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سسمأا ن˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا فلآا جر˘˘˘خو

يف يلاوت˘لا ى˘ل˘ع32ـلا عوبسسأÓ˘ل
نطولا تايلو فلتخمو ةمسصاعلا

دجاوتلاو ةعفترملا ةرارحلا نيدحتم
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ ف˘˘ث˘˘كم˘˘لا ي˘˘ن˘˘مألا

يز˘كر˘م˘لا د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘سس ىو˘ت˘˘سسم
تاوق تلمع ثيح,ةمسصاعلا طسسو
يف نيرهاظتملا قيرفت ىلع نمألا

لبق ،يزكرملا ديربلا ةحاسس طيحم
سشوديد عراسش ربع اهيلإا اودوعي نأا

تلظ امك.فاط˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف دار˘م
ددسشت يتلا زجاوحلاو ةينمألا ةباقرلا
ة˘ي˘قر˘سشلا ل˘خاد˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
رمألا ةمسصاعلل ةيبونجلاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا
ل˘كسشب رور˘م˘لا ة˘كر˘ح قا˘˘عأا يذ˘˘لا

،رهسشأا ةعبرأا ن˘م ر˘ث˘كأا د˘ع˘بو.ر˘ي˘ب˘ك
لثم يعامجلا لقنلا لئاسسو تداع
ةفسصب لمعلل ورت˘ي˘م˘لاو ياو˘مار˘ت˘لا

دعب ةعمجلا موي ةمسصاعلا يف ةيداع
ةعمجلا ذنم لم˘ع˘لا ن˘ع ا˘ه˘عا˘ط˘ق˘نا

1 مو˘ي ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ة˘كر˘˘سش تنا˘˘كو.ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م
اهرئاسسخ ترد˘ق «ر˘ئاز˘ج˘لا ور˘ت˘ي˘م»
ةعمجلا موي لمعلا نع اهفقوت ءارج

فلآا قفدتو.ميتنسس را˘ي˘ل˘م006 ـب
ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘حا˘˘سسلا
لوأا ةحاسسو يزكرملا ديربلا ةحاسس
اوددرو ة˘ع˘م˘ج˘لا ةÓ˘سص د˘ع˘ب ،يا˘˘م
رارغ ىلع ةداتعم تافاتهو تاراعسش
حار˘˘سس قÓ˘˘طإا»و «عا˘˘ڤ وا˘˘ح˘˘ن˘˘ت˘˘ي»
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا» ،«ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
يف نوكراسشملا لمح امك.«بعسشلل

˘مÓ˘عألا˘ب تن˘يز˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
قÓ˘طإا˘ب بلا˘ط˘ت تا˘ت˘فل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ع˘قرو˘ب ر˘سضخ˘ل د˘ها˘ج˘م˘˘لا حار˘˘سس
تار˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لاو
يبع˘سشلا كار˘ح˘لا ن˘ماز˘ت˘يو.ةر˘ي˘خألا

سسيئر ميدقت عم32ـلا هتعمج يف
،ح˘لا˘سص ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘لود˘˘لا

ثع˘بو عا˘سضوألا ة˘ئد˘ه˘ت تا˘نا˘م˘سض
لسصوتلا لجأا نم ةيندملا ةنيكسسلا
ةمزألا نم دÓبلا جرُخت لولح ىلإا
تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘˘سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
موي ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ا˘مد˘ع˘ب كلذو.ن˘هار˘لا

تايسصخسش6 طرا˘ف˘لا سسي˘م˘˘خ˘˘لا
ينطولا راوحلا ةدايقل ةوعدم ةينطو

نم3ـلا يف هحرتقا يذلا لماسشلا
بازحألا ىلع يراجلا ةيليوج رهسش
ةيغب يندملا عمتجم˘لاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ةيسسائر تاباختنا ميظنت رطأا ديدحت

