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مصضي يذلا ،ىدتنملا نع رداصصلا نايبلا قفوو
،يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م تا˘ي˘لا˘ع˘فو تا˘ي˘ع˘م˘ج
ة˘م˘ئا˘ق˘لا» نإا˘ف ،را˘عر˘ع ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ه˘صسأار˘˘يو
ةطاصسو˘ل˘ل ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا تا˘ي˘صصخ˘صشل˘ل ة˘ي˘م˘صس’ا

ة˘مو˘كح˘لا ا˘صسي˘ئر ن˘م Ó˘ك ل˘˘م˘˘صشت ،راو˘˘ح˘˘لاو
،ي˘ف˘ي˘صس داد˘ق˘مو ،ششور˘م˘ح دو˘لو˘م ،ن˘ي˘ق˘با˘صسلا
نب ةحيتف ،ةيروتصسدلا ةر˘ي˘ب˘خ˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب

اذكو ،ي˘صشا˘صشو˘ب ى˘ف˘ط˘صصم ي˘قو˘ق˘ح˘لاو ،و˘ب˘ع
ميرك ،قبصسأ’ا ينطولا يبعصشلا شسلجملا شسيئر
ةكراصشملل هدادعتصسا ىدبأا دق ناك يذلا ،شسنوي
ةلماكلا ةم˘ئا˘ق˘لا م˘صضتو .«ة˘طا˘صسو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ي˘ف
ريزو دريحوب ة˘ل˘ي˘م˘ج ةد˘ها˘ج˘م˘لا تا˘ي˘صصخ˘صشلا
بلاط دمحأا ،قبصسأ’ا يصسامو˘ل˘بد˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
دولوم ،قبصسأ’ا ةموكحلا شسيئرو ،يميهاربإ’ا

،يروتصسد˘لا نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘خ˘لاو ،ششور˘م˘ح
نب مÓصسإا ،يوعمجلا طصشانلاو ،وبع نب ةحيتف

ي˘صشا˘صشو˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ط˘˘ع
ةيوعمجلا ةطصشانلاو ،يباج رصصان يميداكأ’او
،شساملل ليعامصسإا ،يداصصتق’او ششرحل ةصسيفن
ة˘مو˘كح˘لا شسي˘ئرو ،ط˘بار˘م شسا˘˘ي˘˘لإا ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
عمتجملا يف ةطصشانلاو،يفيصس دادقم ،قبصسأ’ا
يبعصشلا شسلجملا شسيئرو ياينز ةصشئاع ،يندملا
تد˘كأا يذ˘لا شسنو˘ي م˘ير˘ك ،ق˘ب˘˘صسأ’ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ي˘م˘صسر ل˘كصشب راو˘ح˘لا دو˘ق˘ي˘صس ه˘نأا ا˘نردا˘صصم
ءاصضعأا فر˘ط ن˘م عا˘م˘جإ’ا ه˘م˘صسا ي˘ق˘ل ا˘مد˘ع˘ب
ةيقبو نييصسايصسلاو رييغ˘ت˘ل˘ل ي˘ند˘م˘لا ىد˘ت˘ن˘م˘لا
ةصسائرل ةبصسنلاب ىتحو يندملا عمتجملا فارطأا
حرتقملا نأا انردصصم تد˘كأا ي˘ت˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
يقل دق يندملا رييغتلا ىوق ىدتنم هحرط يذلا
دق يتلا تاظفحتلا شضعب ءانثتصساب اهيدل ’وبق
ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي˘ل ءا˘م˘صسأ’ا شضع˘ب ة˘ل˘بر˘غ ى˘لإا يدؤو˘ت

ىلإا5 نم ةيصصخصش31 نم نوكتت يتلا ةمئاقلا

اهيلإا ةديدج ءامصسأا ةفاصضإا متي دق شصاخصشأا7
يوهجلا نزاوتلا نم عون ىلإا لوصصولا دصصق

يوصسنلا رصصنعلا روصضح نامصض عم يصسايصسلاو
يف لاعف رصصنع ةأارملا نأا امب راوحلا اذه يف
،راعرع نمحرلا دبع ناكو .يرئازجلا عمتجملا
ةرورصض ىلع ،اهدقع ،ةيفحصص ةودن يف ددصش دق
ىدتنملا اهحرتقا يتلا تايصصخصشلا كلتمت نأا
عانصص ىدل ’وبقو ،ايبعصش ’وبق ،راوحلا هدايقل
اهل شسيلو ،ةيدايحلاب مصستت نأا بجي امك ،رارقلا

فصشك ةيل˘يو˘ج3 ي˘فو .ي˘صسا˘ي˘صس حو˘م˘ط يأا
ةبراقم نع حلاصص نب رداقلا دبع ةلودلا شسيئر
كراصشت ’ راوح ىلإا ايعاد ،ةمزأ’ا لحل ةديدج
هيلع فرصشتو ةيركصسعلا ةصسصسؤوملاو ةلودلا هيف
ف˘صشكو .ة˘ي˘قاد˘صصم تاذ ة˘ي˘ن˘طو تا˘ي˘˘صصخ˘˘صش
شسمأا لوأا ،حلاصص نب رداقلا دبع ةلودلا شسيئر
نيدلا رون لوأ’ا ريزولا عم هل عامتجا لÓخ
يتلا تايصصخصشلا ةيوه نع نÓعإ’ا نأا ،يودب
ر˘ي˘صشم ،اً̆ب˘ير˘ق م˘ت˘ي˘صس راو˘ح˘لا ير˘ج˘ت˘صس

ً
نأا ىلإا ا

ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ج ت’ا˘˘˘˘˘صصت’ا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لود˘˘لا شسي˘˘ئر دد˘˘صشو.تا˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صشلا

م˘يد˘ق˘˘تو راو˘˘ح˘˘لا ق˘˘ط˘˘ن˘˘م بي˘˘ل˘˘غ˘˘ت ةرور˘˘صض»
فلتخم عم لعافتلا يف نطولل ايلعلا ةحلصصملا
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ءا˘˘كر˘˘صشلا

ل˘ف˘كت˘ل˘ل يراو˘ج˘لا ل˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘تو
لك ربع نيلماعتم˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘صشنا˘ب
مدقت يذلا حرتقملا بناج ىلإاو .«نطولا تاي’و
نم ديدعلا تحرط رييغتلل يندملا ىدتنملا هب
ءارجإا ىلإا لوصصولا اهنأاصش نم يتلا تاجابيدلا

يتلا ةمزأ’ا نم دÓبلا جرخي لماصش ينطو راوح
شسي˘ئر˘لا عر˘صش ه˘تاذ قا˘ي˘صسلاو.ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت
شسنوي ميرك ينطولا يبعصشلا شسلجملل قباصسلا

ع˘م تاروا˘صشم ي˘ف ما˘يأا ذ˘ن˘˘م ا˘˘نردا˘˘صصم بصسح
فلتخمو تاباقنو ةيصسايصس تايصصخصشو بازحأا

ديزملا دصصح لجأا نم يندملا عمتجملا يلثمم
ينطولا راوح˘لا ي˘ف عور˘صشلا ل˘ب˘ق د˘ي˘يأا˘ت˘لا ن˘م
ربصصلا غرافب نويرئازجلا هرظتني يذلا لماصشلا
ي˘ت˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا داد˘صسن’ا ة˘لا˘ح ن˘م جور˘خ˘˘ل˘˘ل
.دÓبلا اهصشيعت

رهسش نم22ـلا خيرات ذنم دÓبلا اهسشيعت يتلا يسسايسسلا دادسسن’ا ةمزأا نم جورخلل ،ينطولا راوحلا ةرادإ’ ةيسصخسش31 ،رييغتلل يندملا ىدتنملا شسمأا حرتقا
 .ششورمح دولوم قبسسأ’ا ةموكحلا شسيئرو ،يميهاربإ’ا بلاط دمحأا قبسسأ’ا يسسامولبدلاو دريحوب ةليمج ةدهاجملا اهزربأا يسضاملا يرفيف

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ششورمحو دريحوبو يميهاربإ’ا اهنيب نم ةيسصخسش31 حرتقي رييغتلا ىدتنم

ينطولإ رإوحلإ ةدايقل شسنوي ميرك

 ينطولا راوحلا ةرادإل ينطولا ىدتنملا اهحرتقي يتلا تايصخشلا

مÓسسإ’إ فيسس
ةيطع نب

،مÓسسإ’ا ف˘ي˘سس ة˘ي˘ط˘ع ن˘ب
ي˘ف ي˘ع˘ما˘ج ذا˘ت˘سسأا د˘عا˘سسم
ىلع لسصحتم ،بطلا ةيلك
ةدا˘ه˘سشو شسنا˘سسي˘ل˘لا ةدا˘ه˘˘سش
ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ةءا˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘لا
ريسضحتلا ددسصبو ،قوقحلا

رتسساملا ةداهسش لينل ايلاح
.شصاخلا نوناقلا يف

 شسنوي ميرك.د
وهو،8491 ةنسس ةياجب يف دلو شسنوي ميرك
شسناسسيل ىلع لسصاح ، يرئازج بتاكو يسسايسس
ةنسس ،رئازجلا ةعماج نم ةيسسنرفلا بادآ’ا يف
:ةلودلا يف ة˘ي˘ما˘سس بسصا˘ن˘م ةد˘ع ل˘غ˘سش8791.

،ينهملا نيوكتلا ريزو مث ةلودلل بتاك اهنم
شسي˘˘˘˘ئر ؛2002 يا˘˘˘˘˘˘˘˘م ىلإا7991 ناو˘˘ج ن˘˘م
ىلإا2002 ناوج نم ينطولا يبعسشلا شسلجملا

،بسصنملا اذه نم هتلاقتسسا دعب4002. ناوج
ةباتكلل غرفتيل يسسايسسلا طاسشنلا نم بحسسنا

.رئازجلا ىلإا ايديمون نم :هل ردسص .فيلأاتلاو
.اهريغو ،تاعيطقلاو ةمظعلا

 يسشاسشوب ىفطسصم
دلو يرئازج يسسايسس و يماحم يسشاسشوب ىفطسصم
ةداهسش هلين دعب ،وزو يزيت ةي’و يف م4591 ةنسس
لجأا نم ةمسصاعلا رئازجلا ىلإا لقتنا ،ايرولاكبلا

قو˘ق˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا ه˘˘ت˘˘سسارد ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ةدا˘˘ه˘˘سش ىل˘˘ع زا˘˘ح د˘˘قو اذ˘˘ه،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب
نوتبماهثواسس ةعماج ن˘م قو˘ق˘ح˘لا ي˘ف ر˘ي˘ت˘سسجا˘م
ةطسساوب اهب قح˘ت˘لا ي˘ت˘لا ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ك˘ل˘م˘م˘لا ي˘ف
ةنسس يف هتدوع د˘ن˘ع،ة˘لود˘لا ن˘م ة˘ي˘سسارد ة˘ح˘ن˘م
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ىلإا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ك˘˘ل˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م م0891
قحتلا ،ايلعلا هتاسسارد لامكإا دعب كلذو ةمسصاعلا

يف شسيردتلل رئازجلا ةعماجب يسشاسشوب ىفطسصم
شسايقم شسيردتب هفيل˘ك˘ت م˘ت ن˘يأا ،قو˘ق˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘ك
اذه ةديدع تاو˘ن˘سس لاو˘ط ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا

ي˘ف ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ة˘با˘ق˘ن ي˘ف ي˘سشا˘سشو˘ب طر˘خ˘نا د˘قو
،ةا˘ما˘ح˘م˘لا ة˘ن˘ه˘م ة˘لواز˘˘م و ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يف ةيكارتسش’ا ىوقلا ةهبج يف لسضانمك قحتلاو
ىفطسصم طرخنا ،م0991 ةنسس يفو ،م9791 ةنسس
ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ط˘بار˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘سشا˘˘سشو˘˘ب

7002 يتنسس نيب ام اهسسأارت يتلا ناسسنإ’ا قوقح
ة˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ءا˘˘ن˘˘ثأاو،2102و
مت،2102 ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىف˘˘˘ط˘˘˘سصم با˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا

نع بئانك يسشاسشوب
ىو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ج

ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘سش’ا
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

 .رئازجلا ةي’و نع

يميهإربإ’إ بلاط دمحأإ
ةنيدمب2391 يفناج5 موي يميهاربإ’ا بلاط دمحأا دلو
يميهاربإ’ا ريسشبلا خيسشلا هدلاو رئازجلا قرسش مهارب د’وأا
،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘م˘ل˘˘سسم˘˘لا ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ي˘˘سسسسؤو˘˘م د˘˘حأا

تناكو ،يرئازجلا برغلا يف اهتاطاسشن ىلع لوأ’ا فرسشملاو
بب˘سسلا اذ˘ه˘لو ،ه˘ل˘م˘ع ر˘ق˘م˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت
ششاع ثيح ناسسملت ةنيدمب دمحأا ةلوفط تايركذ تطبترا

يماع نيب طيسسب عاطقنا عم5491و3391 يماع نيب اهيف

ميلعتلا لجأا نم ةيسسنرفلا ةسسردملاب قحتلإا،2491و1491
خيسشلا نأا ريغ ، اهاوتحم ببسسب اسضراعم هدلو اهنيح ناك نيأا

اهلسضفو ةيسسنرفلا ملعت دئاوفب هعنقأا شسيداب نب ديمحلا دبع
د˘م˘حأا شسرد م˘ث ن˘مو ،ي˘سسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘ت˘سس’ا د˘سض حا˘˘ف˘˘ك˘˘لا ي˘˘ف

ن˘م ه˘ت˘ن˘ك˘م ة˘عار˘ب ا˘ه˘ي˘ف عر˘˘بو ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف ة˘˘سسرد˘˘م ي˘˘ف بلا˘˘ط
قحتلا مث،قاقحتسساو ةرادج نع ةيوناثلا ماسسقأ’اب قاحتل’ا
ة˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف9491 ما˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإ’ا
نيملسسملا ةبلطلا ةيعمج يف طرخنا اهبو بطلل ةيريسضحتلا
،ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا ل˘ك ي˘ف كرا˘سشو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘˘سشل
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا فاد˘هأا ه˘ن˘هذ ي˘ف تح˘سضتا ةر˘˘م لوأ’و ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘بو
را˘ط ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج ي˘ف تاو˘ن˘سس شسم˘خ د˘ع˘بو يرا˘م˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
ة˘ن˘سسل˘ل ا˘ه˘ي˘ف بط˘لا ة˘ي˘ل˘ك˘ب ق˘ح˘ت˘لاو شسيرا˘ب ىلإا ي˘م˘ي˘˘هار˘˘بإ’ا
هي˘ف ق˘فو ير˘ظ˘ن نا˘ح˘ت˘ما˘ب ا˘هر˘خآا ي˘ف تجو˘ت ي˘ت˘لا ة˘سسما˘خ˘لا

ة˘ي˘سسيرا˘ب˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ىل˘˘ع ددر˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ك˘˘م حا˘˘ج˘˘ن˘˘ب
عسضو انه نم ءادتباو .هل ةسسداسسلا ةنسسلا يف اهب قاحتل’او
داحت’ا يف ’وأا ناكف ،رخآا رابتعا يأا قوف لاسضنلا يميهاربإ’ا
ي˘ف كلذ د˘ع˘ب م˘ث ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

فاطملا هب ىهتناو ،ينطولا ريرحتلا ةهبجل اسسنرف ةيلارديف
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تÓ˘˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر
يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘م˘ل˘˘سسم˘˘لا
نم ديدعلا يف اعورف هل دجوأا
ةفاسضإ’اب ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ند˘م˘لا
ةدع ىلوت ،رئازجلا عرف ىلإا

ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرازو بئا˘˘˘ق˘˘˘ح
تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سسلاو تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا

ةسسائرل ح˘سشر˘ت ،تا˘ي˘ن˘ي˘نا˘م˘ث˘لاو
تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
.ءافولا بزح شسسسأاو ،م9991

 يفيسس دإدقم
دادقم قباسسلا ةموكحلا شسيئرو يرئازجلا يسسايسسلا دلو

ىلع لسصحت ،ةسسبت ةي’وب0491 ليرفأا12 يف ،يفيسس
ة˘ع˘ما˘ج ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف شسنا˘˘سسي˘˘ل ةدا˘˘ه˘˘سش
ءايزيفلاو ءايميكلا ي˘ف ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘سسارد،8691رئازجلا

ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا - ة˘˘لود شسد˘˘ن˘˘ه˘˘مو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ذاتسسأا اهنم بسصانملا نم ديدعلا دلقت ،شسيرابب ءايميكلل

،4691-8691 - نيبام،تايسضايرلاو ءا˘يز˘ي˘ف˘لا ي˘ف يو˘نا˘ث
8691- ن˘˘ي˘˘با˘˘مزا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سسب لا˘˘غ˘˘سشأاو تا˘˘˘سسارد شسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘مو
ةرازو˘˘ب تازا˘˘ج˘˘نإ’او ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ر˘˘يد˘˘م بئا˘˘˘ن م˘˘˘ث،3791
عيرا˘سشم˘لا ر˘يد˘مو3791-7791 -ة˘قا˘ط˘لاو تا˘عا˘˘ن˘˘سصلا
مث9791-7791 ،ةفيفخلا تاعانسصلا ةرازوب ةيعانسصلا
ريرحتلا ة˘ه˘ب˘ج˘ب ة˘يدا˘سصت˘ق’ا نوؤو˘سشلا ة˘ن˘ج˘ل ما˘ع ن˘ي˘مأا

ةبقارملاو قيسسنتلل ماع ريدم مث9791-0891ينطولا

بسصنم د˘ل˘ق˘ت م˘ث0891،4891 نيبام.ةراجت˘لا ةرازو˘ب

دعبو،7891-4891 ةيمومعلا لاغسشأ’ا ةرازو ماع نيمأا

ةمهمب فلكم مث0991-7891 ةيلاملا ةرازو ماع نيمأا
1991- يت˘ن˘سس ن˘ي˘بو0991-1991 -ةموك˘ح˘لا شسي˘ئر ىد˘ل

ر˘˘يزو م˘˘ث ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا شسي˘˘ئر ناو˘˘يد شسي˘˘ئر نا˘˘˘ك2991

نيب ام ةموكح شسيئر مث2991-4991 - نيبام زيهجتلا

ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم د˘ع˘˘بو5991 ر˘ب˘م˘سسيد4991- يفناج

ريزو ن˘ّي˘ع،5991 ل˘ير˘فأا61 ـل ةيسسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘يا˘غ ىلإا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر ىد˘˘ل ،ة˘˘لود
يتلا،7991 ناوجل ةي˘ع˘ير˘سشت˘لا
ن˘ع ا˘ب˘ئا˘ن ا˘˘هر˘˘ثإا بخ˘˘ت˘˘نا
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ا˘ب˘ئا˘ن و ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لا
شسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا شسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘ل
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا

ىلإا ةرا˘˘سشإ’ا رد˘˘ج˘˘تو
حسشرت يفيسس دادقم نأا
ل˘˘ير˘˘فأا تا˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘ل
9991.

