˘ل˘ع ر˘بو˘شسلا سسأا˘كب
 . يشس سسا

لكاسشŸإ نم Òثكلإ كل تثدح
عم ىتح وإ ةيرإدإ’إ ءإوسس

كرطسضإ ام وهو Òهام÷إ
 ؟ ليحرلل

سشيعنو بعلن انك سسابعلب يف
نيرهشش لك يف ثيح ةيرادإا لكاششم
ام وهو ةديدج ةرادإا عم لماعتن انك
يف لخدن انلعجو انتيعشضو نم ركع
امومع ريهامجلا سضعب عم لكاششم
ريغ مهنم تفشش ام ةركملا راشصنا
 . مهعم يتبرجتب ديعشس نكو ريخلا

إذه جربلإ ترتخإ اهدعب
كيلع لوعي ناك لكلإو مسسوملإ

ن’إ دحل كرإوسشم ىرت فيك

 ؟ رفسصأ’إ دإرجلإ عم
عم يقافتا دعب ةعانق نع تعقو

اهتقو ريجانملاو يدامح نب سسيئرلا
نكلو ةيوق تناك انتيادب ميرك نادود
انيف ترثا لكاششملا سضعب ثودح
ام وهو غارفلا سضعبب انرعشش ثيح
 . ىواهتت اهدعب جئاتنلا لعج

ىلع رداق يلهأ’إ نإ ىرت له
 ؟ صسأاكلإ يف قافولإ زواجت
ةهجاومو ادج بعشص فانئتشسلا

ي˘لا˘ت˘لا˘بو ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب لاز˘˘ت ل قا˘˘فو˘˘لا
نهارلا تقو˘لا ي˘ف ن˘ه˘كت˘لا بع˘شصي
نوكتشس ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا نا د˘ي˘كألا ن˘كلو
ربتعي انناديم ي˘ف لدا˘ع˘ت˘لا˘ف ة˘ب˘ع˘شص
دعوم لوشصو نا امك ةخخفم ةجيتن

 . اهنع ثدحتنشس اهنيح ةلباقملا
لÓب يريزد لمع ىرت فيك

 ؟ هعم كتحإر تدجو لهو
ذ˘ب˘ح˘ي ير˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لا

نحنو بعللا يف ةيدجلاو طابشضنلا
هل ةمهملا ليهشستل ىعشسن امود انه
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف سسف˘ن˘˘لا ي˘˘ن˘˘م˘˘ن ثي˘˘ح
هل قبشس وهف سضعب عم تاحاجنلا
يشضاملا مشسوملا قيرفلا يف لمعلا

ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك فر˘ع˘ي و˘ه˘ف ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو
رملا ةلماشش ةرظن كلتميو ةريغشصو
 . هللا نذاب حجني هلعجيشس يذلا

بيرسستلإ ةيسضق ىلع قلعت إذام
 ؟ يتوسصلإ

نيلوؤو˘شسم كا˘ن˘هو ة˘لاد˘ع كا˘ن˘ه
هذه لثم يف سصاشصتخا لها نوربتعي

عاشضوألا ححشصت نا ىنمتأا رومألا
قباشس ى˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا دو˘ع˘تو
 . اهدهع

 ؟ كل ىركذ نسسحإ
يلحملا بختنم˘ل˘ل ي˘ئا˘عد˘ت˘شسا

ابعل32 نشسحا نيب نم يرايتخاو
 .ايلحم

 ؟ كل ىركذ أإوسسأإ
رئازجلاو نازيلغ عيرشس طوقشس

 . اهتقو انطوقشس ةيفيك ملعت اهلك
 ؟ ةريخأإ ةملك

يبرو ةتافتللا هذه ىلع روكششم
ءابطألا ييحا امك ءابولا اذه انع عفري
نيمئاقلا نيلوؤوشسملا لكو سشيجلاو
يتايحت غ˘ل˘با ا˘م˘ك ن˘طو˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
ينفرع˘ي ن˘م ل˘كلو ي˘ئا˘قد˘شصأا ل˘كل
دار˘˘ج˘˘لا سصو˘˘شصخ˘˘˘لا˘˘˘ب ى˘˘˘شسنا لو
 . رفشصألا