ر˘˘˘˘˘˘ح
ّ

بر˘˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سشو ة

اّهنإا تايسصخسشلا هذه تلاقو.لاجآلا

ىلإا تراسشأاو ،ةئدهت تاءارجإا تبلط

ن˘م تا˘ماز˘ت˘لا ى˘ل˘ع تل˘˘سصح ا˘˘ه˘˘نأا

،حلاسص نب رداقلا دبع ةلودلا سسيئر

رهاظتلا ةيرحب قلعتي ام يف ةسصاخ

ىرج نيذلا سصاخسشألا نع جارفإلاو

لز˘نو.تار˘ي˘سسم˘لا لÓ˘خ م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

قيرف ءاسضعأا دحأا ،سساملل ليعامسسإا

لوا˘حو ،عرا˘سشلا ى˘لإا سسمأا راو˘ح˘˘لا

وه راوحلا نأاب ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا عا˘ن˘قإا

ةلاح نم جورخلل بسسنألا ةقيرطلا

ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا داد˘˘سسنإلا

ويديف يفو.نهارلا تقولا يف دÓبلا

لسصاوتلا عقاوم ربع رسشتنا،روسصم

،سسا˘˘م˘˘˘لل ح˘˘˘سضوأا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

مهاسسي يذلا راوحلا نأا ،نينطاوملل

هي˘ف كرا˘سشت ن˘ل ،ه˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘بو ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م

هحاجن نأاو ،ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

تاءارجإل ةطل˘سسلا ذا˘خ˘تا˘ب ط˘ب˘تر˘م

 .ةئدهتلا
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نب رداقلا دبع ةلودلا سسيئر لبقتسسا

ة˘˘سسا˘˘ئر ر˘˘ق˘˘م˘˘˘ب سسمأا لوأا ح˘˘˘لا˘˘˘سص
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ءا˘˘˘سضعأا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةو˘عد˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
يذلا لماسشلا ينطولا راوحلا ةدايقل
يبعسشلا سسلجملا سسيئر نم نوكتي
،سسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘ك ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
وبع نب ةحيتف نم لك ىلإا ةفاسضإلاب
يراهزل ديزوب و سساملل ليعامسسإاو
نيدلا زعو لولج نب باهولا دبعو
دبع ةلودلا سسيئر دكأاو .ىسسيع نب
لمعلل هدادع˘ت˘سسا ح˘لا˘سص ن˘ب ردا˘ق˘لا

بلا˘ط˘م˘ل˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسلا ل˘˘جأا ن˘˘م
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘فر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
قيرف لبق نم ةينطولا تايسصخسشلا
رقمب اهلبق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا

ةدايقل وعدملاو ةيروهمجلا ةسسائر
.ل˘ما˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا راو˘˘ح˘˘لا را˘˘سسم
هدادعتسسا نع ةلودلا سسيئر نلعأاو
ةسسارد ىلإا ةلادعلا ةوعد ىلع لمعلل
سصا˘خ˘سشألا ل˘ي˘ب˘سس ءÓ˘خإا ة˘ي˘نا˘كمإا
ا˘ه˘ل با˘ب˘سسأل م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا م˘ت ن˘يذ˘˘لا

رظنلاو.ةيبعسشلا تاريسسملاب ةقÓع
يذلا ماظن˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘ف
نامسضل ة˘ي˘ن˘مألا ةز˘ه˘جألا ه˘ت˘ع˘سضو
ىلع كلذ رثؤوي ل املاح ،لقنتلا ةيرح

ماظنلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم

سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا ة˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح و ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

هذ˘˘˘˘ه ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثأا تا˘˘˘˘كل˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو

ح˘لا˘سص ن˘ب د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك.تار˘˘ي˘˘سسم˘˘لا

ذاختا ىلع لمع˘ل˘ل ا˘سضيأا هداد˘ع˘ت˘سسا

لوسصو ليهسست˘ل ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ى˘لإا ءارآلا ع˘ي˘م˘˘ج

تاسشقانم ميظنت لÓخ نم ةيمومعلا

نو˘كت ،ج˘ج˘ح˘لا لدا˘ب˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي

ري˘ب˘ع˘ت˘لا لا˘كسشأا ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م

فر˘ط يأل ءا˘سصقإا نود ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ةلودلا سسيئر تاحيرسصت يتأات .ناك

بق˘˘ع ح˘˘لا˘˘˘سص ن˘˘˘ب ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع

قير˘ف˘لا ا˘ه˘حر˘ط ي˘ت˘لا تلا˘غ˘سشنلا

ي˘˘˘هو راو˘˘˘ح˘˘˘لا ةرادإل و˘˘˘˘عد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا تلا˘˘غ˘˘˘سشنلا

ر˘ب˘ع ي˘ت˘لا و ،ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سسلا ة˘˘حا˘˘سسلا