 ةدهاجملإ
 دريحوب ةليمج

ةبسصقلا يح يف5391 ةنسس تدلو دريحوب ةليمج
˘مأاو ف˘ق˘ث˘م ير˘ئاز˘ج بأا ن˘˘م ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
دارفأا نيب ةديحولا تنبلا تناكو ةبسصقلا نم ةيسسنوت

اهتدلاو˘ل نا˘ك ،نا˘ب˘سش7 اهتد˘لاو تب˘ج˘نأا د˘ق˘ف ا˘ه˘تر˘سسأا
نم لوأا تناك دق˘ف ن˘طو˘ل˘ل ا˘ه˘ب˘ح ي˘ف ر˘ب˘كأ’ا ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا

’ ة˘ير˘ئاز˘ج ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘تر˘˘كذو ن˘˘طو˘˘لا بح ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف عرز
ةليمج تلسصاو ،كاذنآا ريغسصلا اهنسس مغرو ةيسسنرف
ةطايخلل دهعمب تقحتلا مَث نمو يسسردملا اهميلعت
امدنعو ،ءايزأ’ا ميمسصت ىوهت تناك دقف ليسصفتلاو

تمسضنا،4591 ما˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا تع˘˘لد˘˘نا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج ىلإا در˘˘ي˘˘حو˘˘ب
نيرسشعلا يف يهو يسسنرفلا لÓتحإ’ا دسض لاسضنلل
تناكو نييئادفلا فوف˘سصب تق˘ح˘ت˘لإا م˘ث ،ا˘هر˘م˘ع ن˘م
يتلا ةزعوب ةليم˘ج ة˘ل˘سضا˘ن˘م˘لا ع˘م تا˘عو˘ط˘ت˘م˘لا لوأا

،يسسنرفلا رامعتسس’ا قيرط يف لبانقلا عرزب تماق
ىت˘ح ىلوأ’ا ةدرا˘ط˘م˘لا تح˘ب˘سصأا ا˘ه˘ت’و˘ط˘ب˘ل ًار˘˘ظ˘˘نو

ىلع تطقسس ا˘مد˘ن˘ع7591 ماع اه˘ي˘ل˘ع شضب˘ق˘لا ي˘ق˘لأا
،فتكلا يف ةسصاسصرب اهتباسصإا دعب ًامد فزنت شضرأ’ا

3 دعبو، بيذع˘ت˘لا ن˘م ة˘ي˘سسا˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘حر تأاد˘ب ا˘ن˘هو
تسضقو ا˘سسنر˘ف ىلإا ا˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت م˘ت ن˘ج˘سسلا ن˘م تاو˘˘ن˘˘سس

قلطيل تاونسس ثÓث ةدم كانه
ةيقب عم كلذ دعب اهحارسس
كلذ˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘هو،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘˘مز
ن˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘مِوا˘ق˘˘ُم
ي˘˘˘تÓ˘˘˘لا تÓ˘˘˘سضا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
رسشابم ل˘ك˘سشب ن˘م˘ها˘سس
ةيرئازجلا ةروثلا يف
رامعتسس’ا ءا˘ن˘ثأا
.يسسنرفلا

 ششورمح دولوم
قفاوملا3491 يفناج3يف ششورمح دولوم دلو
يسسايسس وهو ،ةنيطنسسقب ـه1631 ةجحلا وذ62ـل

ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر ل˘˘˘ب˘˘˘ق بسصا˘˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘ع ىلو˘˘˘˘ت ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج
8591 نيب ريرحتلا برح يف كراسش ،ةموكحلا

ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ششي˘ج˘ب ق˘ح˘ت˘لا،2691 ىلإا

لÓقت˘سس’ا د˘ع˘بو ،ة˘ن˘سس51 زوا˘ج˘ت˘ي ’ هر˘˘م˘˘عو
ةيسسايسسلا مولعلا يف ريتسسجام ةداهسش ىلع لسصح
يف يبعسشلا ينطولا ششيجلا فوفسصب قحتلا مث
فلك نيأا ،ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه شسي˘ئر˘لا م˘ك˘ح ةر˘ت˘ف
د˘ل˘ق˘ت د˘قو اذ˘ه ،ت’و˘كو˘تور˘ب˘لا ر˘يد˘م بسصن˘م˘˘ب
شسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م بسصا˘˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘ع ششور˘˘˘م˘˘˘ح دو˘˘˘لو˘˘˘م
5 ىلإا9891 ربمتبسس5 نم ةيرئازجلا ةموكحلا

ن˘ب ي˘لذا˘˘سشلا م˘˘ك˘˘ح ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف يأا1991 ناو˘˘ج
اهلبقو ،يلازغ دمحأا دي˘سس ا˘هد˘ع˘ب ه˘ف˘ل˘خ د˘يد˘ج
ة˘˘سسا˘˘ئر ىد˘˘˘ل عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو ي˘˘˘ف بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م نا˘˘˘ك
د˘ل˘ق˘ت ه˘˘نأا ىلإا ة˘˘فا˘˘سضإا8691 ةن˘سس ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

م˘ث ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ب د˘عا˘سسم ر˘يد˘˘م بسصن˘˘م
بسصنم دلقت4891 ةنسس يفو ،ةموكحلل ماع نيمأا

م˘ث ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ب لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا لوؤو˘˘سسم
نعو،6891 ةنسس ةيروهمجلا ةسسائرب ماع نيمأا
فر˘˘ع ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’او ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا تا˘˘˘حÓ˘˘˘سصإ’ا
لاج˘م˘لا ح˘ت˘ف ه˘نأا ل˘جر˘لا
ىو˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘ك ما˘˘˘˘˘˘˘مأا
حمسس امم ةيسسايسسلا

ةد˘˘˘˘˘˘ع رو˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس باز˘˘˘حأا

ةفاسضإ’اب دÓبلا يف
تايرح هئاطعإا ىلإا
ىلإا ىدأا امم ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا

ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك˘˘˘لا رو˘˘˘ه˘˘˘ظ
 .ةلقتسسملا فحسصلا

وبع نب ةحيتف
لاجم يف رئازجلا ةعماج اهيل˘ع ز˘ك˘تر˘ت ي˘ت˘لا ز˘ئا˘كر˘لا ن˘م ةد˘حاو و˘ب˘ع ن˘ب ة˘ح˘ي˘ت˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ت
اعم’ امسسا اهل تلعج يتلا ةعسساسشلا اهتفرعمو ةعسساولا اهتربخ ىلإا رظنلاب كلذو ،نوناقلا

ةعماجب ايلعلا اهتسسارد وبع نب ةحيتف ةذاتسسأ’ا تلواز ،رئازجلا ةعماجب ةقومرم ةناكمو
ةدا˘ه˘سش ىل˘ع تلّ̆سصح˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج ي˘ف نو˘نا˘ق˘لا مو˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ك˘بو ا˘سسنر˘ف ي˘ف نو˘برو˘˘سسلا
،يناملربلا نوناقلاو يروتسسدلا نوناقلا شّصسصخت يف روسسيفورب ةبتر ىلإا ’وسصو هاروتكدلا

اباتك21 اهددع غلب بتكلا نم ةلمج ينهملا اهراوسشم لÓخ وّبع نب ةذاتسسأ’ا تردسصأا امك
ة˘ط˘ب˘تر˘م ع˘ي˘سضاو˘م ىلإا ا˘ه˘قر˘ط˘ت ع˘م ،نو˘نا˘ق˘لا م˘ل˘ع ي˘ف تا˘سشقا˘ن˘مو تا˘سسارد ةّد˘ع ن˘˘ّم˘˘سضت˘˘ي
نا˘م˘لر˘ب˘لا نو˘نا˘ق» با˘ت˘ك ّد˘ع˘يو ،ي˘ن˘طو˘لا قا˘ي˘سسلا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ىر˘˘خأاو رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ب
اهيلع لّوع ام اريثك يتلا وبع نب ةحيتف ةينوناقلا ةذاتسسأ’ا هتردسصأا ام زربأا نم «يرئازجلا

نوناقلا مولع ةذتاسسأا هب يدتقي ا˘ع˘جر˘م ر˘ي˘سصت˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب تار˘سضا˘ح˘م˘لا ءا˘ق˘لإا ي˘ف
نيينوناقلا نم ةدحاو ربتعت امك ،يناملربلا نوناقلاو يروتسسدلا نوناقلا لاجم يف ةسصاخ

.6102 ةنسسل يروتسسدلا ليدعتلا ريبادت حرسش ةكرعم ةليوط ةرتف ذنم اوسضاخ نيذلا

 شسامل’ ليعامسسإإ

شسي˘ئرو يدا˘˘سصت˘˘قا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ و˘˘ه شسا˘˘م˘˘ل’ ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا
ر˘ب˘ت˘ع˘يو » ر˘يد˘سصت˘ل˘ل تارا˘سشت˘سسا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج»

’ولح تحر˘ت˘قا ي˘ت˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا ن˘ي˘ب ن˘م شسا˘م˘ل’
هحارتقا لÓخ نم كلذو دÓبلا اهسشيعت يتلا ةمزأÓل
كارحلا نع نيلثمم مسضت ةكرتسشم ةنجل ثادحتسسإا
ةيسسايسسلا بازحأ’او ةيركسسعلا ةسسسسؤوملاو يبعسشلا

فلخت ةيسسائر ةئيهب جورخلل ةلقتسسملا تاباقنلاو
شسا˘م˘ل’ ل˘ي˘عا˘م˘سس’ نأا ا˘م˘ك ح˘لا˘سص ن˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
رئازجلل يداسصتقإ’ا عسضولا نأاسشب ةيمÓعإا تÓخدت
قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف ا˘مد˘ق˘مو نا˘˘ي˘˘حأ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا ي˘˘ف
.ةمزÓلا لولحلا

 يانيز ةسشئاع

نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح لا˘ج˘م ي˘ف ةرا˘سشت˘سسم يا˘ن˘يز ة˘سشئا˘ع
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تادو˘ه˘ج˘م لذ˘ب˘ب تفر˘ع ةأار˘م˘لا ا˘˘يا˘˘سضقو
ل˘جأا ن˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةأار˘م˘لا ة˘نا˘ك˘م ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ل˘˘جأا

ا˘ه˘خ˘سسر ي˘ت˘لا ةأار˘م˘ل˘ل ة˘ق˘ئÓ˘لا ر˘ي˘غ ةر˘ظ˘ن˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ’او ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ثورو˘˘˘م˘˘˘لا
تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ةأار˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ق˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘سست˘˘ك˘˘م˘˘لا
لجأا نم لسضانت لازت ’ يانيز ةسشئاع نأا ’إا ةيسضاملا
  .ةيرئازجلا ةأارملا

طبإرم شسايلإإ

ةح˘سصلا ي˘سسرا˘م˘م ة˘با˘ق˘ن شسي˘ئر و˘ه ط˘بار˘م شسا˘ي˘لإا
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ن˘˘ع ا˘˘م˘˘ئاد ه˘˘عا˘˘فد˘˘ب فر˘˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

يتلا ةين˘ع˘م˘لا فور˘ظ˘لا˘ب د˘يد˘ن˘ت˘لاو ن˘ي˘سضر˘م˘م˘لاو
اهنم ةسصاخ قطانملا نم ددع يف مهسضعب اهسشيعي
اسصقن شضرعت كلت نع كيهان نمأ’ا اهب بيغي يتلا

دجي نيأا ةيبطلا تامزلتسسملاو ةيودأ’ا يف احداف
عم هجول اهجو مهسسفنأا ةيمومعلا ةحسصلا وسسرامم
لمع امك اهنع ىنغ يف اوناك لكاسشم يف ىسضرملا
شسرامم ت’اغسشنإا لاسصيإا ىلع امئاد طبارم شسايلإا
تاذ ي˘ف اد˘ق˘ت˘ن˘م ةرازو˘˘لا ىلإا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
اذه اهيلوؤوسسم شضعبو ةيحسصلا ةموظنملا قايسسلا
˘مد˘ع ىلإا ا˘م˘ئاد او˘عد˘ي نا˘ك ل˘جر˘لا نأا ىلإا ة˘˘فا˘˘سضإا
لا˘ج˘م˘لا م˘ه˘ئا˘ط˘عإاو ن˘ي˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ىل˘˘ع ق˘˘ي˘˘ي˘˘سضت˘˘لا
 يباقنلا مهقح ةسسراممل

يباج رسصان
م˘ل˘ع شصسصخ˘ت ي˘ف ذا˘ت˘سسأا و˘ه ي˘با˘ج ر˘سصا˘ن
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘ب ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف شسّرد˘˘مو
بت˘ك ةد˘ع ه˘ل ترد˘سص ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا مو˘ل˘ع˘ل˘ل
ةيسسايسسويسسوسس ةسسارد اهنيب نم تاسساردو
اهلبقو5991 ةنسس ةيلامع˘لا تا˘بار˘سضإÓ˘ل

ةفاسضإا «كّرحت˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا» ناو˘ن˘ع˘ب با˘ت˘ك
ةنسس «عمتجملاو ةلودلا :تاباختن’ا» ىلإا
لو˘˘سصأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا»،8991
ناونع لمح رخآاو،1002 ةنسس «تاراسسمو
علط˘م كلذو «ناذ˘ئ˘ت˘سسا نود ن˘م ة˘ن˘طاو˘م»
ةنسس يباج رسصان ردسصأا امك،6002 ةنسس
باتك هÓت ،«بخنلاو ةلودلا» باتك8002
«ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘ي˘بر˘لا ر˘خأا˘ت اذا˘م˘ل» ناو˘ن˘ع˘ب
م˘ل˘ع ثحا˘بو ي˘م˘يدا˘كأ’ا ن˘ل˘عأا ،هرد˘سصأا با˘ت˘ك ر˘خآا ّد˘ع˘ي يذ˘لا و˘هو2102 ةن˘سس
،ةيرئازجلا ةعماجلا يف شسيردتلا نم هتلاقتسسا يباج رسصان يسسايّسسلا عامتج’ا

نع اهدعب ىلإا ةفاسضإا اهجمارب ةيحطسسو اهتمظنأا نّفعتب قّلعتت اهنإا لاق بابسسأ’
ةسسايسسلا تاهاركإ’ اهعوسضخ ىلإا رظنلاب ،ةينطولاو ةيملعلا تاناهرلا ةمدخ

ةمدسص يباج رسصان ةلاقتسسا تلّكسش ثيح ،ةفرعملا طورسشل اهعوسضخ نم رثكأا
هنايب يف درو ام ىلإا رظنلاب يرئازجلا يوبرّتلاو يمÓعإ’او يفاقثلا ماعلا يأارلل
يذلا ريخأ’ا اذه اهدعب موقيل ،ةعماجلا اهفرعت يتلا ةسشاسشهلا ىلع تارسشؤوم نم
ىلإا لاقتنإ’اب هتاسساردو هثوحبب ًةقفارم نييرئازجلا نييميداكأ’ا رثكأا  ّدعي
يتلا ةئيّسسلا عاسضوأ’ا نع تكسسي ملو ،رئازجلا يف ةيباقنلاو ةيبزحلا ةبرجتلا

امدنع ةذتاسسأ’ا ةباقن ىلإا ىمتناف ،تاونسس ذنم ةعماجلا لخاد زوربلا يف تأادب
ةديدع تابارسضإاو تاجاجتحا مّظنو يدّدعتلا يباقنلا لمعلا ةسصرف هل تناح
.ةيقÓخأ’او ةيملعلا اهميقو ةعماجلا نع عافّدلا لجأا نم اهيف كراسشو

ششرحل ةسسيفن
ةبتا˘كو ة˘ي˘مÓ˘عإا ةأار˘ما ششر˘ح˘ل ة˘سسي˘ف˘ن
ط˘سسو ة˘فور˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ة˘˘ط˘˘سشا˘˘نو
تادا˘ه˘سش ىل˘ع ة˘ل˘ّسصح˘ت˘م ي˘هو ،ة˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا

ي˘ف ر˘ت˘سسي˘جا˘م ا˘ه˘ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘ع˘ما˘ج
خيراتلا يف ةداهسشو ،ةيبعسشلا تافاقثلا

ة˘حور˘طأا تنا˘كو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
،ةيرئازجلا ةروثلاب قلعتت اهثحب ةلاسسر
ةبلاط تناك نأا ذنم ةباتكلا يف تعرسش

ثدحت اهت’اقم تناك ام اريثكو ةيعماج
ءاج ثيح ةيمÓعإا ةّجسضو اعسساو ىدسص

ةأارملا راوح» ناونع تحت اهل لاقم لوأا
ةسسيفن ةبتاكلا تلسضان املاطل ،«ةيبرعلا
نأا لجأا نم اهتاعانق ليبسس يف ششرحل
ل˘˘جر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘تدارأا ةاوا˘˘˘سسم ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
اهدعب ششرحل ةسسي˘ف˘ن تل˘ق˘ت˘نا ،ةأار˘م˘لاو
ة˘ن˘سس ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ك˘˘سشب مÓ˘˘عإ’ا م˘˘لا˘˘ع ىلإا
روحمتت اهت’اقم مظعم تناكو ،ةعاذإاو ةيعمجو ةلجم شسيسسأات ىلع تلمعو1891

تاباتك» ،«ةيرئازجلا ةأارملا شسابل روطت» لاقم اهنم ركذن  ةأارملا عوسضوم لوح
هذ˘ه تل˘ق˘ت˘نا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘لا˘سضن˘لا ا˘ه˘تر˘ي˘سسم ن˘م تا˘ّط˘ح˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك «ة˘˘مزأ’ا تسشيا˘˘ع ةأار˘˘ما
ةياغ ىلإا ةينطولا ةعاذإ’ا يف جمارب اهيدل تناكو بعسشلا ةديرج ىلإا ةريخأ’ا
ىتح اهيف تيقبو ةدحولا ةديرج يف ةبتاكك لمعلا يف تعرسش مث،4891 ةنسس
ةقلعتملا عيسضاوملا ىلإا تقرطتو ،«ةثونأا» ةّلجم شسيسسأاتب تماق نيأا1991 ةنسس
اهتربتعا يتلا رومأ’ا يهو ،عمتجملاو ةأارملا مكحت يتلا نيناوقلا يف رظنلا ةداعإاب
هذه موقت نأا لب˘ق ،ي˘ئا˘سسن˘لا دا˘ح˘ت’ا ل˘خاد بسسا˘ن˘م˘لا ل˘ك˘سشلا˘ب ة˘حور˘ط˘م˘لا ر˘ي˘غ˘ب
روحمتت تاباتك رسشنت يهو نيحلا كلذ ذنمو ةيعمج شسيسسأاتب5991 ةنسس ةريخأ’ا

.ةأارملا اياسضق اهلÓخ نم لوانتتو ةأارملا لوح اهعيمج
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ميدقت˘ب م˘ه˘ت˘م ق˘ب˘سسألأ ر˘يزو˘لأ
ىلإأ ق˘ح ه˘جو ر˘ي˘غ˘ب تأزا˘ي˘ت˘مأ

يف هنأأ ركذي.تأرايسسلأ يبكرم
ميدقت مت مرسصنملأ نأوج رهسش

يف نيطروتم مهيف هبتسشم71
ما˘مأأ ي˘ئأز˘ج ع˘با˘ط تأذ ع˘ئا˘قو
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو
ةيسضق راطإأ يف دمحمأأ يديسس
ناسسح يوابرع لامعألأ لجر
«ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ك» ة˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ع بحا˘˘˘˘˘سص
تأذ˘ل نا˘ي˘ب نا˘كو .تأرا˘ي˘سسل˘ل
رثإأ و هنأأ حسضوأأ دق ةمكحملأ
نم حوتفملأ يئأدتبلأ قيقحتلأ
كردل˘ل ثا˘ح˘بألأ ة˘ل˘ي˘سصف ند˘ل
تاميلعتبو رئأز˘ج˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

ةيروهمج˘لأ ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلأ ن˘م
مت ،دمحمأأ يديسس ةمكحم ىدل

ميدقت9102 نأوج91 خيراتب

م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم71 همامأأ
عباط تأذ عئاقو يف نيطروتم
ردسصملأ تأذ حسضوأأو .يئأزج

ام لوح مهبأوجتسسأ دعب و هنأأ
ح˘ت˘ف م˘ت ،م˘ه˘ي˘لإأ بو˘˘سسن˘˘م و˘˘ه

41 د˘˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
مئأرج لجأأ نم ايعيبط اسصخسش
لأو˘˘مألأ سضي˘˘ي˘˘ب˘˘تـب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت
ةجتانلأ تاكلت˘م˘م˘لأ ل˘يو˘ح˘تو
و ة˘˘˘ي˘˘˘مأر˘˘˘جإأ تأد˘˘˘ئا˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ع
ريثأا˘تو ة˘ط˘ل˘سس ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلأ
دوقعلأ مأربإأ ءانثأأ ةلودلأ نأوعأأ

لأو˘مأأ د˘يد˘ب˘˘ت و تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلأو
هذ˘ه ل˘م˘˘سشت ا˘˘م˘˘ك.ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
يف ة˘كرا˘سشم˘لأ ا˘سضيأأ م˘ئأر˘ج˘لأ
كنبلأ لأومأأ لامعتسسأو ديدبت
كنبلأ حلاسصمل ةيفانم ةفسصب
أدمع ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسإأو
ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘فا˘˘ن˘˘م ح˘˘ن˘˘م سضر˘˘غ˘˘˘ب
أذ˘˘كو «ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم
لبق نم ينهم طاسشن ةسسرامم»
ة˘سسسسؤو˘م˘ب ي˘مو˘م˘˘ع ف˘˘ظو˘˘م
تاقفسص مأربإأو اهتبقأرم ىلوت
،نيتنسس نع لقي لجأأ يف اهعم
اميف امأأ .هتأذ ردسصملأ فيسضي
تمت نيذلأ سصاخسشألاب قلعتي

ل˘جر م˘ه˘ف ا˘ي˘ئأز˘ج م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
نا˘˘˘سسح يوا˘˘˘بر˘˘˘ع لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألأ

نيعبات نيفظوم5و هل نيوخأأو
م˘جا˘ن˘م˘لأو ة˘عا˘˘ن˘˘سصلأ ةرأزو˘˘ل
ينطولأ كنبل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأو
ن˘ي˘ن˘ثأ ن˘ير˘˘يد˘˘مو ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
اقباسس نيتيمومع نيت˘سسسسؤو˘م˘ل
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘ب م˘˘˘˘سسق سسي˘˘˘˘ئرو
ةيدلب سسيئر بناج ىلإأ ةيمومع
هيجوت مت نيح يف ،رجاتو ايلاح
نييون˘ع˘م ن˘ي˘سصخ˘سشل ما˘ه˘تلأ

تأذ نيتيراجت نيتكيرسش امهو
.يسسيئرلأ مهتملأ طاسشنب ةلسص
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لأ ي˘˘سضا˘˘ق رر˘˘ق د˘˘قو
دعب ،ةيسضقلأ ف˘ل˘م˘ب ر˘ط˘خ˘م˘لأ
د˘ن˘ع ن˘ي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘عا˘˘م˘˘سس

7 ع˘˘˘˘سضو ،لوألأ رو˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘لأ
،تقؤوملأ سسبحلأ نهر سصاخسشأأ

ل˘˘جرـب ر˘˘مألأ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
نا˘˘˘سسح يوا˘˘˘بر˘˘˘ع لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألأ

ةرأزو˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘˘ت ن˘˘˘يرا˘˘˘طإأو
ا˘ي˘لا˘ح م˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لأو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأ

ةرأزو˘˘لأ تأذ˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘مو

كنبلل ي˘لا˘ح˘لأ ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأو

بناج ىلإأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سس ر˘˘˘يد˘˘˘˘م

ةهج نمو .ةيمومع ةيداسصتقأ

قيقحتلأ يسضاق عسضخأأ ،ىرخأأ

ةبا˘قر˘لأ ما˘ظ˘ن˘ل ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م3

ماعلأ ر˘يد˘م˘لأ م˘هو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ

را˘م˘ث˘ت˘سسلأ ة˘ي˘قر˘˘ت˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلأ

م˘جا˘ن˘م˘لأو ة˘عا˘˘ن˘˘سصلأ ةرأزو˘˘ب

يسسيئرلأ م˘ه˘ت˘م˘لأ يو˘خأأ أذ˘كو

د˘ي˘ق ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م4 كر˘˘˘˘˘˘˘تو

سصاخسشأÓل ةبسسنلاب امأأ.جأرفإلأ

مهفئا˘ظو م˘كح˘ب˘ف ،ن˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لأ

قسشلأ لاسسرإأ مت عئاقولأ خيراتب

ى˘لإأ م˘ه˘ب سصا˘خ˘لأ ف˘ل˘م˘لأ ن˘م

ءاسضق سسلجم ىدل ماعلأ بئانلأ

ابسسانم هأري ام ذاختل رئأزجلأ

ر˘مألأ ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو م˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ي˘˘ف

د˘م˘حأأ ق˘با˘سسلأ لوألأ ر˘يزو˘˘لاـب

ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ير˘˘يزوو ى˘˘ي˘˘ح˘˘˘يوأأ

ف˘سسو˘ي ن˘ي˘ق˘با˘سسلأ م˘جا˘ن˘م˘لأو

.بوجحم ةدبو يفسسوي

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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ةقباسسمو ةيقرت˘لأ ة˘ق˘با˘سسم تد˘ه˘سش
ةيبرتلأ عاطقب ةيجراخ˘لأ ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك سشغ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ةثيدحلأ سشغلأ ل˘ئا˘سسو لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
جأرخإأو ةلاقن فتأوه نم ةميدقلأو
ة˘˘ق˘˘با˘˘سس ي˘˘ف بت˘˘˘كلأو سسيرأر˘˘˘كلأ