 ةخخفملاب صسأاكلإ يف فيطسس قافو مامأإ جربلإ يلهأإ لداعت ةجيتن فسصو

بختنملا عم يتكراسشم» :دايع نب دارم
عمو يراوسشم يف ءيسش مهأا تناك يلحملا

 «حاجنلا تاطحم ىلإا لسصنسس يريزد
ملاع يف هتقÓطنإ ىلإ هيف قرطت دايع نب دإرم جربلإ يلهإ مجاهم عم هانيرجإ رإوح يف
لكل قيفوتلإ اينمتم ةقباسسلإ هبراجت نع ثدحتو إذه انموي ىلإ3 ويزرإ نم ةريدتسسملإ

قلأاتلإ ىلع إريثك هتدعاسس يتلإ ريهامجلإ رود ىلع اهيف اينثم اهنإولأإ صصمقت يتلإ ةيدنأ’إ
صسني مل بعÓلإ نإ ركذي هرإوسشم يف هدناسسو هبناج ىلإ فقو نم لك ركسش ىلع دكإ امك

.لÓب يريزد بردملإ ةبرجتو رومأ’إ صضعب نع ثدحتو مسسوملإ إذه هقيرف

لكاسشŸا ..ةيوق تناك ‐ اباكلا ‐ عم انتيادب»
 «حاجنلل اندوقيسس يريزدو ىواهتن انتلعج

نيرهسش لك صسيئر عم انلماعت صسابعلب ‘»
«ربوسسلاب انجوت ةيرادإلا لكاسشŸا مغرو

يتلئاعلو › ةرخفم بختنملل بعللا.. ةوارور ركسشأا»
«ةجودزŸا نادوسسلا ةيدو ‘ يتكراسشم ىغلأا يسشطز ءي‹و

«يترداغم ببسس يمسساق قلأاتو تاباسصإلا..ةيروهم÷ا صساك عييسضت ىلع ةيرسصنلا راسصنأل فسسأاتأا»

ىن“أاو هاسسنن ام يرمع نازيلغ عيرسس راسصنأا Òخ»
«مسسوŸا اذه رابكلا ةÒظح ¤إا دوعسصلاب حرفلا مهل

صشامر ماسشه هرواح



ةــــنصصرق

ليغيا ةأافاكم
دادعت هب ماق ريبك لمع دعب

3ـلا ة˘ل˘ي˘ط ةروا˘شسلا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش
نا˘يز˘م رر˘ق ،ي˘شضا˘م˘لا ر˘ه˘˘ششأا
ةرواشسلا ةبيبشش بردم ليغيا

مايأا01 مهحنمب هيبعل ةأافاكم
،سسما مو˘˘˘ي ن˘˘˘م اءد˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘حار
او˘نا˘كو ةو˘ق˘ب داد˘ع˘ت˘لا ل˘م˘عو
ة˘ي˘مو˘ي تا˘هو˘يد˘ي˘ف نو˘ل˘شسر˘ي
رر˘ق˘ي سشتو˘كلا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
ري˘ظ˘ن ة˘حار˘لا تح˘ت م˘ه˘ع˘شضو
ي˘ت˘لا ةرا˘ب˘ج˘لا تادو˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
ر˘ه˘ششا ثÓ˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هو˘˘لذ˘˘ب
ف˘قو˘ت˘لا نا˘ك ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘˘خألا
. اهيف ادئاشس

رداغي نل لابرغلا
ةبلاط˘م لÓ˘خ ن˘م

جر˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘˘ها ةرادإا
ي˘˘˘نادو˘˘˘شسلا بعÓ˘˘˘˘لا
در˘لا مد˘ع ،«لا˘بر˘غ˘˘لا»
،سضر˘˘˘˘˘ع يأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
يأا قلتي مل هنا اميشسل
يدا˘˘ن ن˘˘˘م ل لا˘˘˘شصتا
يدان نم لو يتاراما
لعج ام وهو ،يشسنرف
ةرداغم سضفرت ةرادإلا
ي˘˘˘نادو˘˘˘شسلا بعÓ˘˘˘˘لا
ةد˘كؤو˘م ع˘طا˘ق ل˘كششب
ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل
ع˘˘م هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت مار˘˘ت˘˘حا
اذ˘˘˘ه لاو˘˘˘ط ي˘˘˘ل˘˘˘هألا
مشسوملا اذكو مشسوملا
. لبقملا