همامتها نع ا˘ه˘نأا˘سشب ة˘لود˘لا سسي˘ئر

اهعم يطاعتلاـب ادهعتم ،عوسضوملاب

و روتسسدلا ماكحأا عم ىسشامتي امب

تاذ يف ادكؤوم.ةيروهمجلا نيناوق

هذه˘ل ل˘كسشم˘لا ق˘ير˘ف˘لا نأا قا˘ي˘سسلا

روفلا ىلع هتمهم رسشابيسس ةمهملا

عسضتسس يتلا ةلودلا نم ينقت معدب

ي˘ت˘لا دراو˘م˘لا ل˘˘ك ه˘˘فر˘˘سصت تح˘˘ت

.راوحلا راسسم مامتإل اهجاتحي
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ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا ق˘ير˘ف ا˘عد
مهلبقتسسا نيذلا لماسشلا ينطولا راوحلا ةدايقب
لوألا سسمأا حلاسص نب رداقلا دبع ةلودلا سسيئر
نكمم تقو عرسسأا يف عورسشلا ةرورسض ىلإا
ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م ل˘ما˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘˘لا ي˘˘ف
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ن˘˘م˘˘سضي يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سسلا

دادسسنإلا ةلاح نم ايملسس اجرخم نييرئازجلاو

5 نم رثكأا طنم دÓبلا اهسشيعت يتلا يسسايسسلا
ة˘˘ت˘˘سس ن˘˘م نو˘˘كم˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘كأاو.ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا
بقع ةي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف تا˘ي˘سصخ˘سش
رداقلا دبع ةلودلا سسيئر لبق نم مهلابقتسسا
نايب يف ةيروهمجلا ةسسائر رقمب حلاسص نب
ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ق˘با˘سسلا سسي˘˘ئر˘˘لا هدر˘˘سس
هذ˘˘ه ة˘˘كرا˘˘سشم نأا سسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘ك ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
لوذبملا يعام˘ج˘لا د˘ه˘ج˘لا ي˘ف تا˘ي˘سصخ˘سشلا
مازتللا لإا هيلمي ل ةمزألا نم جورخلا دسصق
راوحلا نأا ىلع نيدكؤوم بعسشلا و نطولا مامأا
نأا هنكمي يذلا ديحولا ليبسسلا ىقبي ينطولا
هرظتني ام عم ىسشامتي ايملسس اجرخم نمسضي
اذه يف سسنوي ميرك لاقو.يرئازجلا بعسشلا
يذلا راوحلا نأا ىلع حلن ةنجلك اننإا» :قايسسلا
يف لإا هليجسست نكمي ل ةلودلا سسيئر هيلإا اعد
بعسشلل ةيعرسشلا بلاطمل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلا ة˘نا˘خ
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا د˘سصق تار˘ها˘ظ˘م ي˘ف جر˘˘خ يذ˘˘لا

اهب ملح امك ةديدج رئازج ،ةيطارقميد رئازجب
ءاسضعأا دكأاو.»ربمفون ةروثل نوسسسسؤوملا ءابآلا
لكو وبع نب ةحيتف اسضيأا مسضي يذلا قيرفلا

دبعو يراهزل ديزوب و سساملل ليعامسسإا نم
ىلع ىسسيع نب نيدلا زعو لولج نب باهولا
هسشيعت يذلا يسسايسسلا قزأاملاب نوعاو مهنأا
تاردا˘˘ب˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ث˘˘م ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ىلع لباقملاب اوددسش مهنأا ريغ.ةقباسسلا راوحلا
ل و يبعسشلا كارحلا نع نيلثمم اوسسيل مهنأا
مهنأا ىلع ديكأاتلا عم همسساب نييمسسر نيقطان
ةدايسس لكب اهب نوموقيسس يتلا ةمهملا اوراتخا

ي˘ت˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا هذ˘˘ه تسصر˘˘حو.ة˘˘ير˘˘ح و
ينطولا راوحلا رييسست و ةرادإا ةمهم ىلوتتسس
ذا˘خ˘تا˘ب ة˘لود˘لا مو˘ق˘ت نأا ةرور˘سض زار˘بإا ى˘ل˘˘ع
يدؤوي وج قلخب ةليفك ةئدهت و ةنأامط تاءارجإا