ةينهملأ تاناحتملأ دهع يف ةريطخ
ل˘قا˘ن˘تو .ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ق˘˘با˘˘سسمو
فيظوتلأ يتقباسسم يف نونحتمملأ
تاعاق لخأد نم ةيقرتلأو يجراخلأ
ع˘ي˘سضأو˘م˘لأ ة˘ل˘ئ˘˘سسأأ تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملأ
لسصأوتلأ تاحفسص ربع ةحورطملأ
اه˘ق˘فأر «كو˘ب˘سسيا˘ف˘لأ» ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
جراخ فأرطأأ لبق نم ريبك بواجت
ةلسصفم لولح تمدق يتلأ تاعاقلأ
ف˘سسأا˘تو .ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأÓ˘˘ل
يرأو˘ن لا˘م˘ك يو˘بر˘˘ت˘˘لأ ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لأ
يتلأ ةيو˘ق˘لأ سشغ˘لأ ح˘ئا˘سضف بب˘سسب

نأأ لا˘قو ن˘ي˘ت˘ق˘با˘سسم˘˘لأ ي˘˘ف تدا˘˘ع
سشغلأ مو˘ي ة˘با˘ث˘م˘ب تنا˘ك ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
أولسشف سسأرحلأ ةذتاسسألأو يملاعلأ
ة˘ب˘ي˘ه ل˘ع˘ج ا˘˘م ، سشغ˘˘لأ ع˘˘م˘˘ق ي˘˘ف
تاقباسسملأو ةين˘ه˘م˘لأ تا˘نا˘ح˘ت˘ملأ

جأردأأ »بهذ˘˘ت ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ بسسح
نأأ يرأو˘˘ن لا˘˘م˘˘ك ل˘˘ق˘˘نو .حا˘˘˘ير˘˘˘لأ
لوخد و اجورخ اتفرع نيتقباسسملأ

ف˘تا˘ه˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘سسأو تا˘عا˘ق˘لأ ن˘˘م
ام ،سسيرأركلأو بت˘كلأ لا˘م˘ع˘ت˘سسأو
نم ةيبرتلأ ةرأزو لخدت ىعدتسسي
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لأ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لأ ءا˘˘غ˘˘لإأ ل˘˘جأأ

نع ةيلخأدلأ ةيقر˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘سضيو˘ع˘تو
نم ليهأاتلأو تافلملأ ةسسأرد قيرط
أذ˘˘ه .ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘قأد˘˘سصم نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جأأ

ةينهم˘لأ ة˘ي˘قر˘ت˘لأ ة˘ق˘با˘سسم تفر˘عو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ يد˘˘عا˘˘سسم ة˘˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م

هذه ءاهنإا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ي˘فر˘سشم˘لأو

ليهأاتلأ يف مهقح مهحنم و لزاهملأ

لسصت نأأ لمأأ ىلع تاغوأرم نود

ىقلتو ةيسصولأ ةهجلل مهتلاغسشنأ

يف كراسش ماقرألأ ةغلبو .ةباجتسسأ

ح˘سشر˘ت˘˘م ف˘˘لأأ251نيتقباسسملأ

6824 لجأأ نم ةيجراخلأ ةقباسسملل

كÓسسألأ سضعبب قاحت˘لÓ˘ل ا˘ب˘سصن˘م

ةن˘سس ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ

16ـب دسصتقم ةبترب قلعتتو9102

بئان ةبتر يف ابسصنم992و ابسصنم

ي˘ل˘ما˘ح ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ه˘جو˘م د˘سصت˘˘ق˘˘م

تا˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف تأدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشلأ

مولعلأو ةيراجتلأ مولعلأو ةبسساحملأ

نوناقلأو ري˘ي˘سست˘لأ مو˘ل˘عو ة˘ي˘لا˘م˘لأ

8281 سصسصخ ا˘˘م˘˘ك ، قو˘˘ق˘˘ح˘˘لأو

ة˘ي˘بر˘ت فر˘سشم ة˘ب˘تر ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘سصن˘˘م

تاسسأردلأ يجيرخ ةدئافل ةهجوملأ

عم اهلداعي امو ةيقيبطتلأ ةيعماجلأ

ةبتر ةدئافل ابسصنم325 سصيسصخت

دا˘˘سشرإلأو ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لأ را˘˘˘سشت˘˘˘سسم

ة˘ه˘جو˘م˘لأو ي˘ن˘ه˘م˘لأو ي˘سسرد˘˘م˘˘لأ

ملعو ةيبرتلأ مولع ةبعسش يجيرخل

ع˘˘م ،عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ م˘˘˘ل˘˘˘عو سسف˘˘˘ن˘˘˘لأ

ةبتر يف بسصنم103 سصيسصخت

31 ةدئافل ربخملاب يسسيئر قحلم

وآأ يماسس ينقت رأرغ ىلع اسصسصخت

ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ تا˘˘سسأرد˘˘لأ ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش

ينقت وأأ ايجولويبلأ يف ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ

كي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كلإلأ ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سس

ةداهسشل نيلماحلأ وأأ ءاي˘م˘ي˘كو˘ي˘ب˘لأو

ءايميكلأ وأأ اي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لأ ي˘ف ي˘ن˘ق˘ت

±.S°∏«º.اهريغو

¯ S°∏«º.±

تأر˘سشع سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘˘سص مد˘˘قأأ

نوؤوسشلأ عاطق يفظومو ةمئألأ

ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لأ

دا˘ح˘تلأ ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ لا˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ

أد˘˘يد˘˘ن˘˘ت كلذو ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ي˘˘ت˘˘لأ ،ة˘˘يرز˘˘م˘˘لأ عا˘˘سضوألا˘˘˘ب

تقو˘لأ ي˘ف عا˘ط˘ق˘لأ ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ي

نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ع˘˘فرو .ن˘˘هأر˘˘لأ

يتلأ تأراعسشلأ نم ةعومجم

ىلع يرذجلأ رييغتلاب بلاطت

نوؤو˘˘˘سشلأ عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم

مهتبلاطم ىلإأ ةفاسضإأ ،ةينيدلأ

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ ي˘ف م˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب

ليعفت ىلإأ ةوعدلأ عم تانكسس
نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ءا˘˘جو .ما˘˘مإلأ نو˘˘نا˘˘ق
ةينطولأ ةيقيسسن˘ت˘ل˘ل ي˘ما˘ت˘خ˘لأ
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو ة˘˘˘م˘˘˘ئأÓ˘˘˘ل
ى˘لإأ و˘عد˘ي˘ل ة˘ي˘ن˘يد˘لأ نوؤو˘سشلأ
رأو˘˘ح˘˘لأ تا˘˘سسل˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت
يعامتجلأ كيرسشلاب ة˘سصا˘خ˘لأ

عأرسسإلأ عم ةيسصولأ ةرأزولأو
ةقلاعلأ ا˘يا˘سضق˘لأ ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف
امك. عاطقلأ اهنم يناعي يتلأ

ا˘سضيأأ ي˘ما˘ت˘خ˘لأ نا˘ي˘˘ب˘˘لأ م˘˘سض
ىلع بلا˘ط˘م˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
رأدسصإأ يف لاجعتسسلأ ةلكاسش
زومرلاب سساسسملأ مرحُي نوناق
مامإلأ ةيامحب لفكتيو ةينيدلأ
ه˘ق˘ح ن˘م˘سضي ي˘نو˘نا˘ق ل˘˘كسشب

تبلاط امك.هلمع ةسسرامم ءانثأأ
يذلأ نايبلأ لÓ˘خ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ
فا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘يإا˘˘˘˘˘ب سسمأأ ه˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘سشن
يف ةسسوردملأ ريغ تÓيوحتلأ

ليهسستو عاطقلاب نيلماعلأ قح
تا˘يلو˘لأ ن˘ي˘˘ب تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
نومدقتي نيذلأ لامعلل ةبسسنلاب
طورسش قفو ةينونا˘ق تا˘ب˘ل˘ط˘ب
ني˘م˘ث˘ت ع˘م كلذ˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سست
ءا˘ن˘بأل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تأدا˘˘ه˘˘سشلأ
نو˘نا˘˘ق˘˘لأ ل˘˘يد˘˘ع˘˘تو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
يسضيوعتلأ ماظنلأو يسساسسألأ
عاطق لامعو ةمئألاب سصاخلأ
عفأد هتهج نم .ةينيدلأ نوؤوسشلأ
˘ما˘ع˘لأ دا˘ح˘تإÓ˘ل ما˘ع˘لأ ن˘˘ي˘˘مألأ
م˘ي˘ل˘سس ،ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ لا˘م˘ع˘ل˘˘ل

يفظومو ةمئألأ نع ،ةسشطابل
د˘˘˘سض ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لأ نوؤو˘˘˘˘سشلأ
نوسضرع˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ،تأءأد˘ت˘علأ
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ئأدأأ لÓ˘˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لإأ
،ةسشطابل ميلسس دّدسشو .مهماهمل

دو˘ه˘ج ر˘فا˘ظ˘ت ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
نم ،ن˘مألأ ةز˘ه˘جأأو ة˘مو˘كح˘لأ
ةيامحب لفكتت رطأأ ريفوت لجأأ

تأءأدتعلأ نم ، نيدلأ لاجر
تأزواجتلأو
نيمألأ نمث امك .تاقياسضملأو

ةليبنلأ ماهملأ ،«ايتيجولـل ماعلأ

ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ ،ة˘يو˘عو˘˘ت˘˘لأو
د˘˘˘˘جا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئألأ

حÓ˘˘سصإأ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘˘سسمو
.نطولأو عمتجملأ

ةيباقعلأ ةسسسسؤوملاب تقؤوملأ سسبحلأ بوجحم ةدب ةعانسصلل قباسسلأ ريزولأ ايلعلأ ةمكحملأ ىدل ققحملأ راسشتسسملأ عدوأأ
 .«ايك» تأرايسسلأ بيكرت عنسصم ةيسضقب قلعتت داسسف اياسضق يف قيقحتلأ راطإأ يف هلأوقأأ ىلإأ عامتسسلأ دعب كلذو .سشأرحلاب

تأرايسسلأ يبكرم ىلإأ قح هجو ريغب تأزايتمأ ميدقتب مهتم ةعانسصلل قباسسلأ ريزولأ

ايلعلا ةمكحملا ىدل ققحملا راضشتضسملا
ششارحلا نجضس بوجحم ةدب عدوي

ةعورسشم اهربتعأو مهبلاطم نع «ايتيجول«ـل ماعلأ نيمألأ عفأد اميف

 ةينيدلا نوؤوضشلا وفظومو ةمئألا
نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتلا رقم مامأا نوجتحي

فيظوتلأو ةيقرتلأ اتقباسسم اهتفرع ىربك سشغ ةيلمع
ةيبرتلأ عاطقب يجراخلأ

ةيضصولا ةرازولا لخدتب نوبلاطي نوضصتخم
ةيلخادلا ةيقرتلا ليعفت ةداعإل

 ةيخيرات كÓهتسسأ ةبسسن ليجسست دكأأ
سسأرخلوب طرافلأ ةيليوج7 موي

رايتلل ةيضضرعلا تاعاطقنإلا
ةيدمع تضسيل يئابرهكلا

سسمأأ «سسأرخلوب راهسش» زاغلنوسس عمجمل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ دكأأ
ريثأأ ربع ثبي يذلأ «ريرحتلأ فيسض» جمانرب ىلع افيسص هلوزن ىدل
ةقاطلل أريبك اكÓهتسسأ تلجسس هحلاسصم نأأ ةثلاثلأ ةيعأذإلأ ةانقلأ

لسصو ثيح,«ةيخيراتلأ ةورذلأ«ـب هايإأ افسصو ةيليوج7 موي ةيئابرهكلأ

ريدملأ حسضوأأو .طأواغيم331051 ىلإأ ةكلهتسسملأ ءابرهكلأ مجح
را˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘سضر˘˘ع˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘نلأ نأأ زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘˘لأ
تأرأرق يف هجأردإأ نكمي ل قطانملأ سضعب يف لجسسملأ يئابرهكلأ
لخأد دوزتلل يدأرإلأ فيقوتلاب قلعتي ريخألأ أذه نأل يدمعلأ عطقلأ
يذلأو كÓهتسسلأو جاتنإلأ نيب نزأوت ثأدحإأ فدهب ءابرهكلأ ةكبسش
امك.اندلب يف ثدحي ل ام وهو جاتنإلأ يف سصقن ببسسب ثدحي ام ابلاغ
اهب ماق يتلأ تأرامثتسسلأ نع هثيدح مسضخ يف سسأرخلوب قرطت
تايلمعلأ ربكأأ نأأ ىلإأ أريسشم تلاحلأ هذه لثم يدافت لجأأ نم عمجملأ

ةيبلت لجأأ نم3102و2102 يماع نيب اهقÓطإأ مت ةيرامثتسسلأ
قلعتي اميف«:ددسصلأ أذه يف لاق ثيح,ةديأزتملأ نيكلهتسسملأ تاجايتحأ

ةيتحتلأ ةينبلأو ،طأواغيم فلأأ02 ـلأ براقي ام انيدل ةقاطلأ ديلوتب

ةكبسش تزواجت امك.رتموليك فلأأ063 تزواجت عيزوتلأو لقنلل

.رتموليك فلأأ221 زاغلأ عيزوت
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ3375ددعلا9102 ةيليوج81  سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

ناميلضس ةيئافضشتضسإلا ةضسضسؤوملاب ةيلاملاو لئاضسولل يعرف بضصنم لغتضشي ناك ثيح اريدم يلع يضسيمهل بيضصنت ،لوألا ضسمأا مت
.هماهم تيهنأا يذلا دمحم ميتيلح ـل افلخ ،ةكيرب فايضضوب دمحم ةيئافضشتضسإلا ةيمومعلا ةضسضسؤوملل ريدمك تاريمع

ةيروضصنم ةمايز دعب/ لجيج

رايتلإ فعسض ببسسب تاجاجتحإ’إ
ريهاطلإ ىلإإ لقتنت يئابرهكلإ

ةيلوب ريهاط˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ح˘لا˘سص دلوأأ ة˘ق˘ط˘ن˘م تد˘ه˘سش
عاطقنأو فعسض ببسسب تاجاجتحإلأ نم ةجوم لجيج
برسضت يتلأ رحلأ ةجوم زع يف كلذو يئابرهكلأ رايتلأ

نم تدأز يتلأو عيباسسأأ ةدع ذنم سشينروكلأ ةمسصاع
يتلأ ديربتلأ لئاسسو فلتخمو تافيكملأ ىلع لابقإلأ
.ةيئابرهكلأ ةقاطلاب لغتسشت
اهب جتحأ يتلأ ةيلولأ ةمسصاع برغ ةمايز ةيدلب دعبف
يئابرهكلأ را˘ي˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘نأ بب˘سسب ما˘يأأ ل˘ب˘ق تأر˘سشع˘لأ
ةري˘خألأ هذ˘ه نا˘يذ˘غ˘ي نا˘ك «ن˘ي˘ل˘با˘ك » طو˘ق˘سس ة˘ج˘ي˘ت˘ن
نم ىرخأأ قطانم ىلع رودلأ ءاج ةيئابرهكلأ ةقاطلاب
ريهاطلأ ةيدلبب حلاسص دلوأأ ةقطنم أديدحتو ةيلولأ
يئابرهكلأ رايتلأ عاطقنأ ةجيتن تأرسشعلأ اهب جتحأ يتلأ

أذكو رجا˘ت˘م˘لأ سضع˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ق˘فد˘ت˘لأ ف˘ع˘سضو
ن˘م ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه با˘ح˘سصأأ ع˘ن˘م يذ˘لأ ر˘مألأ لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
راجتلأ نأأ ولو ةيلزن˘مور˘ه˘كلأ ةز˘ه˘جألأ سضع˘ب ل˘ي˘غ˘سشت

ف˘قو˘ت لÓ˘خ ن˘م ف˘ع˘سضلأ أذ˘ه˘ب أر˘ثأا˘ت ر˘˘ث˘˘كألأ أو˘˘نا˘˘ك
تايمك فلت يف ببسست يذلأ رمألأ لمعلأ نع مهتأدربم
.بيلحلأ تاقتسشم أديدحتو ةيئأذغلأ دأوملأ  نم ةريبك
زاغلأو ءابرهكلأ عيزوت ةسسسسؤوم نم رداسصم تعجرأأو
سضعب ىوتسسم ىلع ةلج˘سسم˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘نإلأ  ل˘ج˘ي˘ج˘ب
طغسضلأ ىلإأ ةريخألأ هذهب قفدتلأ فعسض أذكو قطانملأ
ةرأر˘ح˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ ة˘كب˘سشلأ ى˘ل˘ع ف˘ث˘كم˘لأ
عيباسسأأ ةدع ذنم ةيلولأ ميلقإأ برسضت يتلأ ةيسسايقلأ

تا˘ف˘ي˘كم˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘سسأ ى˘لإأ ة˘جا˘ح˘لأ ن˘م تدأز ي˘˘ت˘˘لأو
رمألأ ىرخألأ ديربتلأ لئاسسو ف˘ل˘ت˘خ˘م أذ˘كو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ
يهامتلأ ىلع ةرداق ريغ ةيئابرهكلأ ةكبسشلأ  لعج يذلأ

ناك نأو ةورذلأ تاقوأأ يف اميسس ديأزتملأ بلطلأ أذه عم
هذه ةدح عجأرتب لباقملأ يف ترقأأ دق تاهجلأ هذه تناك
لوسصفب اسسايق فيسصلأ أذه اهمجح أذكو تاعاطقنإلأ
مل ةيلولأ قطا˘ن˘م بل˘غأأ نأأ ل˘ي˘لد˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ف˘ي˘سصلأ
ف˘ي˘سصلأ ل˘سصف ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ر˘كذ˘ي عا˘ط˘ق˘نأ يأأ ل˘ج˘˘سست
. يراجلأ
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ةسصتخم ةريطخ  ةباسصع كيكفت
ةملاقب ةقرسسلإ يف

ةباسصع كيكفت نم ،ةملاق ةيلوب نمألأ حلاسصم تنكمت
نهتمت ،نينطأو˘م˘لأ سسو˘ف˘ن ي˘ف بعر˘لأ تل˘خدأأ ةر˘ي˘ط˘خ
لامعتسساب سصاخسشألأ ىلع ءأدتعلأ و لسشنلأ و ةقرسسلأ
ىواكسش ىلع ءانب تءاج ةي˘ل˘م˘ع˘لأ .ءا˘سضي˘ب˘لأ ة˘ح˘ل˘سسألأ
ةلئاط تحت ةقرسسلأ لعف ىلإأ مهسضرعت ءأرج اياحسضلأ
،نيلوهجم لبق نم نيكسس سضيبألأ حÓسسلاب ديدهتلأ
تاقرسسلل أرظنو ،ةلاقنلأ مهفتأوه ةزهجأأ مهنم فدهتسسأ
يتلأو سضيبألأ حÓسسلاب ديدهتلأ ةلئاط تحت ةددعتملأ
سسفن نولمحي سصاخسشأأ لبق نم بولسسألأ سسفنب تمت
ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ تأوق تماق،حمÓملأو تافسصأوملأ
ثاحبألأ فيثكت نم ينا˘ث˘لأ ير˘سضح˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

هذه يفرتقم ةيوه ديدحت نع ترفسسأأ يتلأ تايرحتلأو
حوأرتت نأذلأ امهيف هبت˘سشم˘لا˘ب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،لا˘ع˘فألأ

.ةملاقب ناميقم ةنسس62 و81 نيب ام امهرامعأأ

مت ،امهنأاسشب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأ دعب و
يف قيقح˘ت ح˘ت˘ف ن˘يأأ ،ة˘طر˘سشلأ ز˘كر˘م ى˘لإأ ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
نيوكت  لعف نع ايئاسضق افلم امهدسض نوك و ،ةيسضقلأ

ةحلسسألاب ديدهتلأ ةلئاط تحت تاقرسسلأو رأرسشأأ ةيعمج
امهيف هبتسشملأ ،راسشنم و نيكاكسس عون نم ءاسضيبلأ
ردسص ثيح ،عوبسسألأ أذه رحب ةملاق ةمكحم مامأأ امدق
.عأديإأ رمأأ امهقح يف
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ةرايزلل اعبت أذه رأرقلأ ءاجو

ةيلو يلأو تداق يتلأ ةيئاجفلأ

ةسسسسؤوملل يدمحم ديرف ةنتاب

دمحم ةيئافسشتسسإلأ ةيمومعلأ

موي خيرا˘ت˘ب ة˘كير˘ب فا˘ي˘سضو˘ب

نيأأ،9102 نأوج51 تبسسلأ

ةيثراكلأ ةيعسضولأ ىلع فقو

ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لأ بي˘˘سست˘˘لأ ة˘˘˘لا˘˘˘حو

،تا˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لأ مأد˘˘˘˘ع˘˘˘˘نأو

ن˘م د˘يز˘ت ي˘ت˘لأ تأزوا˘ج˘˘ت˘˘لأو

اه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ةا˘نا˘ع˘م˘لأ

ة˘ي˘طأر˘قور˘ي˘ب ءأر˘ج ى˘سضر˘م˘˘لأ

ىلع نيمئاقلأ لبق نم ةدمعتم

بايغ يف ةي˘ح˘سصلأ ح˘لا˘سصم˘لأ

 .ينهملأ ريمسضلأ

مقر يرأزولأ رأرقلل اقبطو

ةيليوج11 خيراتب518

اهريدم ماهم ءاهنإأ مت،9102
،د˘يد˘ج˘لا˘ب ه˘ل˘يو˘ح˘تو ق˘˘با˘˘سسلأ
ر˘ي˘ي˘˘سست ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لأ
ىسضرملأ تابلطتمو ىسشا˘م˘ت˘ي
ل˘˘˘ث˘˘˘مألأ ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لأ فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘˘سس م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب
أذه ،يحسصلأ بناجلاب ةقلعتملأ