قثن..ةركاسسبلا
  مكيف

ى˘ل˘ع او˘ع˘م˘جا ةر˘كشسب دا˘˘ح˘˘تا قا˘˘ششع
ىشسيع نب سسيئرلل م˘ه˘تد˘نا˘شسمو م˘ه˘فو˘قو
يأا نع امامت ديعب قيرفلا نا ىلع نيدكؤوم
نا يف تقولا سسفن يف نينمتم تاهبشش
بيرشستلاب ةشصاخلا تايرحتلا جئاتن رهظت
قا˘فو ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا ي˘˘تو˘˘شصلا
يوادعشس ريجانملا اذ˘كو ة˘يا˘ف˘ل˘ح ف˘ي˘ط˘شس
حبشصيو قح˘لا ر˘ه˘ظ˘ي ى˘ت˘ح كلذو ا˘ع˘ير˘شس
عيمجلا نا ركذي مهتلا لك نم ائيرب داحتلا
امل ةشسلوكلا لمعتشسا ول داحتلا نا دكا

. طوقشسلاب نيددهملا نمشض دجاوتي ناك

حرفي Èخ اÒخأاو

قاششع اها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا كل˘ت ةرا˘شس را˘ب˘خأا
عو˘ب˘شسألا اذ˘ه ة˘ياد˘ب ي˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو
نم ةشسائرلا ىلع ةقلعم لاملا ناو ةشصاخ
ةيادب يف قافولا ىعرت ةكرشش حنم لجا
كلتمي يدانلا ناو ةشصاخ لبقملا مشسوملا

بشسح قحلا هنوكل كلذ يف ظوظحلا لك
ةيار عفري ةرم لك يف هنا امب ريهامجلا
نم هنا امك ةيلودلا لفاحملا يف رئازجلا
ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘شسلا ي˘ف ة˘يد˘نألا زر˘با ن˘ي˘˘ب
.باقلأÓل اقيقحت

«اهنم صشاك ام»

،سضعبلا اهقلطأا يتلا تاعاششإا سصوشصخب
رير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج ي˘ب˘عل سضع˘ب دا˘ع˘بإا ا˘هدا˘ف˘م
تدر ،ةيداحتÓل ةماعلا ةيعمجلا نع ،ينطولا
نا˘ي˘ب ي˘ف ل˘ي˘ق ا˘م ل˘ك تف˘نو ،ةو˘ق˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا

راع ليق ام لك نأا ،هلÓخ نم تدكأا ،يمشسر
كششلا عرز˘ل ى˘ع˘شسي سضع˘ب˘لاو ة˘˘ح˘˘شصلا ن˘˘م
ي˘ششطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ة˘ئ˘ي˘ه ةرو˘˘شص ه˘˘يو˘˘ششتو
.«فافلا» سسيئر

وينيركز رهسشأا3 دعب
هتلئاع ىلع نئمطي

نيدلا رون نكمت ةاناعملا نم رهششأا3 دعب
كمشض يدان˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا ير˘كز ن˘ب
و˘نÓ˘ي˘م ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا ن˘م يدو˘ع˘شسلا
كانه ةقلاع تناك يتلا هتلئاع ىلع نانئمطÓل
ببشسب ايلاطياب ،يحشصلا رجحلا قÓطنا ذنم
ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا ر˘مو ،ي˘ح˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ديدع يف دكأا ثيح ،ةياغلل ةبعشص فورظب
ةيشضاملا ةرتفلا يف هتلئاع ري مل هنأا تابشسانملا