نع ربعم و قداسص راوح ءارجإا ىلإا ةلاحم ل
يف يسضفت يتلا ريهامجلا بلاطم و تابغر
ةيسسائر تاباختنا ميظن˘ت ى˘لإا فا˘ط˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
نمو.لاجآلا برقأا يف ةرح و ةهيزن و ةفافسش
ى˘˘˘˘لإا تعد ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
كارحلا ءانج˘سس ل˘ك حار˘سس قÓ˘طإا,ا˘ه˘يد˘سسج˘ت
لاكسشأا لك نم مÓعإلا لئاسسو لك ريرحتو
ل˘˘˘˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘ت اذ˘˘˘˘˘˘˘ك و ط˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘سضلا
نينطاوملل حيتت يتلا تÓيهسستلاو فورظلا

ر˘ها˘ظ˘ت˘لا ي˘ف يرو˘ت˘سسد˘لا م˘ه˘ق˘ح ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
.نييملسسلا عمجتلاو

نمصض رهصشأا4 نم رثكأا ذنم ةلصصاوتملا ةيعوبصسألا مهتاريصسم ةعمجلا سسمأا نويرئازجلا لصصاو
ليحر ىلإا ىدأا يذلاو طرافلا يرفيف نم22ـلا خيرات ذنم رئازجلا هفرعت يذلا يبعصشلا كارحلا

 .هماظن زومر نم ددعو ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا سسيئرلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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ةباجتصسÓل هدادعتصسا حلاصص نب دكأا اميف
ةينطولا تايصصخصشلا قيرف بلاطمل

تايسصخسشلا ءامسسأا نع جرفت ةسسائرلا
ينطولا راوحلا ةدايقب ةينعملا

:سسنوي ميرك .. كارحلا ءانجصس حارصس قÓطإاو مÓعإلا ريرحت اهنم بلاطم ةدع حرط

 يذلا ديحولا ليبسسلا وه راوحلا»
«ةمزألا نم ايملسس اجرخم رئازجلل نمسضي

ةلودلا لبق نم ارارصصإا سسمل هنأا لاق
 :سساملل .. ةيلاحلا ةمزألا زواجتل

بلاطمو تلاغسشنا انعفر»
«ةلودلا سسيئر ىلإا كارحلا

فور˘˘ع˘˘م˘˘لا،يدا˘˘سصت˘˘قلا ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا د˘˘˘كأا
يذلا لابقتسسلا بقع ،«سساملل ليعامسسإا»
حلاسص نب رداقلا دبع ةلودلا سسيئر هب سصخ
ةدا˘ي˘ق ى˘لإا ةو˘عد˘م˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا ق˘˘ير˘˘ف
رارسصإا سسمل هنأا لماسشلا ينطولا راوحلا

ىلع ،حلاسص نب رداقلا دبع ةلودلا سسيئر
ي˘ت˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا داد˘˘سسنلا ة˘˘لا˘˘ح زوا˘˘ج˘˘ت
لا˘قو.ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘سشي˘˘ع˘˘ت
ءاقللا«: ةيفحسص تاحيرسصت يف «سساملل»
ةدا˘ي˘ق˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ءا˘سضعألا ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا
ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ،ة˘لود˘لا سسي˘ئرو ،راو˘ح˘˘لا

اياسضقلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘لÓ˘خ حر˘ط ،ح˘لا˘سص
ذ˘ن˘م ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘حا˘سسلا ا˘ه˘سشي˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نم22ـلا ي˘ف ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا قÓ˘ط˘˘نا
،ةتسسلا ءاسضعألا ع˘فرو.«ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف
بلطم ،ةلودلا سسيئر ىلإا ،سساملل بسسح
دهاجملاو ،كارحلا يل˘ق˘ت˘ع˘م حار˘سس قÓ˘طإا
لقنتلا ليهسستب اوبلاط امك.ةعقروب رسضخل
رثؤوي ل نأا طرسشب ،ةيبعسشلا تاريسسملا ءانثأا
ماظنلا ىلع ظافحلا تامزلتسسم ىلع كلذ
ىلع كلذك اوددسش امك. سصاخسشألاو ماعلا

ليهسستل ةمزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا ةرور˘سض
مÓعإلا لئاسسو ىلإا ءارآلا عيمج لوسصو
.دويقلا ةفاك نم اهريرحتو ةيمومعلا
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عصضول مداقلا عوبصسألا عمتجيصس قيرفلا نأا دكأا
:يراهزل .. ينطولا راوحلا ريصس قيرط ةطراخ