دير˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ي˘لأو نا˘كو
ا˘عا˘م˘ت˘جأ د˘ق˘ع د˘ق ،يد˘˘م˘˘ح˘˘م
،ةحسصلأ تأراطإأ ةقفر ايقيسسنت
ةيئاجفلأ ةرايزلأ رثأ ىلع كلذو
،ةكيرب ةنيدم ىلإأ هتداق يتلأ

تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشنأ ة˘˘˘˘سسأرد أذ˘˘˘˘˘كو

ثيح ،اهب لفكتلأو نينطأوملأ
د˘سصر˘ل ما˘ت˘لأ هدأد˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ د˘˘كأأ
ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘ف˘ل˘غألأ ن˘م د˘يز˘م˘˘لأ
،ة˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق˘ب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل
يتلأ تامدخلأ نسسحأأ ميدقتو
،نينطأوملأ تاعلطت ىلإأ ىقرت

تأدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف  رر˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
نم لك يف تامدخلأ ةددعتملأ

،نكسسم0001 ،رسصنلأ ي˘ح
ة˘ط˘ق˘ن˘ك ما˘ط˘ي˘بو را˘م˘˘ع دلوأأ

،اسس42/42 ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م
ةيمومعلأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ م˘ي˘عد˘تو

02 ـب ةكيرب ةيرأوجلأ ةحسصلل
ة˘ح˘سصل˘ل ما˘ع بي˘ب˘ط بسصن˘˘م
ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب .ة˘˘يرأو˘˘˘ج˘˘˘لأ
ةيمومعلأ تاسسسسؤوم˘لأ م˘ي˘عد˘ت

،فايسضوب دمحم ةيئافسشتسسإلأ
ةسسسسؤوملأو ،تأريمع ناميلسس
ةيرأوجلأ ةح˘سصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
رباخمو ةع˘سشأأ ةز˘ه˘جأا˘ب ة˘كير˘ب
م˘ي˘عد˘تو .ة˘ب˘ي˘ط˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘˘ل
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ
،فايسضوب دمحم ةيئافسشتسسإلأ
ةسسسسؤوملأو ،تأريمع ناميلسس
ةيرأوجلأ ةح˘سصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

 .نيسصسصختم ءابطأاب ةكيرب

ىفسشتسسم ةئيهت  نع كيهان
ة˘˘كير˘˘ب فا˘˘ي˘˘سضو˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
فا˘ع˘سسإأ تأرا˘ي˘سسب ه˘م˘ي˘عد˘˘تو
عور˘˘سشم ة˘˘سسأرد ع˘˘م ،ةد˘˘يد˘˘ج
تلاج˘ع˘ت˘سسأ ة˘ح˘ل˘سصم زا˘ج˘نإأ

.ىفسشتسسملاب ةديدج
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يسضاق لوألأ سسمأأ راهن ترمأأ

، ةملاق ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ق˘˘با˘˘سسلأ ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ عأد˘˘˘يإا˘˘˘ب

ةملاق ةيلول ةيراقعلأ ةظفاحملل

يذلأ تقولأ يف تقؤوملأ سسبحلأ

أرمأأ ةيسضاقلأ تأذ  هيف تردسصأأ

ظ˘فا˘ح˘م˘لأ ن˘م Ó˘ك ع˘سضو˘ب ر˘˘خآأ

عوبسسألأ فيقوت مت يذلأ يلاحلأ

ة˘ير˘يد˘م˘لأ ن˘م رأر˘ق˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ

سسي˘ئر و ة˘لود˘لأ كÓ˘مأل ة˘ما˘ع˘لأ

سسي˘˘ئرو ي˘˘سضأرألأ ح˘˘سسم م˘˘˘سسق

م˘˘سسق سسي˘˘ئر و دو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ م˘˘˘سسق

ددع و سشيتفتلأ نوع و ةيقاطبلأ
ةظفاحملأ تأذب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ ن˘م
ةياغ ىلإأ ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت
تءاج دق و ،قيقحتلأ لامكتسسأ

ءو˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘مأوألأ هذ˘˘˘˘˘ه
اهترسشاب يتلأ ةريبكلأ تاقيقحتلأ
كرد˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ثا˘ح˘بألأ ة˘˘قر˘˘ف
طرو˘ت تت˘ب˘ثأأ ي˘ت˘لأ و ، ي˘ن˘طو˘لأ
و نيقباسسلأ تأراطإلأ نم ديدعلأ
اياسضقلأ نم ديدعلأ يف نييلاحلأ
لامعتسسلأ و ريوزتلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
ة˘يرأدإأ ق˘˘ئا˘˘ثو فÓ˘˘تإأ و روز˘˘م˘˘لأ

ح˘ن˘م و ة˘ي˘ف˘ي˘˘ظو˘˘لأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأو
ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ر˘˘˘ي˘˘˘غ تأزا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘مأ

ذو˘˘ف˘˘ن˘˘˘لأ يوذ ن˘˘˘م سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأل
ةظ˘فا˘ح˘م˘لأ نأأ ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لأو
تدهسش ةم˘لا˘ق ة˘يلو˘ل ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ
نم Óك فيقوت ةيسضاملأ ةنسسلأ
و نيفظوملأ نم ددع و ظفاحملأ
ة˘م˘كح˘م ى˘˘ل˘˘ع أو˘˘ل˘˘ي˘˘حأأ ن˘˘يذ˘˘لأ
ةملاق ءاسضق سسلج˘م˘ب تا˘يا˘ن˘ج˘لأ
اياسضقلأ ىدحإأ يف مهتعباتم دعب
رتفد رأدسصإأ ة˘ي˘سضق˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

و ،ح˘سسم ة˘فو˘˘ف˘˘سصم و ،يرا˘˘ق˘˘ع
عو˘ي˘سشلأ ن˘م ة˘ثرو˘لأ د˘حأأ جأر˘˘خإأ
يتلأ و ،نوناقلل ةفلاخم ةقيرطب

5 ب ظفاحملأ ةنأدإأ اهلÓخ  مت
ة˘مأر˘غو ، أذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تأو˘ن˘˘سس

قو˘ق˘ح˘لأ ن˘˘م نا˘˘مر˘˘ح و ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
يراقع ظفاحم قح يف ةيندملأ
حسسم ةيريدمب فظوم و ،قباسس

 .يسضأرألأ

ةيراقعلأ ةظفا˘ح˘م˘لأ تد˘ه˘سشو
ةريخألأ ةنوآلأ يف ةملاق ةيلول
اهلاطبأأ ناك حئاسضفلأ نم ديدعلأ

اهيف أوثاع تافظوم و نيفظوم
ىلإأ اهأدسص غلب هنأأ ةجردل أداسسف
اهنأأ ةسصا˘خ ن˘طو˘لأ ءا˘جرأأ ع˘ي˘م˘ج
تايلولأ نم ديدعلأ ةهجو ربتعت
و ةسسبت رأر˘غ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
˘˘مأأ و ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ و سسأر˘˘هأأ قو˘˘˘سس
.يقأوبلأ

ةضسضسؤوملا اهدهضشت يتلا لامهإلاو بيضستلا ةلاح دعب / ةنتاب

ةيئافسشتسس’إ ةسسسسؤوملإ ريدم ماهم ءاهنإإ
ةكيربب فايسضوب دمحم

 ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا تاراطإا عضضو / ةملاق

سسبحلإ قباسسلإ يراقعلإ ظفاحملإ عإديإإ
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د˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘لأ ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع د˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشت
ىيحي ن˘ب ق˘يد˘سصلأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
ن˘م ة˘لا˘ح ن˘ي˘مو˘ي ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع كلذو ل˘˘م˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘لأ
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘˘لأ تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإلأ
ةدايعلأ هذهب تÓماعلأ تÓباقلأ

نيدبأأ يئÓ˘لأ تا˘سضر˘م˘م˘لأ أذ˘كو
يدر˘ت ن˘م ر˘ي˘ب˘كلأ ن˘ه˘سضا˘ع˘˘ت˘˘مأ

لكب ةدايعلأ هذهب لمعلأ فورظ
.تاعبت نم كلذ نع بترت ام

تاسضرمملأو تÓباقلأ  نسشتو
ةعباتلأ ديلوتلأ ةدايع˘ب تÓ˘ما˘ع˘لأ
ىيحي ن˘ب ق˘يد˘سصلأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل
ةجوم نينثلأ مو˘ي ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب
نهب تعفد يتلأ تاجاجتحإلأ نم
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘ع ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘˘لإأ

يسسيئر˘لأ قأور˘لا˘ب فا˘ف˘ط˘سصإلأو

نع ريبعتلأ لجأأ نم ةدايعلأ هذهل

فورظ نم ر˘ي˘ب˘كلأ ن˘ه˘سضا˘ع˘ت˘مأ

ماسسقأأ فلت˘خ˘م˘ب ة˘ئ˘ي˘سسلأ ل˘م˘ع˘لأ

سضع˘ب ا˘ه˘ت˘ف˘سصو ي˘ت˘لأو ةدا˘ي˘ع˘لأ

ةئيسسلاب تاسضرمم˘لأو تÓ˘با˘ق˘لأ

تدد˘نو ،ة˘ي˘˘نا˘˘سسنإلأ ر˘˘ي˘˘غو أد˘˘ج

ة˘كر˘ح˘لأ هذ˘ه ي˘ف تا˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ

ةريبكلأ طوغسضلاب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإلأ

سضعب لبق نم اهل نسضرعتي يتلأ

أريثك تر˘ثأأ ي˘ت˘لأو ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ

يف نهت˘ل˘خدأأو  ن˘ه˘با˘سصعأأ ى˘ل˘ع

نهددهتي ام لظ يف مئأد فوخ

.تابوقع نم

تÓ˘با˘ق˘لأ سضع˘ب تدد˘˘ن ا˘˘م˘˘ك

لئاسسولأ ف˘ع˘سضب تا˘سضر˘م˘م˘لأو

لفكتلأ لجأأ ن˘م ن˘ه˘ل ةر˘خ˘سسم˘لأ

تر˘ثأأ ي˘ت˘لأو ةدا˘ي˘ع˘لأ تÓ˘يز˘˘ن˘˘ب

ن˘ه˘ل˘م˘ع ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس ل˘˘كسشب

ه˘ل تنا˘ك  يذ˘˘لأ ر˘˘مألأ ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ

.نهدودرم ىلع ةئيسس تافعاسضم

ي˘˘ف تا˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ تب˘˘˘لا˘˘˘طو

اهتفرع يتلأ ةيجاجتحإلأ ةكرحلأ

لجيج ىفسشتسسمب ديلوتلأ ةدايع

ن˘ي˘ع˘˘ب تلا˘˘غ˘˘سشنإلأ هذ˘˘ه ذ˘˘خأا˘˘ب

ل˘˘ث˘˘مألأ ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لأو را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عإلأ

تلظ يتلأ ةي˘ن˘ه˘م˘لأ ن˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب

ا˘م˘ك تأو˘ن˘سسل جأردألأ ة˘˘سسي˘˘ب˘˘ح

ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لأ ةر˘م˘لا˘˘بو ن˘˘ل˘˘ق˘˘ي

يف اهل نسضرعتي يتلأ طوغسضلأ

ي˘ب˘ط˘لأ ردا˘كلأ ة˘يا˘ف˘ك مد˘ع ل˘ظ

هذ˘ه ى˘ل˘ع فأر˘سشإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ

لكب لفكتلأ نع هزجعو ةدايعلأ

ندفأوتي يئÓ˘لأ ةدا˘ي˘ع˘لأ تÓ˘يز˘ن

ة˘يلو˘لأ ق˘طا˘ن˘م ل˘ك ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع

.اهجراخ نم ىتحو

ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ فأر˘طألأ ى˘˘سشخ˘˘تو

ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب ي˘ح˘سصلأ ع˘سضو˘ل˘˘ل

هذ˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلأ تا˘˘سسا˘˘كع˘˘نإلأ

ريسس ىلع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإلأ ة˘كر˘ح˘لأ

د˘ي˘لو˘ت˘ل˘ل ةدا˘˘ي˘˘ع م˘˘هأا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ا˘م ل˘كب سشي˘نرو˘كلأ ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب

ىلع تأريثأات نم كلذل نوكيسس

لظ يف اسصوسصخ لمأوحلأ ةحسص

ن˘م سصسصخ˘ت˘لأ أذ˘ه ه˘ي˘نا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م

ىلع ريطأاتلأ يف فعسضو سصئاقن

ةحلسصملأ هذه ميعدت نم مغرلأ

ةرتفلأ لÓخ نيسصتخم نيبيبطب

اهب ماق تاطاسسو دعب ةيسضاملأ

.ايسصخسش  ةيلولأ يلأو

نهيلع ضضورفملا ريبكلا طغضضلاو لمعلا فورظ يدرت ىوعدب

 لمعلإ نع نفقوتي تÓباقلإو لجيج ىفسشتسسمب ديلوتلإ ةدايعب ةبخاسص تاجاجتحإ

ةملاقب راقرقوب ةتسشمب ةيعإرزلإ ليسصاحملإ نم إراتكه22 يلإوح فÓتإإ يف ببسستي قيرح
لترلأ نم معدبو ءافطإأ تانحاسش30 ةطسسأوب،ةملاقب ةيسسيئرلأ ةدحولل ةعباتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم هل تلخدت قيرحلأ، ةملاقب راقرقوب ةتسشمب أراتكه02 نم ديزأأ فÓتإأ يف سسمأأ راهن لوهم قيرح ببسست

24 ،نوتيز تأرجسش60 ،ةديسصح كه22 يلأوح فÓتإأ فلخ ثيح ،ةيعأرز ليسصاحم قيرح لجأل سسيلوبويله ةيدلب راقرقوب ةتسشم ىمسسملأ ناكملاب ،ةفيفخ ءافطإأ تانحاسش30 سصسصخ يذلأ ةملاق لقنتملأ

فلتخم نم درف91 ءافطإأ تانحاسش60 هل رخسسملأ داتعلأو دأدعتلأ غلب نيأأ ،ةيباغ ةقطنمو مانغألأو نجأودلأ ةيبرتل عدوتسسم51 ،رواجم نكسسم21 ةيامح مت دقو نبت ةمزح009و ةفلتخم ةرمثم ةرجسش
.نيتفيفخ نيتنحاسش ترخسس تاباغلأ حلاسصم ،بترلأ
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ةنتاب يتيلو نيب طبآرلآ57 مقر ينطولآ قيرطلآ ىوتصسم ىلع لوألآ سسمأآ عقو يذلآ رورملآ ثداح ةليصصح تعفترآ
.اياحصض ةصسمخ ىلإآ ةمرج ةيدلب ميلقإاب ،فيطصسو

 تايوطم عيزوت مت اميف

نيفاطصصملآ ىلع

ةيسسيسسحتلا ةلمحلا لسصاوت

رورملا ثداوح نم ةياقولل

تريزقتب تسس’اسست ئطاسشب

وزو يزيتب
ثدأوح نم ةياقولل ةيصسيصسحتلأ ةلمحلأ لصصأوتت

ةيميلقإ’أ ةعومجملأ ا˘ه˘ي˘ف تعر˘صش ي˘ت˘لأ رور˘م˘لأ

ىلع أذه و وزو يزيت ةي’و يف ينطولأ كردلل

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م و ئ˘˘طأو˘˘صشلأ و تا˘˘قر˘˘ط˘˘˘لأ ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

راطإأ يف لخدت ةلمحلأ هذه نإاف ملعلل . مامجتصس’أ

قيرطلأ يلمعتصسم و تأرايصسلأ باحصصأأ سسيصسحت

دودصسلأ و ةبقأرمـلأ طاقن فلتخـم ىوتصسم ىلع

نم دحلأ و ليلقتلأ لجأأ نم ةي’ولأ ميلقإاب ةتباثلأ

ن˘م تأر˘صشع˘لأ ا˘يو˘ن˘صس د˘صصح˘ت ي˘ت˘˘لأ ثدأو˘˘ح˘˘لأ

نم ةبرقم رداصصم بصسح و . ةيرصشبلأ  حأورأ’أ

ةي’ولاب ةيميلقإ’أ ةعومجملل ةعباتلأ مÓعإ’أ ةيلخ

لجأأ نم اعم «راعصش تحت تءاج ةلمحلأ هذه نإاف

خ˘يرا˘ت˘ب تق˘ل˘ط˘˘نأ د˘˘ق و «ثدأو˘˘ح نود˘˘ب ف˘˘ي˘˘صص

نم91 يف متتختل ، يراجلأ ةيليوج رهصش نم7 ـلأ

راطإأ يف ةل˘م˘ح˘لأ هذ˘ه ل˘خد˘ت ا˘م˘ك .ر˘ه˘صشلأ سسف˘ن

كردلأ ةدايق فرط نم ةرطصسملأ فأدهأ’أ ديصسجت

يف ةلثمتملأو يقرطلأ نمأ’أ سصوصصخب ينطولأ

ةفعاصضم قيرط نع رورملأ ثدأوح ددع سضيفخت

بنا˘˘ج ى˘˘˘لإأ يو˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لأو ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ

ع˘ي˘م˘˘ج كأر˘˘صشإأ م˘˘ت ثي˘˘ح ، ة˘˘ي˘˘عدر˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ

هذ˘˘ه ي˘˘ف نأد˘˘ي˘˘مـلأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ءا˘˘˘كر˘˘˘صشلأ

ردجت امك .ةيامحلأ حلاصصم رأرغ ىلع ةردابملأ

اهتقلطأأ يتلأ ةيصسيصسحتلأ ةلمحلأ نإاف ةراصشإ’أ هيلإأ

ن˘م وزو يز˘ي˘ت ة˘ي’و˘ل ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘صصم

ةد˘ئا˘ف˘ل تر˘يز˘ق˘ت˘ب تصس’ا˘صست ر˘ي˘ب˘˘كلأ ئ˘˘طا˘˘صشلأ

اياحصض عوقو يدافت ةيفيكب قيرطلأ يلمعتصسم

رطخلل نيرخآ’أ ةايح سضيرعت و رورملأ ثدأوح

هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك .ن˘ي˘ل˘جأر˘لأ وأأ م˘ه˘ي˘ق˘فأر˘م ن˘م

ئطاصشب نيفاطصصملأ ىلع تايوطم عيزوت ةلمحلأ

ن˘م˘صضت˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم و تصس’ا˘˘صست

و ةميلصسلأ ةقايصسلأ دعأوق سصوصصخب تاهيجوت

يف طأرفإ’أ نع ة˘م˘جا˘ن˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘صسلأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ أذ˘ك

˘مأر˘ت˘حأ مد˘عو ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ تأروا˘ن˘م˘لأ و ة˘عر˘˘صسلأ

ميظنت رايتخأ نأأ ثيح ةيرورملأ ةينمأ’أ ةفاصسملأ

يذلأ فايطصص’أ مصسوم عم انمأزت ءاج ةلمحلأ هذه

امم ،نيفاطصصملل أريبك ’ابقإأ ةي’ولأ هيف فرعت

يتلأ و ةي’ولأ لخدت يتلأ تابكرملأ دأدعت يف دأز

.يرورم ماحدزأ اهنع جتني

N∏«π S°©ÉO

يمآرجإآ لمع دوجو حجري/ةدكيكصس

 نييراجت نيلحم قرح

صشورحلا يف
ةثلاثلأ دنع،سسمأأ رجف سشورحلأ ناكصس ظقيتصسأ

انكصسم064 يحب لوهم ر˘ظ˘ن˘م ى˘ل˘ع ا˘حا˘ب˘صص

ق˘ير˘ح˘لأ ،و˘ي˘ث˘صس’ م˘صسا˘ب فور˘ع˘م˘لأ سشور˘˘ح˘˘لا˘˘ب

رصضخلأ عيبل لوأ’أ نييراجت نيلحم لاط لوهملأ

عقي و ةيئأذغلأ دأوملل لحم يناثلأ و هكأوفلأ و

مهتلأ قيرحلأ نإاف تامولعم بصسحو ،لوأ’أ بنجب

نوكي نأأ رداصصم تحجرو ،امهرخآأ نع نيلحملأ

لاعصشإأ يف نيلوهجم طروتو لعاف لعفب قيرحلأ

ردصصم نأدعي نيذللأ نيلحملأ لاط يذلأ قيرحلأ

ةيامحلأ حلاصصم تلخد˘ت د˘قو ،ا˘م˘ه˘ي˘ب˘حا˘صص قزر

ةطرصشلأ تحت˘ف ا˘م˘ي˘ف ،ق˘ير˘ح˘لأ دا˘م˘خإ’ ة˘ي˘ند˘م˘لأ

و ثدح ام ليصصافت فصشك فدهب اقمعم اقيقحت

.يمأرجإ’أ لمعلأ يفن وأأ تابثإأ
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ةرايصسلأ قئا˘صس ي˘فو˘ت ثي˘ح

،ةنصس62 ر˘م˘ع˘لأ ن˘م غ˘لا˘˘ب˘˘لأ

حوأرتت نهرامعأأ ،ءاصسن ةعبرأأو

يقل ثيح ،ةنصس74و72 نيب

ن˘ي˘ع˘ب م˘ه˘ف˘ت˘ح م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ع˘˘برأأ

ةيحصضلأ تظف˘ل ا˘م˘ي˘ف ،نا˘كم˘لأ

74 رمعلأ نم ةغلابلأ ةصسماخلأ

ءأرج ىفصشتصسملاب اهف˘ت˘ح ة˘ن˘صس
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لأ تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’أ
دقف ثداحلأ امأأ ،اهل تصضرعت
ةرايصس بÓقنأو فأرحنأ رثإأ عقو
«تن˘˘صسكأأ يأد˘˘نو˘˘ه» عو˘˘ن ن˘˘˘م
ة˘ت˘ف’ دو˘م˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘مأد˘˘ط˘˘صصأو
ها˘ج˘تأ دد˘ح˘ت ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘يرور˘˘م
ثث˘ج ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت ثي˘˘ح ،قر˘˘ط˘˘لأ
تافا˘ع˘صسإأ فر˘ط ن˘م ا˘يا˘ح˘صضلأ
ةدايع˘لأ ى˘لإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

رذ˘ع˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ةدد˘ع˘ت˘˘م˘˘لأ
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو
يئافصشت˘صس’أ ز˘كر˘م˘لا˘ب ثث˘ج˘لأ
˘ما˘م˘تإأ د˘ع˘ب ة˘ن˘تا˘˘ب ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ
يف ،ينطولأ كردلأ دأرفأأ ةيعمب