تÓحرلا فقوت لظ يف ،مهيلع قلق هلعج ام
ىل˘ع ا˘شضور˘ف˘م نا˘ك يذ˘لا ر˘ظ˘ح˘لاو ة˘يو˘ج˘لا
.ايلاطيا

qarsana@essalamonline.com
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رسصان نب فاقيإا لجأا نم
ليعامشسإا فاقيإا يف Óمأا

يلودلا بعÓلا رشصان نب
نÓيم يدان مجن ،يرئازجلا
ةرادإا ترر˘˘ق ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا

ة˘ط˘خ ع˘شضو سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
رشصان ن˘ب فا˘ق˘يإل ،ة˘شصا˘خ
ممأا سسأاك يف بعل لشضفأا
ءاق˘ل˘لا ي˘ف ،9102 ايقير˘فإا
،سسمأا نييدانلا عمج يذلا
فشصن رودلا بايإا راطإا يف
ا˘م ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘˘ن
باهي تاب عيمجلا نأا تبثي
ي˘لو˘ب˘م˘يإا م˘ج˘ن ه˘مد˘ق˘ي ا˘م
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا
.«يرينوشسورلا»

15

ةيوتلم قرط
،اعقوتم ناك ام سسكع

لا˘˘˘ير يدا˘˘˘ن برد˘˘˘م رر˘˘˘˘ق
دا˘ع˘بإا ي˘نا˘˘ب˘˘شسلا سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب
ىشسيع يروح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا

،رشضخلا عافد بلق يدنام
يذلا يشسلدنألا يبرادلا نع
،ةيليبششا يدانب ،سسمأا هعمج
يشسلدنألا يدانلا نأا ودبيو
ةيوتلم قرط عابتإا يف عرشش
نع يدنام داعبإا لÓخ نم
هيل˘ع ط˘غ˘شضل˘ل ة˘شسفا˘ن˘م˘لا

هت˘ق˘فاو˘م ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لاو
ةبغر مغر دقعلا ديدمت يف
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘˘ط˘˘ب
.ءاوجألا



S
P
O
R
T

رسصعلإ

04:06

رهظـلإرجفلإ

12:4616:30

برغŸإ

19:38

ءاسشعلإ

21:12

ةÓسصلا تيقاوم

ةباسصإلا ببسسب ةينابسسلا2ـلا ةجردلا ةلوطب فانئتسسا نع باغ ةسسامخ نب^
ةيافلح ةفسص ببسسب موديقلبو بارعأا نيب ةيديدح ةسضبق^

نياع لانسسرأا
ةارابŸا ‘ ةمحر نب

مامأا ةيدولا
دروفتنÒب

ةنك‡ Òغ ةدوعلإ لعجي تايناكمإ’إ بايغ نأإ دكأإ

‘ ةيدنألا ةحلسصم :يواز
مسسوŸا لامكتسسا مدع

يف يندم فرطك صسسسأاتت «غيل’» نأإ دكؤوي موديقلب
يتوسصلإ ليجسستلإ ةيسضق

عامتجÓل هجتت ةطبارلا
ةسساردل ةيدنألا عم

ةلوطبلا لبقتسسم

رسضخلإ حانج ـب نوبجعم راسصنأ’إ
همسضب نوبلاطو

6672ددعلإ ^1441 لإوسش12ـل قفإوملإ0202 نإوج31تبسسلإ

يسساسسأ’إ ماظنلإ ليدعت عورسشم ةدوسسم تلسسرأإ ةيداحت’إ نأإ دكأإ

ةرازولا دحتن ⁄و «فافلا» ‘ ءايبغأا نولوؤوسسم دجوي ل:دوبع ياب حلاسص

فيطسس قافو مامأإ جربلإ يلهأإ لداعت ةجيتن فسصو
 ةخخفملاب صسأاكلإ يف

بختنملا عم يتكراسشم» :دايع نب دارم
عمو يراوسشم يف ءيسش مهأا تناك يلحملا

 «حاجنلا تاطحم ىلإا لسصنسس يريزد

فلسشلإ ةيعمج

«ةهازنلا مسسق صسيئر بسصنم لغسشل بسسنألا راتخنسسو ةيتاذ ريسس3 انيدل»