تايسصخسشلا عم لسصاوتنسس»
تانامسض ريفوتل ةينطولا

«ةيسسائرلا تاباختنلا ميظنت
يرو˘ت˘سسد˘لا نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘˘لا ف˘˘سشك
فلكملا قيرفلا يف وسضعلا ،يراهزل ديزوب
يتلا قيرفلا ةمهم نأا ينطولا راوحلا ةرادإاب
اسساسسأا لثمتت طرافلا سسيمخلا موي تقلطنا
ميظنت لوح لما˘سشلا ق˘فاو˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف
تقو بر˘قأا ي˘ف ة˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا

اهتلقن تاحيرسصت يف يراهزل لاقو.نكمم
ق˘ير˘ف˘لا«:ة˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا «لو˘˘سضا˘˘نألا» ة˘˘لا˘˘كو
عسضول ،لبقملا عوبسسألا علطم عمتجيسس
متيسس يتلا لمعلا ةيجهنمو قيرط ةطراخ
يف ريبخلا فاسضأاو.«راوحلا ريسسل اهجاهتنا
عم لسصاوتيسس راوح˘لا ق˘ير˘ف«:يرو˘ت˘سسد˘لا

ي˘ل˘ث˘م˘مو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا ل˘˘ك
تا˘ه˘جو بير˘ق˘ت د˘سصق ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ج˘م˘˘لا
عمزملا تاباخ˘ت˘نلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
رفوتت نأا بجي يتلا تايثيحلاو اهميظنت
هدقع عمزملا راوحلا نأا اريسشم.«كلذ لبق

ءار˘˘جإل تا˘˘نا˘˘م˘˘سض ى˘˘لإا ي˘˘سضف˘˘ي نأا د˘˘بل
ةيقادسصملا نم فنك يف ةيسسائر تاباختنا

راوحلا قيرف نأا يراهزل دكأا امك.ةهازنلا و
سسيئر لبق نم هتيكزتو هرايتخا مت يذلا
سسيمخلا موي حلاسص نب رداقلا دبع ةلودلا
ربكأا عم لاسصتلاب افلكم نوكيسس طرافلا
ةيسسايسسلا ةقبطلا تايلاعف نم نكمم ردق
ةينطولا تايسصخسشلاو يندملا عمتجملاو
هذ˘˘ه م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت تا˘˘نا˘˘م˘˘سض ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت د˘˘سصق
نم وج يف ةمداقلا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف اد˘كؤو˘م,ة˘هاز˘ن˘لاو ة˘ي˘قاد˘سصم˘˘لا
نب رداقلا دع ةلودلا سسيئر نأا هتاحيرسصت

اميف ةسصاخ غلاب مامتهاب عمتسسا دق حلاسص
باهذلا قبسست يتلا ةئدهتلا تاءارجإاب قلعي
حار˘سس قÓ˘طإا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو راو˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا
.مÓعإلا لئاسسو ريرحتو كارحلا ءانجسس
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نع ةذبن

راوحلا تايصخش
:سسنوي ميرك -
ةداهسش ىلع لسصحتم يسسايسس و بتاك ةنسس17
اق˘با˘سس ل˘غ˘سش ي˘سسنر˘ف˘لا بدألا ي˘ف سسنا˘سسي˘ل˘لا

نم ينطولا يبعسشلا سسلجملا سسيئر بسصنم

هدلقت ىلإا ةفاسضإلاب4002 ةياغ ىلإا2002
ةلودلا بتاك اهنم ةيماسسلا بسصانملا نم ديدعلل
ةايحلا نم هباحسسنا دعب.ينهملا نيوكتلا ريزوو
ه˘ت˘قو سسنو˘ي م˘ير˘ك د˘ي˘سسلا سسر˘ك ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
لوح تافلؤوملا نم ديدعلا رسشن ثيحب ةباتكلل
.رئازجلا خيرات

:وبع نب ةحيتف -
نوناقلا يف ةلود هاروتكد ةداهسش ىلع ةلسصحتم
نوناقلا يف ةسصسصختم ةيعماج ةذاتسسأاو ماعلا
:امه نيفلؤوم وبع نب ةديسسلا كلمت .يروتسسدلا
ى˘لإا ل˘خد˘م» و «ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘م˘لر˘ب˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق»
نم ديدعلا ىلإا ةفاسضإلاب «يروتسسدلا نوناقلا
ي˘ف ةرو˘˘سشن˘˘م˘˘لا تلا˘˘ق˘˘م˘˘لاو تار˘˘سضا˘˘ح˘˘م˘˘لا
.ةيبنجألاو ةيرئازجلا تÓجملا
اهتÓخادم يروتسسدلا نوناقلا يف ةريبخلا مدقت
لئاسسملا لوح ماعلا يأارلا ريونتل مظتنم لكسشب
.ةيروتسسدلاو ةينوناقلا