ةيحصضلأ ءÓجإأو فاعصسإأ مت نيح
نمو ةدايعلأ سسفن ىلإأ ةصسماخلأ

زكرملأ سسفن ىلإأ ةريخأ’أ هذه
ةروطخل يعماجلأ يئافصشتصسإ’أ

اهصسا˘ف˘نأأ تظ˘ف˘ل ن˘يأأ.ا˘ه˘ت˘با˘صصإأ

تح˘ت˘ف ا˘م˘˘ي˘˘ف ،كا˘˘ن˘˘ه ةر˘˘ي˘˘خأ’أ

اقيقحت ينطولأ كردلأ حلاصصم

بصسحو ،م˘˘ي˘˘لأ’أ ثدا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘˘ف

اياح˘صضلأ نإا˘ف ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘صصم

لو˘ح˘ت ،فا˘فز بكو˘م˘˘ب أو˘˘نا˘˘ك

نأد˘ق˘˘ف˘˘ب م˘˘تأا˘˘م ى˘˘لإأ ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘ل

أوناك نيذلأ ةصسمخلأ اياحصضلأ

.ةدحأو ةرايصس نتم ىلع
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حلاصصمل ةيرهصش ةليصصح يف
نأوج رهصشل جيريرعوب جرب نمأأ
ةيرا˘ج˘لأ ة˘ن˘صسلأ ن˘م مر˘صصن˘م˘لأ
ة˘˘طر˘˘˘صشلأ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تل˘˘˘ج˘˘˘صس

283 ةي’و˘لأ ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
نوناقلأ مئأرج راطإأ يف ةيصضق

طروت392 ا˘ه˘ن˘˘م تل˘˘ح

مت ىثنأأ71و أركذ734 اهيف

454 ة˘ع˘با˘ت˘˘م ا˘˘هر˘˘ثإأ ى˘˘ل˘˘ع

م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م عدوأأ ، ا˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘صش

دافتصسأو تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ74

رصشابملأ ءاعدتصس’أ نم رخآأ37

سصاخصشأأ (70 ) ةعبصس عصضو و

دافتصسأ و ةيئاصضقلأ ةباقرلأ تحت

جأر˘˘فإ’أ ن˘˘م ا˘˘˘صصخ˘˘˘صش72

(50) ةصسمخ يقب اميف تقؤوملأ

لاصسرإأو رأرف ةلاح يف سصاخصشأأ

ةباينلأ ىلإأ ايئاصضق افلم292

ةحلصصملأ تل˘ج˘صس ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

لÓخ يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ

ايرورم ثداح45 ةرتفلأ سسفن

ل˘ي˘ج˘صست ن˘ع ر˘ف˘صسأأ ا˘ي˘نا˘م˘صسج

رخآأ96 ةباصصإأ و ةافو يتلاح

ةحنج77 ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ا˘م˘ك

ةفلاخم815و. ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘م

تاجردلأ فلت˘خ˘م ن˘م ة˘يرور˘م

ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘جرد˘لأ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأأ

اهيلت ةفلا˘خ˘م713 عومج˘م˘ب

ب ى˘لوأ’أ ة˘جرد˘لأ تا˘ف˘لا˘˘خ˘˘م

ةفلاخم03ب ةيناث˘لأو741

ةجردلأ نم ةفلاخم42 ريخأأو

58 بح˘صس م˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘ع˘˘بأر˘˘لأ

ةد˘م˘ل ا˘ه˘ب˘ل˘غأأ ة˘قا˘ي˘˘صس ة˘˘صصخر

ةلاح26 عومجمب رهصشأأ ةثÓث

و نأرمعلأ ةقرف تلجصس دقو أذه

ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح

ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ

ةقلعتم02 اهنم ةفلاخم34

تافلاخم (60) تصسو نأرمعلاب

61 أذكو تايافن˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م

قيرطلأ ريهطتب ةقلعتم ةفلاخم

ةقلعتم ةدحأو ةفلاخم و ماعلأ

. ةيمومعلأ ةحصصلأو ةفاظنلاب

متأام ىلإآ لوحتي فافز لفح

ةنتابب صصاخسشأا ةسسمخ ىلإا اياحسضلا ددع عافترا

مرصصنملآ نآوج رهصش ةليصصح يف/جيريرعوب جرب

ةباسصإاو نيسصخسش كÓهو ماع نوناق مئارج ةيسضق283 ليجسست
ةقايسس ةسصخر58 بحسسو ايرورم اثداح45 يف رخآا96
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ةر˘ئأد ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تف˘˘قوأأ

ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث يدأو˘لأ سسأأر

يدمعلأ لت˘ق˘لأ ة˘لوا˘ح˘م ة˘يا˘ن˘ج

ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا˘˘ب د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يا˘˘ن˘˘جو

ةمرح كاهتنأ طرصشب بوحصصم

حر˘˘˘ج˘˘˘لأ و بر˘˘˘صضلأ و لز˘˘˘ن˘˘˘م

سضي˘˘˘˘بأأ حÓ˘˘˘˘صسب يد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ

يد˘م˘ع˘لأ م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لأ ،(ن˘ي˘˘كصس)

هقيقصش يقب اميف ،ريغلأ كلمل

ةلاح يف ينا˘ث˘لأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ

لا˘صصت’أ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بصسحو رأر˘˘ف

ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ تاقÓعلأو

ةنصس63 (ع - ز )نيمهتملأ نإاف

امهو ةنصس43 (م -ز ) هقيقصشو

ءأدتعإ’ا˘ب ا˘ما˘ق ر˘كصس ة˘لا˘ح ي˘ف

) نم لك امهمع ءانبأأ لزنم ىلع

73 (ز -ز ) و ةنصس04 (ن - ز

ةنصس51 (أأ - ز ) ةلفطلأو ةنصس
ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘صسأأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
دود˘ح ي˘˘ف أذ˘˘ه و (ن˘˘ير˘˘ج˘˘ن˘˘خ)

، Ó˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل (03:32) ة˘˘˘عا˘˘˘صسلأ
، ةغي˘ل˘ب ا˘حور˘ج م˘ه˘ل ن˘ي˘ب˘ب˘صسم
ةلفطلأ حبذب ديدهتلأ ىلإأ ةفاصضإأ
ميطحت عم (ن - ز ) ةنبأ (أأ - ز )

لزنملأ سضأر˘غأأ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ءز˘ج
را˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘صضق بب˘˘˘صسب كلذو
ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘حور˘˘ط˘˘م

فلم زاجنإأ متيل ، ةقباصس تاعأزن

هبجومب مدق ، امهدصض يئاصضق

ةنصس63(ع - ز ) هيف هبتصشملأ

و ةيروهمجلأ ليكو ديصسلأ ىلإأ

لوثملأ ةصسلج ىلع هتلاحإأ دعب

سسب˘ح˘لأ ه˘عأد˘˘يإأ م˘˘ت ، يرو˘˘ف˘˘لأ

ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ ي˘ق˘ب ا˘م˘ي˘ف تقؤو˘م˘˘لأ

يف ةنصس43 (م - ز ) يناثلأ هيف

.رأرف ةلاح

رآرف ةلاح يف رخآآ يقب اميف/جيريرعوب جرب

ةيانج ةمهتب ينيثÓث فيقوت
لتقلاب ديدهتلا ةيانج و يدمعلا لتقلا ةلواحم
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 ةزإرخب نكسسم007 يح ىلإإ ةفاسضإإ

ةكبصش حÓصصإأ لاغصشأأ قÓطنأ

ةورعزوب يحب يحصصلأ فرصصلأ
يحشصلا فرشصلا ةكبشش حÓشصإا لاغششأا قلطنتشس

007 يحب ةلشصاحلا تابرشستلا ىلع ءاشضقلا و

داو ةيدلبل ايرادإا عباتلا ةزارخب يعامتجا نكشسم

نينطاوملل ةرركتملا يواكششلا دعب اذهو بنعلا

يف ةشصاخ لكششملا اذه نم اريثك اوناع نيذلا

ام وهو ةرارحلا تاجرد عفترت نيأا فيشصلا لشصف

ريملا لخدت ىعدتشسا ام ةئبوألا راششتنإاب ددهي تاب

ينطولا ناويدلا لثمم، ةزارخ يح بودنم ةقفر

يداوب ةينقتلا ةحلشصملا ةشسيئر ،لاحرب ريهطتلل

ةلشصا˘ح˘لا رار˘شضألا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب او˘ما˘ق ن˘يأا، بن˘ع˘لا

و يحلاب يحشصلا فر˘شصل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ة˘كب˘ششلا˘ب

ل˘ح˘ل ه˘ل˘كشش و ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘تلا

نم، نينطاوملل يحشص طيحم نامشضو لكششملا

ءادوشسلا طاقنلا ىلع ءاشضقلا راطإا يفو رخآا بناج

ةكبشش ديد˘ج˘ت لا˘غ˘ششأا تق˘ل˘ط˘نا ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ي˘˘ح˘˘ب با˘˘ب˘˘ششلا راد بنا˘˘ج˘˘ب ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘شصلا

رثكألا يحلا اذه ونطاوم ربتعي ثيح، ةرورعزوب

ي˘ف قر˘غ˘ي ن˘يأا ءا˘ت˘ششلا ل˘شصف ي˘ف ءاو˘شس ارر˘˘شضت

لشصف يفو ةيئام كربو لاحوأا ىلإا لوحتيو هايملا

فر˘شصلا ها˘ي˘م ن˘م نو˘ن˘طاو˘م˘لا ي˘نا˘ع˘ي ف˘˘ي˘˘شصلا

صسو˘˘ما˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا را˘˘˘ششت˘˘˘نلا و ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا

تاطلشسلا تارملا د˘يد˘ع اود˘ششا˘ن ا˘م˘ك،ناذر˘ج˘لاو

ةايح نم م˘ه˘جار˘خإاو ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘شضب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

 .اهيف نوطبختي يتلا ءاقششلاو صسؤوبلا
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عجرت راجتلل ةينطولأ ةيعمجلأ

عافترإل رصضخلأ راعصسأأ باهتلأ

ةرأرحلأ تاجرد
،نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا صسيئر عجرأا

ى˘لإا ر˘شضخ˘لا را˘ع˘شسأا با˘ه˘ت˘لا ،راو˘ن˘لو˘ب ر˘ها˘˘ط˘˘لا

ي˘ت˘لا ةرار˘ح˘لا تا˘جرد ي˘ف ي˘شسا˘ي˘ق˘˘لا عا˘˘ف˘˘ترلا

دعب اذه.عوبشسألا ةياه˘ن ن˘طو˘لا تا˘يلو ا˘ه˘ت˘فر˘ع

رهششلا لÓخ هتدهشش يذلا صسوشسحملا صضافخنلا

بشسحو، اددجم عافترÓل دوعت نأا لبق يشضاملا

يف تببشستو تعمتجا ةديدع لماوع نإاف راونلوب

هذه ىلع بلطلا ديازت رارغ ىلع راعشسألا عافترا

ةشصا˘خ ة˘ن˘شسلا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ي˘ل˘حا˘شسلا م˘عا˘ط˘م˘لاو ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا تا˘˘م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا

يف راونلوب رهاطلا دكأاو .ةيلئاعلا تابشسانملاو

يف بونجلا نم نيومتلا نأا صسرب قبشسل حيرشصت

ببشسب مدعني داكيو لقي ةنشسلا نم ةرتفلا هذه

ر˘ثؤو˘ي يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ةرار˘ح˘لا تا˘جرد عا˘˘ف˘˘ترا

Óئاق لامششلا قاوشسأا نيومت ىلع ةرششابم ةفشصب

ةجيتن قرحلل صضرعتت ليشصاحملا نم ديدعلا نأاب

لوشصو ل˘قر˘ع˘يا˘م و˘هو ةرار˘ح˘لا تا˘جرد عا˘ف˘ترا

نإاف راو˘ن˘لو˘ب ر˘ها˘ط˘لا بشسحو،قاو˘شسألا ن˘يو˘م˘تو

ي˘ت˘لا ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ششلا عا˘˘ف˘˘ترلا

نيومت صصقن يف ببشست تايلولا عيمج اهتدهشش

با˘ه˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م و˘˘هو ر˘˘شضخ˘˘لا˘˘ب قاو˘˘شسألا

ينج نع نوفزعي نيحÓفلا نأاو ةشصاخ راعشسألا

ةرار˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘لا عاو˘˘˘˘نأا صضع˘˘˘˘ب

دهششت مل ةيمشسوملا هكاوفلا نإاب متتخاو.ةديدششلا

رشضخلا راعشسأاب ةنراقم راعشسألا يف اريبك اعافترا

.قاوشسألا يف ةرثكب جوتنملا رفوت ةجيتن اذهو
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ةرذ˘˘ن˘˘˘لا ت˘˘˘ّشسم د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
ركذن عباوطلا عاونأا ف˘ل˘ت˘خ˘م

52و جد02 ةميق تاذ اهنم
لخاد ةبئاغ اهاندجو يتلا جد
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
اهنم ةشصاخ افلاشس ةروكذملا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيششتفمك ،ةبانع ةنيدم طشسو
ديربل تارقم ةّدعو بئارشضلا
كاششكألا ىلإا ةفاشضإا رئازجلا
ةيلاملا ةرازو ىدل ةدمتعملا

قّرأا يذ˘˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘˘مألا و˘˘˘˘˘˘˘˘هو
مهل˘ع˘جو ار˘ي˘ث˘ك ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
رخآا ى˘لإا نا˘كم ن˘م نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي

اهلامعتشساو اهيلع لو˘شصح˘ل˘ل
م˘ه˘ح˘لا˘شصم ما˘˘م˘˘تإا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةريخألا نأاو املع ةيشصخششلا
ةدد˘ع˘ت˘م صضار˘غأل ل˘م˘ع˘ت˘شست
ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج ي˘˘ف مد˘˘خ˘˘ت˘˘شستو
ق˘باو˘شسلا ف˘ح˘شصك ق˘ئا˘˘ثو˘˘لا
ةيدامرلا تاقاطب˘لاو ة˘ي˘لد˘ع˘لا
،ة˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا

ي˘فو ،ا˘هر˘˘ي˘˘غو تا˘˘مار˘˘غ˘˘لاو
ف˘ششك د˘ق˘ف ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس
نيذلا نونطاوملا نم صضعبلا

نع ثح˘ب˘لا دد˘شصب م˘ها˘ند˘جو
نع عباو˘ط˘لا كل˘ت ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن
اهجهتني تاب يت˘لا ة˘شسا˘ي˘شسلا
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا ن˘˘˘˘م صضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ر˘ي˘غ كا˘ششكألاو تا˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لا

اهعيبب ةفور˘ع˘م˘لا ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
،ةيئابجلاو ةيديربلا ع˘باو˘ط˘ل˘ل

لÓ˘˘خ ءلؤو˘˘ه قر˘˘˘ط˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
«ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآا«ـل م˘˘˘ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تازوا˘ج˘ت˘ل˘ل
ن˘˘يذ˘˘لا كا˘˘ششكألا با˘˘˘ح˘˘˘شصأا
ن˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ادد˘˘ع نو˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ي
تاقوألا نوزهت˘ن˘يو ع˘باو˘ط˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ر˘ث˘كي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘شصع˘˘لا
م˘ث ع˘˘باو˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا
را˘ع˘شسأا˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘˘ب˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي
يلشصألا اهن˘م˘ث ن˘ع ة˘ع˘ف˘تر˘م
ةل˘م˘ع» ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ر˘ي˘شصت˘ل

يف اه˘شصق˘ن ة˘ج˘ي˘ت˘ن «ة˘ب˘ع˘شص
يف اهمادعناو تارقملا صضعب
رمألا نأاو املع ىرخأا تارقم

صسانلا لابقإا عم نمازتلاب يتأاي

رفشسلا زاو˘ج جار˘خ˘ت˘شسا ى˘ل˘ع

يتلا قئاثو˘لا ر˘ث˘كأا ن˘م ه˘نو˘ك

نوتفاهتي ني˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ند˘جو

هديدج˘ت فد˘ه˘ب كلذو ا˘ه˘ي˘ل˘ع

جارختشسا وأا صضعبلا لبق نم

مظعم فرط نم هبلط تافلم

تثّد˘ح˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

نع كيهان ،«ةعاشس رخآا» مهيلإا

ف˘ي˘ظو˘ت˘لا تا˘ق˘˘با˘˘شسم ح˘˘ت˘˘ف

يتلا لمعلا صضورع فلتخمو

كلت ىلإا جاتحت تافلم بلطتت

ةيلمع ءا˘ن˘ثأا ة˘شصا˘خ ع˘باو˘ط˘لا

ىوتشسم ىلع تافلملا عاديإا

.تارادإلا نم ريثكلا
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رامع يديشس ونطاوم دششان

ا˘م˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘شض ي˘˘˘لاو˘˘˘لا

مهتي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست˘ل ل˘جا˘ع˘لا

ة˘يو˘شست صصو˘شصخ˘ب ة˘ق˘لا˘ع˘˘لا

را˘طإا ي˘ف ةز˘ها˘ج˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا

نأا ثي˘˘˘˘ح80/51 نو˘نا˘ق˘˘لا

يديشسب ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

رو˘˘مألا تل˘˘قر˘˘ع د˘˘ق را˘˘˘م˘˘˘ع

راشضحإا نيينعملا نم تبلطو

يذلا تقولا يف تابثإا ةداهشش

ل˘ي˘ه˘شست˘ب ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت د˘˘جو˘˘ت

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ى˘ل˘˘ع تاءار˘˘جإلا

اذهل ةددحملا ةدملا نأا ةشصاخ

ءاهتنلا كششو ى˘ل˘ع نو˘نا˘ق˘لا

ةدملاو طقف مايأا ةدع تيقبو

عاديإا نم ءا˘ه˘ت˘نÓ˘ل ةدد˘ح˘م˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ن˘كشسلا تا˘ف˘ل˘م

را˘طإا ي˘ف ة˘يو˘شست˘لا ة˘ي˘˘شضق˘˘ب

حنم صضرغب51/80 نوناقلا
ل˘ك تا˘يا˘ن˘ب˘لا كل˘ت با˘ح˘شصأا
تاءارجإاب مايقلا د˘ع˘ب ق˘ئا˘ثو˘لا
اذكو ةيكلملا دوقعب ةيوشستلا
دق تايانبلا مظعم نأا ةشصخرلا
تقولا كلذ يف اهدييششت مت
ى˘˘ت˘˘حو ءا˘˘ن˘˘ب ة˘˘شصخر نود˘˘˘ب
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م  تا˘˘˘ب˘˘˘ثإا ةدا˘˘˘ه˘˘˘شش
ةلثمتملاو ةينعملا تا˘ط˘ل˘شسلا
˘مو˘ق˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو ي˘˘ف
ةرور˘شضب ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت لا˘˘شسرإا˘˘ب
كل˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضو ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘شست
نونا˘ق˘لا را˘طإا ي˘ف تا˘ن˘كشسلا

لا˘جآلا د˘يد˘ح˘ت م˘تو80/51
د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف م˘ت˘ي˘لو ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا
لك ن˘ي˘كم˘ت˘ل ةد˘م˘لا د˘يد˘م˘ت˘ب
نيذلا نيين˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ملو تزجنأا تانكشس نوكلتمي
ق˘ئا˘ثو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ل˘˘شصح˘˘ت˘˘ي

مت هنأا صساشسأا ىلع ةيمشسرلا
صصيخارت نودب تايانبلا زاجنإا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘كلو دو˘˘ق˘˘عو
ةيدلب ىوتشسم ىلع نيينعملا
اذه ةماع ةفشصب رامع يديشس
ناكشس هنم يناعي يذلا رمألا

داج˘يإا و˘ه ا˘شضيأا ة˘قو˘قر˘ب ي˘ح
ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م ل˘ي˘˘قار˘˘ع
صضفرو را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب
ة˘˘يو˘˘شست˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م لو˘˘˘ب˘˘˘ق
ةدا˘ه˘ششب ف˘ل˘م˘لا ؟ طار˘ت˘˘ششاو
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ف˘ي˘كو تا˘ب˘˘ثإلا
اذهو ةقيثولا كلت  جارختشسا
تايدلب˘لا ي˘قا˘ب نو˘كت تقو˘لا

دق ةبانع ةيلو ىوتشسم ىلع
تا˘ف˘ل˘م ة˘˘شسارد ي˘˘ف تعر˘˘شش
يف ةزهاجلا تايانبلا ةيوشست

80/51 ةيوشستلا نوناق راطإا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءا˘ي˘ت˘شسا را˘ثآا ا˘˘م
ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

ةرورشضب نوب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جو
ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘شصب ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت
ىوتشسم ىلع لوألا لوؤوشسملا
دشض تاءارجإلا ذاختإل ةيلولا
مزلت مل يتلا ةينعملا تاهجلا

ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘˘ت طور˘˘شش ءا˘˘ط˘˘عإاو
تايانبلا ةيوشست تافلم لوبقل
قئاثو˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو ةز˘ها˘ج˘لا

تابثإلا ةدا˘ه˘ششك ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘شسم
بلطت ل تايدلبلا يقاب امنيب
ةيعشضو ةيوشستل ةقيثولا هذه
راطإا ي˘ف ةز˘ها˘ج˘لا تا˘ن˘كشسلا

نأا ة˘شصا˘˘خو80/51 نو˘نا˘˘ق
كششو ى˘ل˘ع ةدد˘ح˘م˘لا ةد˘م˘˘لا
خيراتب تددح يتلاو ءاهتنلا

ىوشس قبي م˘ل˘ف ة˘ي˘ل˘يو˘ج03
نيينعملا مامأا طقف مايأا ةدع
ةيعشضوو مهتيعشضو ةيوشستل
راطإا ي˘ف ةز˘ها˘ج˘لا تا˘ن˘كشسلا

.80/51 نوناقلا

 ةعفترم نامثأاب اهيلع نولسصحيو ةدمتعملإ ريغ كاسشكألإ ىلإإ نوؤوجلي إوراسص

ةيئابجلأ عبأوطلأ صصقن نم نوكتصشي ةبانع ونطأوم
 عيب طاقن ةّدع لخأد ةيديربلأو

لخدتلأ يلأولأ نودصشاني رامع يديصسب ةزهاجلأ تايانبلأ باحصصأأ
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ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف شضور˘˘˘ع ط˘˘˘سسو
تع˘ت˘م ة˘ج˘ي˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘غو
با˘ب˘سشلا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘سضا˘˘ح˘˘لا
نفلا نم عونلا اذهل قسشاعلا

ىلع ةوقب اودفاوت نيذلا و
د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا راد
ةدع تعسضو نيأا ،فايسضوب
اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف تكرا˘˘˘˘سش قر˘˘˘˘˘ف
يف ءاوسس اهتمسصب ناجرهملا

كور وأا ،ايفارغيروك شصقر

بوه بيهلا بار وأا ةوانڨلا

شصقر˘لا ن˘ي˘ب تعو˘ن˘ت ثي˘ح،

يرسصعلا شصقرلاو يديلقتلا

يبانعلا روهمجلا عتمأا يذلا

مايأا ةليط ةوقب رسضح يذلا

ر˘خآا بنا˘ج ن˘م .نا˘جر˘ه˘˘م˘˘لا

ف˘˘ي˘˘سص تار˘˘ه˘˘سس تد˘˘ه˘˘سش

اسشاعتنا9102 ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع

فلتخ˘م ه˘ت˘ع˘ن˘سص ا˘ظو˘ح˘ل˘م

يتلا شصقرلاو ءانغلا عوبط

فايطسصلا تارهسس طسشنت

شصقر˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م

ثيح ،ةيبابسشلا ىقيسسوملاو

ين˘ف˘لا نو˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ن˘م

بهاوملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تزر˘ب

ماغنأا ىلع˘ف ،ة˘با˘سشلا ة˘ي˘ن˘ف˘لا

ي˘ق˘ي˘سسو˘˘م˘˘لا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه

با˘˘ب˘˘سشلا ع˘˘ن˘˘سص شصقر˘˘˘لاو

ة˘كر˘ح˘لا لا˘م˘˘جو ة˘˘قا˘˘سشر˘˘ب

عم ةمجسسنم ةسصقار تاحول

قا˘ي˘سسلا ي˘فو ،بار˘لا ما˘غ˘˘نأا

هيفرتلا تاطحم تفرع هتاذ

طيسشنتلل ىرخأا ءاوجأا ةبانعب

ن˘م ي˘ئا˘ن˘غ˘لاو ي˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا

تا˘˘˘حو˘˘˘ل ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت لÓ˘˘˘˘خ

ة˘يو˘ف˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘سص ة˘˘سصقار

نم ديدعلا اهتعباتو بابسشلا

ةقفر تلقنت يتلا تÓئاعلا

. لافطألا

ةيبعسشلا نونفلاو تافاقثلل يلحملا ناجرهملا راطإا يف ةيبابسشلا ىقيسسوملاو سصقرلل ةبانع مايأا سسمأا تمتتخا
دمحم ةفاقثلا رادب ةلماك مايأا ةسسمخ ترمتسسا يتلا ةفاقثلا رادو ةفاقثلا ةيريدم عم قيسسنتلاب ةبانع ةي’ول

. ةبانع فايسضب

 ةجيهب ةينفو ةيئانغ سضورع اهتللخت

ةيبابسشلا ىقيسسوملاو صصقرلل ةبانع مايأا ماتتخا
فايسضوب دمحم ةفاقثلا رادب

 اينف Óفح يحي بيرغل ريذن
ريسشع نيعب ةيسسورفلا يدان يف

 مويلا ةرهسس

JD و بيرغل ريذن فورعملا نانفلا مويلا ةرهسس ىيحي
ريسشع نيعب ةيسسورفلا يدان يف ارهاسس اينف Óفح ةعبسس
ىنغ ام لمجأا مويلا ةرهسس للختيسس ثيح ،ةبانع ةيدلب
يسشام «و«ولاو وراد ام » و «اموه نيو» رارغ ىلع بيرغل
برطتسس يتلا ىرخلا يناغألا نم ديدعلاو «ةيواهلا يف
نم، بيرغل ريدن ربتعي رخآا بناج نم ،رسضاحلا روهمجلا
ةنوب يف بو˘ل˘ق˘لا تب˘سسك ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا تاو˘سصألا ن˘ي˘ب

بتكي هنأا ثيح نطولا جراخ ىتحو ةماع رئازجلاو ةسصاخ
هنأا امك ،هتوسصب هتاينغأا يدؤويو راتيغلا ىلع فزعي ،نحلي
انه نم و ةوانكلاو كورلا ،يرئازجلا كلوفلا نيب ام جزمي
.«بيرغلا» ينفلا همسسا بسستكا
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اتيرام هتنبا اهيف هكراسشت

مجنلا ديدج «رئازج اي يكيبل»
 ينÓحلا يسصاع ينانبللا

اتيرام هتنبا ةقفر ينÓحلا يسصاع ينانبللا مجنلا ىدهأا
،«رئازج اي يكيبل» ناونع تحت رئازجلل ةديدجلا امهتينغأا

تاملك نم ةينغألا75.ـلا رئازجلا لÓقتسسا ديع ةبسسانمب
وبأا ليلخ عيزوت و ،يرئازجلا قوراف ناحلأا و ،ةلاغسش رسضم
ىنمتأا» :رتيوت يف هباسسح ربع ينÓحلا مجنلا لاقو .ديبع
هتينغ املثم ،رح يرئازج لك بلق ىلإا لمعلا اذه لسصي نأا

Óًماك مكل لسصي ًابيرق هللا ءاسش نإاو ،يبلق لك نم هتيقلأاو
ريخأا حرط يسصاع مجنلا نأا ركذي .«هللا نذإاب

ً
ناونعب ةينغأا ا

ينوط عيزوت ،ارفلا رمع تاملكو ،هناحلأا نم ،«نطولا»
ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ا˘ًع˘سساو اً̆حا˘ج˘ن ة˘ي˘ن˘غألا تق˘ق˘ح ا˘م˘˘ك ،ا˘˘با˘˘سس

U°Édí. Ü.ايديم لايسشوسسلا

يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرسسملاو ءارمحلا سسأار عقوم رارغ ىلع

ةبانعب ةيخيرات ملاعم و عقاومل ديدج تافينسصت
تاكلتمملل ةيئلولا ةنجللا شسمأا لوأا تعمتجا
نم ةعومجم فينسصت ىلع تقداسصو ةيفاقثلا
ةيخيرات بقحل دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘لاو م˘لا˘ع˘م˘لا

ةفاقثلا ةيريدم نم بلطب اذهو ةبانعب ةفلتخم
يتلا ءارمحلا شسأار عقوم تاطحم اهسسأار ىلعو،
، خيراتلا لبق ام ةبقحك ةميدق تارتفل دوعت
بلج ةانق، ىطسسولا روسصعلا و ةينامورلا ةرتفلا

cudeuqa’l يد˘يار˘سسب ة˘ي˘نا˘مور˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

niamor،يف ، ةينامورلا ةرتفلا ىلإا دوعت و
ةانقلا تناك و ، «نايرداه» روطاربمإلا مكح ةرتف
نم. هايملاب ةميدق˘لا نو˘ب˘ي˘ه ة˘ن˘يد˘م دوز˘ت ي˘ت˘لا

ةيدلب ة˘ي˘م˘ن˘تو ي˘قر˘لا حا˘ت˘ف˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ر˘سسج˘لا و ةا˘ن˘ق˘˘لا ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت تن˘˘م˘˘ث يد˘˘يار˘˘سس
ةيفاقث˘لا م˘لا˘ع˘م˘لا و ع˘قاو˘م˘لا ن˘م˘سض ي˘نا˘مور˘لا
ةي˘ئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ي˘م˘ح˘م˘لا ة˘ير˘ثألا

نيدلا زع» يوهجلا حرسسملا .ةيدلبلا اهب رخزت يتلا ىرخألا عقاوملا يقاب فينسصت متي نأا تنمت امك ةيفاقثلا تاكلتمملل

4591 ةنسس هنيسشدت و هؤوانب ديعأا مث رسشع عسساتلا نرقلا ةياهن يف ئسشنأا ةيفاقثلا ةينفلا ملاعملا دحا رخآلا وه، » يبوجم

تانيثÓث يف تئسشنأا ،ماه يرامعم ملعم يه و ةبانعب راطقلا ةطحم .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لÓخ مدهلل هسضرعت دعب،

U°Édí. Ü.ةعئارلا «ةيكسسيروموين » ةيبراغملا اهتسسدنهب زيمتت و نيرسشعلا نرقلا

ةبانعب نيمودعملا جرب ىلع ءوسضلا طلسست «ةنيدم ةعومجم»
ىلع يناثلا يبدألا ىهقملا ةبانع ةنيدم طسسوب «نويزافيل » يبدألا ىهقملاب تبسسلا اذه «ةنيدم ةعومجم» مظنت
ئطاسش يف دجاوتملا «نسصحلا» عم ةرملا هذه دعوملا نوكيسس ثيح، ةيرثألا ةبانع ةنيدم ملاعم لوح يلاوتلا
طيلسست ششقرل ميركلا دبع ذاتسسألا لسصاويسس ثيح، ةبانع ةنيدم راوسسا و نيمودعملا جربب فرعي ام وأا «بوراكل»
ةيرثألا اهملاعمب ةفورعم اهيلع قلطي امك قرسشلا ةرهوج وأا ةنوب نأا ةسصاخ ةيسسنملا ،ةبانع ملاعم زربأا ىلع ءوسضلا

 .ةنيدملاب رثكأا فيرعتلا لجأا نم اهيلع ءوسضلا طيلسست جاتحت يتلا
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ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا نو˘ك˘ي˘سس
ي˘˘˘ف ،د˘˘˘غ ة˘˘˘ي˘˘˘سسمأا ،زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م سضا˘˘˘˘ير
ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا ما˘˘مأا ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘م و˘˘˘يدا˘˘˘سس

بعل لسضفأا ةزئاج ىلع ،يزيلجنإلا
اهعئاقو ةيراجلا ايقيرفإا ممأا سسأاك يف
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ق˘ت˘ل˘˘يو .ر˘˘سصم˘˘ب

ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘غ ءا˘˘سسم ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف يلاغنسسلا هريظن ،ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا

يئاهن مسسرب ريثمو دعاو ءاقل
ح˘˘م˘˘ط˘˘ي ثي˘˘ح ،«نا˘˘ك˘˘˘لا»

بخا˘ن˘˘لا لا˘˘ب˘˘سشأا
ينطولا

ديكأاتل
مهتيقحأاو مهتوق

يذ˘˘لا يرا˘˘˘ق˘˘˘لا بق˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب
يف هعون نم يناثلا نوكيسس

مهتمهم يف اوحجن اذإا ام لاح يف رئازجلا خيرات
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘م˘ح˘ت˘سسو .«ا˘غ˘نر˘ي˘˘ت˘˘لا دو˘˘سسا» ما˘˘مأا
تا˘عار˘سصلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘ط ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لا
يسضامل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا ن˘ي˘ب ءاو˘سس ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

لسضفأا بقل ىلع هيسسيسس ويلأا يلاغنسسلا هريظنو
ويداسس و زرحم سضاير نيب وأا ،ةهج نم «ناكلا» يف بردم

،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ي˘ق˘ير˘فإا بعل ن˘سسحأا ةز˘ئا˘˘ج ىل˘˘ع ي˘˘نا˘˘م
ةرا˘˘ق˘˘لا» ىلإا ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب عار˘˘˘سصلا كلذ˘˘˘ب ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل
محنل ةريبك ةبسسنب اددحم نوكيسس دغلا يئاهن نأا ديكألاو .«ءارمسسلا
،ينام ويداسسو زرحم سضاير نيب ،اريبك نوكيسس سسفانتلاف ،ديدجلا ةراقلا

ممأا سسأاك يف تفل لكسشب قلأاتيو ،ارتلجنا يف ةيلحملا باقلألا لك لان لوألاف
مامأا ةنونجم ةارا˘ب˘م ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘ل˘ل ر˘سضخ˘لا دا˘قو ،فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث ل˘ج˘سس ذإا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

لبق ةباسصإا نم دئاعلا ،ينام ويداسس لان امنيب ،يسضاملا دحألا موي ايريجين بختنم
،يزيل˘ج˘نلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن ع˘م ة˘ي˘بوروألا با˘ق˘لألا ىل˘غأا ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا

.ةنانكلا سضرأا ،«اغناريتلا دوسسا» عم قلأاتلا لسصاويو

لجأ نم لتاقنس»
بقللا زارحإ

لك داعسإو
«نييرئازجلا

لامج رئازجلا ينطولا بردملا دكأا
يئاهنل رسضخلا لهأات نأاب يسضاملب
ةلاسسر وه9102 ايقيرفأا ممأا سسأاك

يف يسضاملب لاقو ،تازاجنإلا قيقحت ىلع رداق باسشلا بردملا نأا اهدافم
ةوق ببسسب ةبعسص ةارابم نوكتسس اهنأاب ملعن انلك» :ةيفحسص تاحيرسصت

نيبعÓلا ىلع دجوي يذلا ريبكلا طغسضلاو بناج نم سسفانملا
Óعسسن» :فاسضأاو ،«اريبك ايسسفن Óمع بلطتي يذلاو ،ةهج نم

داعسسل ةيخيرات ةسصرف انمامأاو ،ةوقلا سسفنب لسصاون نل
اننأاب يرئازجلا بعسشلا دعأا» :عباتو ،«نييرئازجلا لك
رئازجلا ىلا ةدوعلاو مهداعسسإا لجأا نم ءيسش لك لعفنسس
»:اسضيأا لاقو ،«هراظتنا لاط يذلا يقيرفلا بقللاب

ةيناثلا ةرملل كلذو ديج لكسشب لاغنسسلا بختنم انسسرد
هرسصانع سضعب ةعرسس ىلع اريثك دمتعي بختنم وهو

انل ينعي ل يلابيلوك بايغو ،ينام ويداسس ةسصاخو ةيموجهلا
وه ،اديج هفرعا يننا تلقو قبسس هسسيسس ويلا» :متخو ،«ائيسش

انأا يسسكع ،تاونسس عبرا ذنم هبختنم عم لمعي وهو ،عئار بردم
.«ةبوعسصلا ةياغ يف ةرابم نوكتسسو ،طقف ماع ذنم تأادب يذلا

ديلو.ف

 نيلومملاو ةلودلا تآافاكم نع Óسضف

 ناكلأ بقلب جيوتتلأ ريظن بع’ لكل وروأأ فلأأ002 حنمت فافلأ
يف ةماقملا ةيقيرفإلا ممألا سسأاك ةلوطبب جيوتتلا لاح ،رسضخلا يبعÓل ةريبك ةيلام ةأافاكم تدسصر دق «فافلا» نأاب مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا نم ةبرقم رداسصم تفسشك

ىرخأا تآافاكمو يسضاملبل ةسصاخ ةأافاكم نع Óسضف ،ميتنسس رايلم2 قوفي ام وهو وروأا فلأا002 اهردق ةيلام ةميق بعل لك حنمتسس «فافلا» نإاف ردسصملا سسفن بسسحبو ،ايلاح رسصم
نع Óسضفو ،يلاغنسسلا بختنملا باسسح ىلع دغلا رهسس بقللاب جيوتلل مهعسسو يف ام لك ميدقت ىلع مهثحل نيبعÓلا زيفحتو ةميزع نم ديزي نأا هنأاسش نم ام وهو ،ينفلا زاهجلا يقابل

يتكرسش اسضيأاو «سساديدأا» ةكرسش مهتمدقم يفو ينطولا بختنملا ةاعرو يلومم فرط نم سصاخ لكسشب ةمدقم ىرخأا تيفاكم ىلع اسضيأا يرمعلب ءاقفر لسصحيسسف ،كلذ
لك ىلع ةجهبو ةحرف نم هولخدا امل مهل نافرعلا ليبسس ىلع نيبعÓل ةيرئازجلا تاطلسسلا اهحنمتسس ىرخأا تآافاكم نع Óسضف تآافاكملا مجح نم ديزيسس ام وهو ،«رودنوك»و «سسيليبوم»

ديلو.ف.نييرئازجلا

¯ ±.hd«ó

ءاسسم يرئازجلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ع˘ت˘سسي
دعب هسسفن ديعي يخيرات ءاقلل ةعمجلا دغ
ا˘مد˘ن˘ع را˘ظ˘ت˘نلا ن˘م ة˘ن˘سس ن˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘بار˘˘ق
هريظن يرئازجلا ينطولا بختنملا هجاويسس
راطا يف يلودلا ةرهاقلا بعلم يف يلاغنسسلا

اهغلب ي˘ت˘لا9102 ايقير˘فا م˘مأا سسا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
ةرادج ن˘ع ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا لا˘ب˘سشا

ىوقأا دغلا ةارابم نوكتيسس ثيح ،قاقحتسساو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘سضو˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘سس ةارا˘˘˘ب˘˘˘م

ةنسس03 ر˘م ىل˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
فرط نم ابقرتو اراظتنا رثكألاو ةيسضاملا

رملا مهل ىن˘سست و˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ك
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا بع˘˘ل˘˘م ىلا م˘˘ه˘˘ل˘˘ك او˘˘ب˘˘هذ˘˘ل
با˘˘˘˘هو سسيار سسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر ةرزاؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
د˘سشت ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘˘تو ،ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م
ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ك لؤوا˘ف˘ت ما˘م˘ت˘˘ها˘˘ب
كلذو بختنملا ناسصمق ىلع ةيناثلا ةمجنلا

نأا ل˘مأا ىل˘ع ،بع˘ل ة˘ق˘ي˘قد021 وا09 دعب
ة˘حر˘ف˘لا لا˘خدا ي˘ف ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘ب˘سشا ح˘˘ل˘˘ف˘˘ي
نييرئازجلا لك بولق ىلا ةداعسسلاو ةجهبلاو
نولخديسس ادغ بختنملا زوف لاح يف نيذلا

لك ربع ةقوبسسم ريغو ةدلخم تلافتحا يف

ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح دو˘˘سستو اذ˘˘˘ه ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بار˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘˘˘ك د˘˘˘ن˘˘˘˘ع هر˘˘˘˘كذو ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك لؤوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يتلا ةبيتكلا ناب اودكأات نيذلا نييرئازجلا

ىلع ةرداق يسضامل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا ا˘ه˘ع˘ن˘سص
د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،د˘غ˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف بق˘ل˘لا عاز˘ت˘نا
ه˘˘سضا˘˘خ يذ˘˘لا ل˘˘هذ˘˘م˘˘˘لاو ع˘˘˘ئار˘˘˘لا راو˘˘˘سشم˘˘˘لا
هذ˘ه ه˘غو˘ل˘ب ة˘يا˘غ ىلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ىت˘˘عا ة˘˘حازإا ن˘˘م ن˘˘ك˘˘م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
يف احيسشرت اهرثكأاو ةيقيرفلا تابختنملا

.ايرجينو راوفيد توك تروسص

نم لاح يأاب هبضشت ’ ىلوأ’أ لاغنضسلأ ةأرابم
 دغلأ ةأرابم لأوحأ’أ

ادغ يئاهنلا ةارابم نأاب سضعبلا دقتعي دقو
ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ما
قوفتلا مهل قبسس دق رسضخلا نا امب لوانتملا

لÓخ ةلوطبلا هذه يف بختنملا سسفن ىلع
ءاقفر زاف نيح لوألا رودلا نم يناثلا ءاقللا

0 –1 ةجيتنب ينام ويداسس ءاقفر ىلع زرحم
رود˘لا ىلا ل˘ها˘ت˘لا ةر˘سشا˘ب˘م ا˘هد˘ع˘ب او˘ن˘م˘˘سضو
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ر˘ك˘ب˘م ل˘ك˘˘سشبو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ءا˘ق˘ل نأا ثي˘ح ،ا˘ه˘سسف˘ن ي˘ه تسسي˘ل فور˘ظ˘لاو
نأا ينعي ا˘م˘م ،ي˘ق˘ير˘فا ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘ق˘ل و˘ه د˘غ˘لا
،عو˘ن˘م˘م أا˘ط˘خ˘لاو ع˘ف˘ترا د˘ق حو˘م˘ط˘لا ف˘ق˘˘سس

ةسصرف عايسض ىلع اريثك رسسحتيسس رسساخلاو
ينطولا بختنملا ةسصاخو ،ةلثامم ةيخيرات
ذنم ة˘ظ˘ح˘ل˘لا هذ˘ه ر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث
ءاقل عم لماع˘ت˘ي ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا
.زيكرتلاو رذحلا نم ريثكلاب دغلا

يضسفنلأ لماعلأ ىلع أريثك زكر يضضاملب
 ةأرابملأ هذهل ابضسحت عاجرتضس’أو

ين˘طو˘لا برد˘م˘لا كرد˘ي ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو
ي˘سسف˘ن˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
عم هب مايقلا ه˘ي˘ل˘ع بجو˘ت˘ي يذ˘لا ي˘ن˘هذ˘لاو
ربتعت ثي˘ح ،د˘غ˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

راوسشم يفو هراوسشم يف مهألا ةهجاوملا هذه
ابيهر اطغسض لكسش يذلا رملا ،نيبعÓلا لك
ر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع

رسصم ىلا تل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
سضرفت نا اهنأاسش نم يتلاو رسضخلا ةرزاؤومل

وهو ،يدنام ىسسيع ءاقفر ىلع ادئاز اطغسض
اهل نيبعÓلا ريسضحت بجوتي فورظلا هذه
بردملا ز˘كر ن˘ي˘ح ي˘ف ،د˘ي˘ج ل˘ك˘سشب ا˘ي˘سسف˘ن
ة˘حار ىل˘ع ا˘سضيأا ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ءاخرتسسا سصسصح ن˘م م˘ه˘تدا˘ف˘ت˘سساو ه˘ي˘ب˘عل
اورم يذلا ينوطارام˘لا راو˘سشم˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘فا˘ك

مهيلا ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ه˘ب

تايرا˘ب˘م˘لا دد˘عو ،ي˘سضا˘م˘لا ناو˘ج32 مو˘˘ي
ن˘˘يءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خو هو˘˘ب˘˘ع˘˘ل يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا
ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘نو راو˘˘ف˘˘يد تو˘˘ك ما˘˘ما ن˘˘ير˘˘ي˘˘˘خألا

.ءارسضخلا ةبيتكلا اريثك اقهرا نيذللاو

 تأرييغت ةيأ فرعت نل رضضخلأ ةليكضشت

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘لا داد˘ع˘ت سصو˘سصخ˘ب ا˘ماو
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا ا˘ه˘ب ل˘خد˘ي˘سس ي˘ت˘˘لا

تارييغت ةيا فرعت نلف دغلا ءاقل يسضاملب
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لا ي˘˘هو ،ةر˘˘ي˘˘خألا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع

نوكتسس يتلاو اهب بعللا دوعت يتلا ةيسساسسألا
لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي تا˘مد˘خ ن˘م ط˘ق˘ف ة˘سصو˘ق˘ن˘˘م
ر˘سضخ˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ثي˘˘ح ،با˘˘سصم˘˘لا

يرم˘ع˘ل˘بو ة˘سسار˘ح ي˘ف ي˘ح˘لو˘ب˘م ن˘م ة˘ل˘ك˘سشم
سضيو˘ع˘ت˘ل نا˘فزو عا˘فد˘لا رو˘ح˘م ي˘ف يد˘نا˘مو

ىلع ينيعبسس نبو ىنميلا ةهجلا ىلع لاطع
ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘فو ،عا˘˘˘فد˘˘˘لا ن˘˘˘م ىسسي˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

يفو رسصا˘ن ن˘بو ي˘لو˘غ˘ي˘ف˘ب ا˘قو˘فر˘م ةرو˘يد˘ق
اذه ،حاجنوبو يليÓبو زرحم نم لك موجهلا

يرئازجلا ينطولا بختنملا دافتسسا نيح يف
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘للا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ن˘˘م
اهنم وجن نيذلا هيبعل نم ديدعلاب دسصرتت
.ايرجين ماما ريخألا ءاقللا دعب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(اس00:02 نم ةيادب ادغ) لاغنسلا – رئازجلا 9102 رصم ايقيرفا سأك يئاهن

لمجأأ قيقحتل
قيلعتو ةياهن
ةيناثلأ ةمجنلأ

لمجأأ قيقحتل
قيلعتو ةياهن
ةيناثلأ ةمجنلأ

لمجأأ قيقحتل
قيلعتو ةياهن
ةيناثلأ ةمجنلأ

لمجأأ قيقحتل
قيلعتو ةياهن
ةيناثلأ ةمجنلأ

 «ءأرحضصلأ وبراحم»

 ينامو زرحم نيب ريثم يئاهن
«ناكلأ» يف بع’ لضضفأأ بقل ىلع

ةئفاكتم نوكتس ةارابملا» :يريزد
«اددجم مهيلع زوفلا ىلع نورداقو

باسسح ىلع9102 ايقيرفأا ممأا سسأاك يئاهنل لهأاتلاب رسضخلا ةئنهت ىلع ،قباسسلا رئازجلا بختنم مجن يريزد لÓب سصرح
ي˘ف ير˘يزد لا˘قو ،دا˘ح˘تلاو يرادإلاو ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لاو ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لاو ر˘سضخ˘لا ي˘ب˘عÓ˘ب اد˘ي˘سشم ،ا˘ير˘ي˘ج˘˘ي˘˘ن
نيب ايقيرفأا ممأا يئاهن» ::دغلا ةرهسس لاغنسسلا ماما ةرظتنملا ةيئاهنلا ةارابملا سصوسصخب «ديدجلا يبرعلا» عقومل تاحيرسصت
نم ءاوسس ،ءيسش لك يف لوألا رودلا ةارابم نع فلتختسس اهنكل ،قيرف لكل ةئملاب05 ةبسسنب ائفاكتم نوكيسس لاغنسسلاو رئازجلا
ايندب نيزهاجو دعوملا يف نوكنسسو ىرخأا ةرم مهيلع زوفن نأا عيطتسسن» :فاسضأاو ،«ةلوطبلا ةراسسخ نم رذحلا وأا يندبلا بناجلا

سضاير ،مسسوملا اذه ايقيرفأا يف بعل لسضفأا ةزئاجب زوفيسس نم ددحيسس يئاهنلا» :عباتو ،«سسأاكلاب ةرهاقلا نم دوعي بختنملاو
،لوبرفيل عم ابوروأا لاطبأا يرودب جوت ينام ويداسس كلذكو ،يتيسس رتسسسشنام هقيرف عم يزيلجنإلا يرودلا ىلع لسصح زرحم
رفاسستسس ةيرئازجلا ريهامجلا نم اريبك اددع كانه نأا ىلإا ،قباسسلا ةمسصاعلا داحتا بعل راسشأاو ،«ةزئاجلا دسصحيسس ناكلاب زئافلا
ديلو.ف.لاغنسسلا مامأا ةيريسصملا مهتارابم يف ءارحسصلا يبراحم ةرزاؤومل ،ةرهاقلا ىلإا

لاغنسلا مامأ يحلوبم رظتني يخيرات مقر
لاح،«9102 ناك» يف يخيرات مقر قيقحت «رسضخلا» نيرع ىمرم سسراح يحلوبم سسيار فدهتسسي
يف كراسشي يرئازج سسراح رثكأا حبسصي نأاب كلذو ،لاغنسسلا مامأا ةيئاهنلا ةارابملا يف هتكراسشم
يدهم مقر ىطختيسسف ،اعبط رظتنملا وهو لاغنسسلا مامأا يحلوبم ةكراسشم لاحو .ةلوطبلا
41 ديسصرب ايلاح يئانثلا ىواسستي ثيح ،ينطولا بختنملل قباسسلا يروطسسألا سسراحلا ،حابرسس
بونج يف3102 ةخسسنب ايقيرفأا ممأا يف يحلوبمل ةكراسشم لوأا تناكو .امهنم لكل ةارابم

ةخسسن يفو ،تايرابم3 اهب سضاخو ،ايقيرفإا
4 سضاخ ةيئاوتسسلا اينيغب5102

7102 ةخسسن يف اديحو ءاقلو ،تايرابم
33ـلا بحاسص يحلوبم كراسشو .نوباغلاب
بختنملا تايرابم عيمج يف اماع

نم ةيلاحلا ةخسسنلاب ينطولا
،(تايرابم6) ممألا سسأاك

هكابسش ىلع ظفاح ثيح
تايرابم4 يف ةفيظن
اهنم  ،نيفده هكابسش تنكسسو
ءازج ةبرسض ةقيرط نع دحاو

يف ايريجين ىلع زوفلا لÓخ
فده اذكو ،يئاهنلا فسصن
قيرط نع راوفيد توك
ناكو .اهاز ديرفليو قلأاتملا

مقر ميطحت يف حجن يحلوبم
ةخسسنلا يف رخآا يسسايق
امدعب ،ممألا سسأاك نم ةيلاحلا

ةدمل هكابسش ةفاظن ىلع ظفاح
حابرسس ىطختيل ،ةقيقد024
4891. ةخسسنب ةقيقد093 يف هكابسش ةفاظن ىلع ظفاح يذلا اسضيأا
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رسصم ىلإا رسضخلا راسصنأا لقن ةيلمع ميظنتل

ةنجل ليكشت دكؤي يوانرب
 تاعاطقلا فلتخم نم ةطلتخم

ةنجل ليكسشتب تماق دق تاطلسسلا نأاب يوانرب ميلسس فوؤور ةسضايرلاو بابسشلا ريزو فسشك
مهلقن عمزملا مدقلا ةركل ينطولا بختنملا يرسصانم ريطأات لجأا نم تارازولا نيب ةطلتخم
ةبسسانمب رسصم يف مهتماقإل ةيتاوملا فورظلا لك ريفوت لجأا نم كلذو مويلا ةرهاقلا ىلا
ةنجللا مسضتو ،يلاغنسسلا هريظن و ينطولا بختنملا هطسشنيسس يذلا ممأÓل ايقيرفا سسأاك يئاهن
ةرازو نم تاراطإاو ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نم تاراطإا نيرسصانملا قفارتسس يتلا ةطلتخملا
ةرازوو ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازو ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م ىلا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا
ةانقلل ريرحتلا فيسض جمانرب ىلع افيسض لح يذلا يوانرب ميلسس فوؤور حسضوأاو ،ةحايسسلا
ةيرئازجلا ةموكحلا  موقتسس ةرهاقلاب  نيدجاوتم رسصانم فلآا3 ىلإا  ةفاسضإلاب هنأا ةثلاثلا

ةيوجلا طوطخلا يتكرسش نم لك اهنمسضتسس ةيوج ةلحر82 ربع رخا رسصانم0084 لاسسرإاب
زواجتت ل اهنا حسضوا يذلا ريزولا بسسحب ةيزمر راعسسأا  لÓخ نم ،زنيلرآا يليسساطو ةيرئازجلا
قلطنتسس نيرسصانملا لقنتسس يتلا تارئاطلا نا ةسضايرلاو بابسشلا ريزو دكأاو ،جد فلا53 فقسس
ىلا ةفاسضإلاب ،ةركسسبو فوسس يداو و راسشبو فودنت و يزيلياو تسسارنمت  اميسس ل ندم ةدع نم

يذلا ميظنتلا سصقن يدافت لجأا نمو ،رئازجلا ةمسصاعلاو فيطسسو ةنيطنسسقو نارهوو ةبانع
نيرسصانملا لقن نا ريزولا نأامط ،رسصم رئازجلا ةارابم تنسضتحا يتلا و نامرد مأا تÓحر داسس
ن˘سسحا ي˘ف ن˘طو˘لا سضرأا ىلا ةدو˘ع˘لا˘ب م˘ه˘ل حا˘م˘سسلا ل˘جا ن˘م ل˘سضفا ة˘ق˘ير˘ط˘ب ار˘˘طؤو˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس
نيوكتلا تارود معدو رئازجلا يف ةيسضايرلا تاسسفانملا ميظنت نأاسشبو ،ةنكمملا فورظلا
ةينوناق اسصوسصن نأا يوانرب نلعأا بعÓملا يف فنعلاو ةوسشرلا ةرهاظ ةحفاكمو ،نييسضايرلل
جاردألا نم اهجارخإا متيسس هنا ريغ تاونسس3 لبق جاردلا يف تعسضو تافلملا هتاه سصخت
ةقلاعلا تافلملا ةجلاعمل

ديلو.ف

يف لمقا اودقفي مل نويلاغنسلا
 يلابيلوك نع ةبوقعلا عفر ةيناكمإ

يوقلا عفادملا ني˘ك˘م˘ت˘ل ،ة˘حا˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك لا˘م˘ع˘ت˘سسا مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا دا˘ح˘تلا لوا˘ح˘ي
يذلا،9102 ايقيرفأا ممأا سسأاك يئاهن يف ةكراسشملا نم ،يلابيلوك وديلاخ «اغناريتلا دوسسأا» بختنمل
دق يلابيلوك ناكو ،ةرهاقلا بعلم ىلع ةعمجلا دغ ءاسسم يرئازجلا هريظنب هدÓب بختنم عمجي
هبايغ ينعي ام ،تايرابم3 يف هل يناثلا وهو يئاهنلا فسصن رودلا يف سسنوت ةارابم يف اراذنا ىقلت

ةيلاغنسس ةيمÓعإا رداسصم بسسحبو ،عومجملا يف نيراذنا ىلع هلوسصح ببسسب ةيئاهنلا ةارابملا نع
«فاك» مدقلا ةركل يقيرفلا داحتلاب طابسضنلا ةنجلل سسامتلاب مدقت دق يلاغنسسلا داحتلا ناف

يلابيلوك دسض بسستحا يذلا أاطخلا نا ،يلاغنسسلا داحتلا دقتعيو ،يلابيلوك ةبوقع رارق ءاغلإل
.همسسجب ةقسصتلم تناك بعÓلا دي نأاو ،ةدمعتم نكت مل دي ةسسمل ببسسب

«رتيوت» ربع هءÓمز زفحي يلوبان مجن

ةيزيفحت ة˘لا˘سسر ،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو ي˘لو˘با˘ن ع˘فاد˘م ه˘جو ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو
هباسسح ربع يلابيلوك بتكو ،ايقيرفإا ممأا يئاهن يف رئازجلا ةهجاوم لبق بختنملا يف هئÓمزل
هلمكأاب بعسشل حرفلا يطعت ةيئاهن ةارابم اهنإا» :«رتيوت» يعامتجلا لسصاوتلا عقوم يف يسصخسشلا

يف يناوخإا بناجب ادوجوم نوكأاسس نكل ةارابملا بعلأا نل يننأل نيزح انأا ،كلذب نوروخف نحنو
.«دوسسأا اي ايه ،بختنملا

ديلو.ف

نوضوخيس رضخلا
 ثلاثلا يئاهنلا

خيراتلا يف

ىل˘ع ،ة˘ع˘م˘ج˘لا اد˘غ مو˘ي ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نو˘ك˘ي˘˘سس
سسأاك ةلوطب نمسض هخيرات يف ثلاثلا يئاهنلا عم دعوم
يف0891و ،ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ي˘ف0891 دع˘ب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا
بختنم عم ءارحسصلا وبراح˘م ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘سس ثي˘ح˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ل˘م˘ح˘يو قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ،لا˘غ˘ن˘˘سسلا
دو˘˘سسأل ي˘˘˘سضا˘˘˘ير يرأا˘˘˘ث ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ه˘˘˘نأل ،ة˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘لاو ةرا˘˘˘ثإلا
،رسضخ˘لا ما˘مأا لوألا رود˘لا ي˘ف اور˘سسخ ن˘يذ˘لا ا˘غ˘نار˘ي˘ت˘لا

ةبسسنلاب «ناكلا » يف ةيخيراتلا ةرطيسسلا ديكأات ءاقلو
لوأا ىلإا رسضخلا لسصو.يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأل

اير˘ي˘ج˘ي˘ن بح˘ت˘ن˘م ما˘مأا نا˘كو،0891 ة˘ن˘سس م˘ه˘ل ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
ثيحب ،يراقلا جا˘ت˘لا˘ب ةدو˘ع˘لا ن˘م او˘ن˘ك˘م˘ت˘ي م˘لو ،يو˘ق˘لا

ة˘ير˘ج˘ي˘ن˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب اور˘˘سسخ
يذلا ينطولا بخت˘ن˘م˘ل˘ل ير˘ث˘لا داد˘ع˘ت˘لا م˘غر ،سسو˘غ˘يل
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ىل˘˘˘˘ع زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا قو˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘ك
تاونسس ةر˘سشع ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا ر˘ظ˘ت˘ناو.تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
سضرأا ىل˘ع ،ىلوألا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا سسأا˘˘ك˘˘لا˘˘ب ي˘˘ف ل˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘ل
لابسشأل ةيتاوم ةسصرفلا تناك ذإا،0991 ةنسس ،ءادهسشلا
نم ايسضاير رأاثلل ،يلامرك ديمحلا دبع لحارلا بردملا
ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف او˘قو˘˘ف˘˘ت ثي˘˘ح˘˘ب ،ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن
5 بع˘ل˘م˘ب ر˘ف˘سصل فد˘ه˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘فو ،فاد˘هأا ة˘سسم˘خ˘ب

يئاهنلا رسضخلا سضوخيسس ،ةلماك ةنسس92 دعبو .ةيليوج
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ثلا˘˘ث˘˘لا
هم˘سسا د˘ي˘ن˘ع سسفا˘ن˘م ن˘م زو˘ف˘لا او˘ف˘ط˘خ د˘ق˘ف ،لا˘غ˘ن˘سسلا
ي˘ف ل˘تا˘ق فد˘ه˘˘بو ،عورأا لو و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف ،ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن
سضا˘ير د˘ئا˘ق˘لا ع˘ي˘قو˘ت˘ب ءا˘ق˘ل˘لا ن˘م ةر˘ي˘˘خألا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا

يرئازجلا روهم˘ج˘ل˘ل ر˘خآا اد˘عو˘م كلذ˘ب بر˘سضي˘ل ،زر˘ح˘م
.يلودلا ةرهاقلا بعلم نم ةعمجلا ادغ موي
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قيلعت نود ةروصص

 هتقفرب اناك نيرخآأ نيباسش ذاقنإأ مت اميف

 لجيجب ريإزملإ ئطاسشب هقرغ دعب باسش نإدقف
ءاعبرألأ سسمأأ ةحيبسص نم ةركبم ةعاسس يف لجيجب ةيندملأ ةيامحلل نيعباتلأ نيسساطغلأ نم ةقرف تلخدت
نكمت يذلأ تقولأ يف لجيج ةيلو قرسش رانقلأ ةيدلبب ريأزملأ ئطاسشب دوقفم باسش ةثج نع ثحبلأ لجأأ نم
. ةيحسضلأ ةقفرب اناك نيرخآأ نيباسش ذاقنإأ نم ةسسأرحلأ نأوعأأ هيف
ةيلو نم ردحني يذلأو ةنسس71لأ هنسس زواجتي ل يذلأ ةيحسضلأ ناف ةيندملأ ةيامحلأ نم ردسصم بسسحو
دعب ةرسشابم كلذو ريأزملأ ئطاسش ىوتسسم ىلع ءاعبرألأ ةحيبسص نم ةركبم ةعاسس يف ىفتخأ دق ناك ةنتاب
تقولأ يف ةريبك تأدوهجم دعب امهذاقنأ نم ةسسأرحلأ نأوعأأ نكمت نيرخآأ نيباسش ةقفرب ةحابسسلأ يف هعورسش
ماه يتسسيجول داتعو نيسساطغ ةعبسسب داجنتسسإلأ بلطت يذلأ رمألأ ثلاثلأ باسشلل رثأأ يأأ هيف رهظي مل يذلأ
رثأأ يأأ هل رهظي مل يذلأ يفتخملأ باسشلأ نع ثحبلأ لجأأ نم ةيلولأ ةمسصاعب ةيسسيئرلأ ةدحولأ نم اقÓطنأ
. هتثج نع ثحبلأ ةيلمع قÓطنأ نع تاعاسس عبرأأ نم رثكأأ رورم دعب ءاعبرألأ سسمأأ رهظ ةياغ ىلإأ

ةيدلب ئطاسشب عقو يذلأ رخآلأ قرغلأ ثداح نم طقف ةعاسس84 دعب تأاي أذه قرغلأ ثداح نأأ هركذ ريدجو
ةيلو نم هرودب ردحني يذلأو نسسلأ سسفن يف رخآأ باسش هتيحسض بهذ يذلأو ةرواجملأ زيزعلأ دبع يديسس
يراجلأ فايطسصإلأ مسسوم ةيأدب ذنم لجيج ةيلو ئطأوسشب قرغلأ ثدأوح اياحسض ددع عفر يذلأ رمألأ ةنتاب
نمث عفدت يتلأ ةئفلأ نع ةحسضأو ةروسص يطعي ام وهو ةنسس02و61 نيبام مهرامعأأ حوأرتت نيفوتم ةتسس ىلإأ

تاميلعتب مهنم ر˘ي˘ث˘ك˘لأ د˘ي˘ق˘ت˘ي ل ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ق˘هأر˘م˘لأو نا˘ب˘سشلأ ة˘ئ˘ف ىر˘حألا˘ب وأأ ةر˘م ل˘ك ي˘ف قر˘غ˘لأ ثدأو˘ح
. نمثب ردقت ل يتلأ مهتايح ةرم لك يف مهفلكي يذلأ رمألأ ةيندملأ ةيامحلأ حئاسصنو

 دوعسسم / م

ددع عجأرت نع رفسسلأ تلاكو باحسصأأ سضعب فسشك
ة˘نرا˘ق˘م ة˘ن˘سسلأ هذ˘ه سسنو˘ت و˘ح˘ن ز˘ج˘ح˘˘لأ تلد˘˘ع˘˘م وأأ

ام قدانفلأ راعسسأأ تعفترأ امدعب ةطرافلأ تأونسسلاب
رخألأ سضعبلأ دكؤوي اميف ةئملاب52 ىلإأ02 يواسسي
قدانفلأ سضعب ىدل ةئملاب53 ىلإأ لسصو عافترلأ نأاب

ىلع لابقإأ لجسس اميف يدرفلأ زجحلل ةبسسنلاب ةسصاخ
ةفلكت ءÓغ لظ يف لقأأ لكسشب ةمظنملأ تÓحرلأ

يتلأ و ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ قدا˘ن˘ف˘لأ ىد˘حإأ ي˘ف ة˘ل˘ط˘ع˘لأ ءا˘سضق
ي˘ت˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ سضع˘ب ة˘ي˘نأز˘ي˘م ع˘م ىسشا˘م˘ت˘˘ت ل تتا˘˘ب
مت ناسضمر رهسشب ةيأدب ةيلاتتملأ تابسسانملأ اهتكهنأأ

بأرتقأ عم سسأرعألأ و حأرفألأ مسسوم و رطفلأ ديع
ةركف نع تÓئاعلأ نم ديدعلأ عنتمتل ، ىحسضألأ ديع

يتلأ راعسسألأ نأأ املع سسنوت وحن ةمظنملأ تÓحرلأ
ىلإأ فلأأ04 نيب ام ةيرئأزجلأ تÓئاعلأ فلكت تناك
ىدحإاب عوب˘سسأأ ةد˘م˘ل ط˘ق˘ف ير˘ئأز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأأ07

07 نع ةنسسلأ هذه لقت ل تتاب ةيسسنوتلأ قدانفلأ

ةسسمخل يرئأزج رانيد فلأأ09 ىلإأ تعفترأ و فلأأ
يسضأرألاب ةلطع ءاسضق نمث يواسسي ام وه و طقف مايأأ
تلاكو سضعب هتعجرأأ يذلأ عافترلأ وه و ةيكرتلأ
تناك يتلأ تاسضيفختلأ ىلع لوسصحلأ مدع ىلإأ رفسسلأ

بناج ىلإأ ةطرافلأ تأونسسلاب نييرئأزجلل سصسصخت
تÓحرلل ةب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ ي˘سضأرألا˘ب ة˘ل˘ط˘ع˘لأ نأأ
ير˘ه˘سش لÓ˘خ ا˘عا˘ف˘ترأ د˘ه˘سشت ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ وأأ ة˘يدر˘˘ف˘˘لأ

ةطرافلأ تأونسسلأ لÓخ راعسسألأ نأأ لإأ توأأّ و ةيليوج

لظ يف و ةن˘سسلأ هذ˘ه را˘ع˘سسأا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘لو˘ب˘ق˘م تنا˘ك
ءا˘سضق˘ل ل˘ي˘ج˘سست˘لأ ىلإأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ بل˘˘غأأ ته˘˘جو˘˘ت كلذ
ةيلحاسسلأ تايلولأ وحن ةمظنملأ تÓحرلاب ةلطعلأ
ىلإأ ىلوألأ ة˘جرد˘لا˘ب ة˘يا˘ج˘ب و ل˘ج˘ي˘ج˘ك ة˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ

ةمظنملأ ة˘ي˘عو˘ب˘سسألأ تÓ˘حر˘لأ ىل˘ع لا˘ب˘قإلأ بنا˘ج
ةيلحاسسلأ تايلولأ فلتخمب ةديعبلأ ئطأوسشلأ وحن
تÓ˘ئا˘ع˘لأ ع˘˘جأر˘˘ت بب˘˘سس ر˘˘خألأ سضع˘˘ب˘˘لأ ع˘˘جر˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ىلإأ سسنوت وحن ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ تÓ˘حر˘لأ ن˘ع ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

نأأ نو˘ح˘جر˘ي ثي˘ح ا˘يرو˘لا˘ك˘˘ب˘˘لأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن رو˘˘ه˘˘ظ مد˘˘ع
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘ع نÓ˘˘عإلأ د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ث˘˘كأأ نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس لا˘˘˘ب˘˘˘قإلأ
نأأ عقوتي ثيح ىحسضألأ ديع دعب أذك و ايرولاكبلأ

ا˘سضا˘ف˘خ˘نأ ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ قدا˘ن˘ف˘لا˘ب ز˘ج˘ح˘لأ را˘ع˘سسأأ د˘ه˘سشت
ةنراقم توأأ رهسش نم ريخألأ ءزجلأ لÓخ اسسوسسحم
قدانفلأ هدهسشت يذلأ ءÓغلأ لظ يف و ،ةيليوج رهسسب

ند˘م˘لا˘ب ةز˘ه˘ج˘م ق˘ق˘سش ءأر˘ك ىلإأ ر˘سسألأ سضع˘ب تد˘م˘ع
أودمع امدع˘ب ة˘قر˘ب˘ط ة˘سصا˘خ ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘حا˘سسلأ
تأءا˘سضف˘لأ و تÓ˘ح˘م˘لأ ن˘م م˘ه˘تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘سسم ل˘˘ك ءأر˘˘سشل
نامسضل ةيرئأزج˘لأ ة˘يدود˘ح˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

ةنسسلأ هذه فيسصلأ ةلطع نأأ املع لقأأ ةفلكتب ةلطع
رمألأ ة˘ف˘ل˘ك˘م˘لأ تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ع˘م تفدا˘سصت
ةينأزيمب ةلطعلأ نولبقتسسي نييرئأزجلأ لعج يذلأ

لو˘خد˘لأو ىح˘سضألأ د˘ي˘ع ا˘ه˘ب˘ع˘ت ن˘م د˘يز˘ت˘سس ة˘ك˘˘ه˘˘ن˘˘م
.يسسردملأ

 ةحيتف ةداعسسوب

ةطرافلأ تأونسسلاب ةنراقم ةمظنملأ تÓحرلأ ةفلكت عافترأ ببسسب

 فيسصلإ ةلطع ءاسضقل زجحلإ لدعم عجإرت
ةنسسلإ هذه ةيسسنوتلإ يسضإرألاب

حابرم
ـل مضني

سافيس
روبس

يكرتلا
حا˘˘˘بر˘˘˘م ا˘˘˘يا˘˘˘غ م˘˘˘˘سضنأ

ن˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن سسرا˘˘ح
سسمأأ مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي يأد
يدا˘˘˘˘ن ىلإأ ءا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برألأ
يذ˘لأ رو˘ب˘سس سسا˘˘ف˘˘ي˘˘سس
يرود ي˘˘˘˘˘˘ف ط˘˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘˘˘ي
ىلوألأ ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
امدعب كلذو ،يكرتلأ

وأأ ن˘˘ي˘˘سسو˘˘ق با˘˘ق نا˘˘ك
يف عي˘قو˘ت˘لأ ن˘م ىندأأ

با˘˘ب˘˘سش يدا˘˘ن فو˘˘ف˘˘سص
ل˘سضف ثي˘ح ،دأدزو˘ل˘˘ب
ـل ق˘˘˘با˘˘˘سسلأ سسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
سضو˘˘˘خ «ة˘˘˘ير˘˘˘سصن˘˘˘لأ»
ة˘ي˘˘فأر˘˘ت˘˘حأ ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت

ة˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘سصأو˘˘˘˘˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
يرودلأ ي˘ف ةر˘ي˘سسم˘لأ
يدان لتحأو ،يلحملأ
رو˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سس سسا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سس
يف21ـلأ ة˘ب˘تر˘م˘˘لأ
ي˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأ يرود˘˘˘˘˘˘لأ
.يسضاملأ مسسوملأ

سش.م
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°82ةبانع

°92 ةدكيكسس

°03سسأرهأأ قوسس

°92ةملاق

.ةدحتملأ ةيبرعلأ تأرامإلأ ةلودل تقؤوملأ روتسسدلأ رودسص1791 -
.رسصم يف هئأربخ ةمهم ءاهنإاب يتيفوسسلأ داحتلأ بلاطي تأداسسلأ رونأأ دمحم يرسصملأ سسيئرلأ4791 -
.قأرعلأ عم برحلأ فقوب نمألأ سسلجم رأرق اهلوبق نلعت نأريإأ8891 -
.سسيراب يف ايناملأأ ديحوت ةداعإل قافنإأ ىلع ىلوألأ فرحألاب عيقوتلأ0991 -
9891. ةنسس يف تأأدب يتلأو ةيدودحلأ ةيلاغنسسلأ ةيناتيروملأ برحلأ ءاهتنإأ1991 -
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53:21

62:61

05:91
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مويلا اذهلثم يف ثدح

:دكؤوي زاغلنوسسب لوؤوسسم

«رئإزجلإ يف ةيخيراتلإ هتورذ غلب ءابرهكلإ كÓهتسسإ»
عمجمل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ فسصو
كÓهتسسأ «سصأرخلوب راهسش» زاغلنوسس
ةع˘م˘ج˘لأ مو˘ي ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ءا˘بر˘ه˘ك˘لأ
يرا˘ج˘لأ ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج7ل ق˘˘فأو˘˘˘م˘˘˘لأ

م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لأ ةورذ˘˘˘لا˘˘˘˘ب
نم ةري˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك كÓ˘ه˘ت˘سسأ ل˘ي˘ج˘سست
تأذ لا˘ق دد˘سصلأ أذ˘ه ي˘فو .ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ
ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سض ه˘˘˘لوز˘˘˘ن ىد˘˘˘˘ل ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ءا˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح نأأ ،ة˘˘˘˘عأذإلا˘˘˘˘ب
ةعاسسلأ ىلع ةعمجلأ موي ةكلهتسسملأ

331051 غل˘ب ر˘ه˘ظ˘لأ د˘ع˘ب50:41

ىف˘ن ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘˘ف . طأوا˘˘غ˘˘ي˘˘م
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نلأ نو˘˘˘ك˘˘˘˘ي نأأ سصأر˘˘˘˘خ˘˘˘˘لو˘˘˘˘ب
رخآأ ىلإأ نيح نم لجسسملأ يئابرهكلأ

لو أد˘م˘ع˘ت˘م ق˘طا˘ن˘م˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع ي˘˘ف
ع˘ط˘ق˘لأ تأرأر˘ق ي˘ف ه˘ف˘ي˘ن˘سصت ن˘ك˘م˘ي
را˘ي˘ت˘لأ ع˘ط˘ق نأا˘ب ا˘ح˘˘سضو˘˘م ،يد˘˘م˘˘ع˘˘لأ

دوز˘ت˘ل˘˘ل يدأرإلأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب نو˘˘ك˘˘ي
ةجاح ةيبلت لجأ نم هنأ لوقلأ عباتو كÓهتسسلأو جاتنإلأ نيب نزأوت ثأدحإأ فدهب ءابرهكلأ ةكبسش لخأد
2102 يماع نيب تقلطأأ يتلأو ةيرامثتسسلأ تايلمعلأ ربكأاب هعم˘ج˘م ما˘ق ءا˘بر˘ه˘ك˘ل˘ل ةد˘يأز˘ت˘م˘لأ ن˘ي˘ك˘ل˘ه˘ت˘سسم˘لأ

تزواجت عيزوتلأو لقنلل ةيتحتلأ ةينبلأو، طأواغيم فلأأ02 ـلأ براقي ام اهيدل زاغلنوسس نأأ فدرأأو أذه3102 .و
 .هبسسح رئأزجلأ يف رتموليك فلأأ221 زاغلأ عيزوت ةكبسش تزواجت امك ، رتموليك فلأأ063

سش سس

ةريسشأات6834 ردسصت ةيرسصملإ ةرافسسلإ
ناكلإ قÓطنإ ذنم نييرئإزجلل

تعمج يتلأ يئاهن فسصنلأ ةأرابم أورسضح نيذلأ نييرئأزجلل ةريسشأات0052 رئأزجلاب ةيرسصملأ ةرافسسلأ تردسصأأ
بسسح يلامجإلأ تأريسشأاتلأ ددع لسصيل،ةيقيرفإلأ ممألأ ةلوطب راطإأ يف،يريجينلأ بختنملاب يرئأزجلأ قيرفلأ

تأذ بسسحو،ةريسشأات6834 ىلإأ ةيقيرفإلأ ةلوطبلأ قÓطنأ ذنم ةعاسس رخأأ ةديرجل ةيرئأزجلأ ةرافسسلأ نم ردسصم
حتف ىلع سصني يئاهنلل رسضخلأ لهأات بقع أرأرق ردسصأأ دق«ةفرسشم نميأأ» رئأزجلاب يرسصملأ ريفسسلأ نإاف رداسصملأ
رفسسلأ نم نييرئأزجلأ نيكمت لجأأ نم حاتملأ تقولأ لÓغتسسأو عوبسسألأ ةياهن مايأأ ةرافسسلأ و يلسصنقلأ مسسقلأ

نأأ ةسصاخ ةيقيرفإلأ سسأاكلاب رفظلأ لجأأ نم يلاغنيسسلأ قيرفلأ هجأويسس يذلأ مهقيرف ةرسصانمو ةنعأرفلأ سضرأل
لقنت ليهسست لجأأ نم ،ةيركسسع9 اهنيب ةرئاط82 سصيسصختب ةرهاقلأ عم يوج رسسج حتف تررق دق رئأزجلأ
يف ةريسشأات0021 رأوفيد توكلأ و رئأزجلأ ةأرابم ليبق تردسصأأ دق ةيرسصملأ ةرافسسلأ نأأ ىلإأ راسشي .نيرسصانملأ

لك لوسصح نامسض لجأأ نم ريفسسلأ نم رمأاب ىلوألأ حابسصلأ تاعاسسل نوفظوملأ لمع ثيح، طقف ةعاسس81 فرظ
ليهسست فدهب ةيرسصملأ ةرافسسلأ اهتذختأ يتلأ تأءأرجإلأ نويرئأزجلأ نسسحتسسأو،مهتأريسشأات ىلع نيرسصانملأ
ىلع اطغسض سضرف ام ىرخأأو ةأرابم ل˘ك ن˘ي˘ب ر˘ي˘سصق نا˘ك تقو˘لأ نأأ ا˘م˘ي˘سس تأر˘ي˘سشأا˘ت˘لأ م˘ه˘ح˘ن˘مو م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ
يتلأ ةيقيرفإلأ ممألأ ةلوطب يف برعلأ عردو ايقيرفإأ رخف ةرزأؤومل رفسسلأ يف نيبغأرلأ نيرسصانملأ و ةرافسسلأ

.ديهسش نويلم فسصنو نويلملأ دلبل ةنعأرفلأ دÓب نم اهلمحو سسأاكلاب اهيف رفظلل رسضخلأ ىعسسي
 رانيدوب ةايح

يقأوبلأ مأأ

نماثلإ هدقع يف خيسش ةثج فاسشتكإإ
ةثج دوجوب أراطخإأ اهيقلت دعب يقأوبلأ مأاب ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم أءاسسم ةسسداسسلأ دودح يف سسمأأ موي تماق
ةنياعم دعبو ةينمألأ حلاسصملأ ةقفر روفلأ ىلع تلخدت نيأأ فايسضوب دمحم ىفسشتسسم نم برقلاب سصخسش
هنكسسم لخأد يفوت ةنسس48(إأ.سس) موحرملاب رمألأ قلعتيو نماثلأ هدقع يف خيسشب قلعتي رمألأ نأأ نيبت ةثجلأ
ةدحولأ ةرايسس ةطسسأوب هلقن متيل.يقأوبلأ مأأ ةيلوب فايسضوب دمحم ىفسشتسسم نم برقلاب نئاكلأ يسضرألأ
.يلحملأ ىفسشتسسملاب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ

راهز دمحأأ

راجحلإ رإديسس بكرمب نييلاثملإ نيريسسملل يميركت لفح ةماقإإ
لبق نم لمعلأ فورظ يف ن˘ي˘ي˘لا˘ث˘م ن˘ير˘ي˘سسم˘ل م˘ير˘ك˘ت ل˘ف˘ح ة˘ما˘قإأ را˘ج˘ح˘لأ رأد˘ي˘سس بكر˘م˘ب سسمأأ لوأأ ةر˘ي˘ه˘ظ م˘ت
ةباقنلل ماعلأ نيمألأ و هللأ ىطعم نيدلأ سسمسش ةسسسسؤوملل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ نم لك روسضحب ةنايسصلأ ةيريدم

و Óماع52 ميركتلأ أذهب جوت دق و ،راجحلاب لمعلأ ةيسشتفم نم فرسشلأ فويسضو ةيماسسلأ تأراطإلأ لك و يعمج
امل ريظن ركاسش سشوسشرخلبو كلام ةفأوسش ،حلاسص ةينداند ،دأرم يرومز نم لكل ىلوألأ ةعبرألأ بتأرملأ تيدسسأأ

عم اهتاقÓع دطوت نأأ راجحلأ رأديسس بكرمل ةماعلأ ةيريدملأ لواحتو ،مهلمع يف ةرابج تأدوهجم نم هومدق
.جئاتنلأ نيسسحتو «ديدحلأ قÓمع» يف رأرقتسسلأ ىلع ظافحلأ لجأأ نم لامعلأ
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سسأاكلاب جيوتتلل رضضخلا عم انلك سسيليبوم

9102 رسصم ممألل ايقيرفإا سسأاك

مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيلارديفلل يمشسرلا كيرششلا صسيليبوم
ةريخأ’ا مهتارابم ّةيششع رشضخلا ّعجششي، ينطولا بختنملاو
23. اهتعبط يف9102 ايقيرفإا ممأا صسأاك يئاهن باشسحل
ةريظن ىل˘ع هزو˘ف د˘ع˘ب، ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ى˘لإا ةراد˘ج˘ب ر˘شضخ˘لا ل˘هأا˘ت
ه˘جاو˘ي˘ل، ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘شصن رود˘لا با˘شسح˘ل (2-1 ) يري˘ج˘ي˘ن˘لا

ةعمجلا موي يلاغنشسلا اغناريتلا دوشسأا قيرف ءارحشصلا وبراحم
بعلمب، (رئازجلا تيقوتب)00:02 ةعاشسلا ىلع ةيليوج91
،لباقملا يف.ةيقيرفإ’ا صسأاكلاب رفظلا لمأا ىلع، يلودلا رشصم
رودلا ىلإا (يفاشضإ’ا طوششلا،1-0) يلاغنشسلا بختنملا لهأات
بختنملاب اًددجم يقتليل، صسنوت بختنم باشسح ىلع يئاهنلا
(1-0)   اندشض هتميزه دعب قوبشسم ريغ يئاهن يف يرئازجلا

اذ˘ه˘ب ر˘شضخ˘لا ئ˘ن˘ه˘˘ي، صسي˘˘ل˘˘ي˘˘بو˘˘م .ى˘˘لوأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا لÓ˘˘خ
ايقيرفإا ممأا صسأاكل يئاهن ثلاثل لوشصولاب، ديدجلا قاقحتشس’ا
لاطبأاب قحتليو، ةيرئازجلا مدقلا ةرك خيرات نم ةنشس92 دعب
.0991 و0891 تاونشس

ةكيرت وبأا ةلئاع هاجتا يجارد ظيفح نم ةبيط ةتافتلا
ماق يتلا ةبي˘ط˘لا ة˘تا˘ف˘ت˘ل’ا تق’
قلعمو يرئازج˘لا ي˘مÓ˘عإ’ا ا˘ه˘ب
ة˘ير˘ط˘ق˘لا ترو˘ب˘شس ن˘ي˘ب تاو˘ن˘ق
رخفو يرشصملا مجنلا ةلئاع هاجتا
نيذلا ةكير˘ت و˘بأا د˘م˘ح˘م بر˘ع˘لا

رشصمب مهلزنم ىلإا ةرايزب مهشصخ
م˘ه˘˘ع˘˘م ءاد˘˘غ˘˘لا ة˘˘ب˘˘جو لوا˘˘ن˘˘تو
ة˘شصا˘خ ن˘ير˘ي˘ث˘˘كلا نا˘˘شسح˘˘ت˘˘شسا
اريثك اولعافت نيذ˘لا ن˘ي˘ير˘شصم˘لا

ظيف˘ح ا˘هر˘ششن ي˘ت˘لا رو˘شصلا ع˘م
يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ربع
: Óئاق قلع ةكيرت وبأا هتهج نم،
ظيف˘ح ن˘ت˘با˘ك ا˘ي كي˘ب فر˘ششت˘ن»
و˘بأا د˘م˘ح˘م جا˘ح˘لا تي˘ب ترو˘˘نو
ةجاحلا امئادو همحري هللا ةكيرت
.«دعوملا يف ةلئاعلاو ةدلاولا

 قداسصت سسنوت
زاغلا لقن نوناق ىلع

ايلاطيإا ىلإا يرئازجلا
عورششم ىلع يشسنوتلا ناملربلا قفاو
يرئازجلا يعيبطلا زاغلا لق˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

ةواتإ’ا طبشضبو ،ايلاطيإا ىلإا صسنوت ربع
ى˘ل˘ع ة˘ف˘ظو˘م˘لاو صسنو˘ت ى˘لإا ة˘ع˘جار˘لا
باونلا قداشص امك.ةلوقنملا تايمكلا

صصاخلا قافت’اب قلعتي نوناق عورششم
دÓبلل رباعلا زاغلا بوبنأا يف فرشصتلاب
.هتمرب هتاقحلمو ةيشسنوتلا

يئاهنلا رسضحي حلاسص نب
نأا ،ةيمشسر اهنأاب تلاق رداشصم نم ةيمÓعإا رداشصم ةدع تفششك
ممأا صسأاك يئاهن رشضحيشس حلاشص نب رداقلا دبع ةلودلا صسيئر
ةرهاقلا داتشسب يلاغنشسلا هريظنو ينطولا بختنملا نيب ايقيرفإا

قيرفلا ةدناشسمل ةرهاقلل حلاشص نب لقنت ثيح.ةعمجلا موي

رشضحيشس حلاشص نب رداقلا دبع ةلودلا صسيئر نأا، امكينطولا
هريظنب ينطولا بختنملا نيب عمجتشس يتلا ةيئاهنلا ةارابملا
نإاف ةراششإÓل، ةرهاقلا بعلمب لبقملا ةعمجلا موي يلاغنيشسلا

ةعمجلا موي ةيشسائر ةرئاط˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘شس ح˘لا˘شص ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
رشضحي˘شس ا˘م˘ك.ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ف˘لا ةد˘نا˘شسمو رو˘شضح˘ل ا˘حا˘ب˘شص
صسيئرو يشسيشسلا حاتفلا دبع يرشصملا صسيئرلا نم لك يئاهنلا
.ونيتنافنإا ينايج افيفلا صسيئرو لاشس يكام لاغينشسلا ةلود

 ةدكيكسس روزي ريزو لوأا
 كارحلا ةيادب ذنم

حÓشص ةيلخادلا ريزو نأا «ةعاشس رخآا» ةديرج تملع
ةدكيكشس ىلع اف˘ي˘شض مو˘ي˘لا لز˘ن˘ي˘شس نو˘م˘حد ن˘يد˘لا
ةدكيكشس ةي’ول دقفتو لمع ةرايزب موقيشس ثيح،
مو˘ق˘يو ة˘يرادإ’ا ق˘فار˘م˘لا صضع˘ب ر˘ي˘شس ى˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘ي˘ل
نم اهريغو ةبازعو ةطاطششوبب نمأÓل تارقم نيششدتب
يف ريزول ةرايز لوأا يهو، اهترايز لمتحملا طاقنلا

يبعششلا كارحلا ةيادب ذنم ةدكيكشسل يودب ةموكح
ط˘شسو ر˘مأ’ا م˘ت˘ي ثي˘ح،ي˘شضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف22 يف
نأا اميشس ةرايزلل نين˘طاو˘م˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م ن˘م تا˘فو˘خ˘ت
د˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘ع تل˘شصح د˘˘ق ةد˘˘كي˘˘كشس
تاريشسم يف ني˘كرا˘ششم˘لا دد˘ع ثي˘ح ن˘م ة˘م˘شصا˘ع˘لا
.هتموكحو يودب طاقشسإاب ةبلاطملا ةعمجلا

ىلع قفاوت ةقحاسسلا ةيبلغألا
تاعماجلا يف ةيزيلجنإلا ةغللا

نع ،ديزوب بيطلا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو فششك
ةيزيلجن’ا ةغللا زيزعت صصخي اميف ينطولا عÓطتشس’ا جئاتن
ةغللاب اهلادبتشساو ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا عاطق يف
. ةيشسنرفلا

،«كوبشسيف» ةيمشسرلا هتحفشص ربع هل روششنم يف ريزولا راششأاو
ثيح ،صصخشش81409 غلب نيتوشصملا ددع نأا ،ءاعبرأ’ا مويلا

يف ةيزيلجن’ا ةغللا زيزعتل ،«معن» ـب صصخشش%4.49 توشص
.«’» ـب%6.5 توشص امنيب ،تاعماجلا
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