:سساملل ليعامسسإا -
ةيعمج سسي˘ئرو ة˘ي˘لا˘م˘لاو دا˘سصت˘قلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ
ةيسصخسش وهو ريد˘سصت˘ل˘ل تارا˘سشت˘سسا ر˘ئاز˘ج˘لا
هتÓيلحت ميدقتل مÓعإلا لئاسسو ةداع اهيلإا أاجلت
يداسصتقلا عسضو˘لا سصو˘سصخ˘ب ه˘تا˘ح˘ي˘سضو˘تو
.دلبلل

:يراهزل يديزوب -
يروتسسد ري˘ب˘خو ة˘مألا سسل˘ج˘م˘ب ق˘با˘سس و˘سضع
ةعماج˘ب يرو˘ت˘سسد˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل اذا˘ت˘سسأا ل˘غ˘ت˘سشي
.ةنيطنسسق

:ىسسيع نب نيدلا زع -
وسضع وهو ناسسملتب يعماج ذاتسسأا ةنسس25

.ةيوعمجلا ةكرحلاب طسشن

:لولج نب باهولا دبع -
ةيبرتلا عاطق يف يباقن ةنسس94 رمعلا نم غلبي
ترقتب تايعمجلا نم ديدعلاب وسضعو ةينطولا
ي˘ف ا˘ط˘سشن او˘سضع د˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ك (ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘يلو)
.يندملا عمتجملا

فثكملا ينمألا دجاوتلاو ةرارحلا اودحت

مهبلاطمب مهكسسمت نودكؤوي نويرئازجلا
كارحلا نم32ـلا عوبسسألا يف

موديق حتاف :ريوصصت
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دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
ةسساردلا ديق دوجوم فلملا»
عمجملاب حور˘ط˘م را˘ي˘خ و˘هو
ةلودلل رمت˘سسم˘لا م˘عد˘لا م˘غر
ي˘ف ع˘م˘ج˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘فار˘˘مو
ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
ريكفت˘لا ن˘كل ،ه˘تارا˘م˘ث˘ت˘سساو
نحنو نآلا أادبي لبقتسسملا يف
ةلسصاومل ريبك ليومتل ةجاحب
ا˘م˘ك.«ع˘م˘ج˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سسا
ماعلا ريدم˘لا صسي˘ئر˘لا ثد˘ح˘ت
تازا˘˘ج˘˘نا ن˘˘ع زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘˘سسل
ةرتفلا هذ˘ه ة˘ل˘ي˘ط ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ة˘كر˘ع˘م تح˘بر ا˘ه˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ةبسسن تغلب ثيحب تازاجنإلا

99 نم رثكأا ءابرهكلاب طبرلا

نم ةدافتسسلا ةبسسن و ةئاملاب

26 نم رثكأا يعيبطلا زاغلا

ةبسسن نأا فسشك ا˘م˘ك.ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ايلاح تزواجت ةقاطلل جاتنإلا

مل امن˘ي˘ب طاوا˘غ˘ي˘م ف˘لأا02

ةنسس طاواغ˘ي˘م626 ىدع˘ت˘ت

هذه نأا ىلإا راسشأاو9691 .

هذه لÓخ ةققحملا تازاجنإلا
ةسصاخ ةيؤور قفو تمت ةرتفلا
عم ملقأاتي ناك يذلا عمجملل

ةدا˘عإا لÓ˘خ ن˘م ة˘ل˘حر˘˘م ل˘˘ك
ايسشامت هسسفن ةلكيهو ميظنت
بلطلاو رسصع˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘مو

ا˘م˘ك.ة˘قا˘ط˘لا ى˘ل˘ع د˘ياز˘ت˘م˘˘لا
يعسس ن˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘سشك
ل˘سضفألا م˘يد˘ق˘ت˘˘ل ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

Óبقت˘سسم ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘تو

01 ايلاح مهددع غلابلا هنئابزل

ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسم نو˘بز ن˘ي˘يÓ˘م

نويلم6.5 و ،ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
صسفن يفو.زاغلا نم ديفتسسم
نع صسارخلوب فسشك قايسسلا
تاسشرو حتف˘ب ع˘م˘ج˘م˘لا ما˘ي˘ق
يتلا صصئاقنلاو زجعلا ةيطغتل
ةنمقر رارغ ىلع اهنم يناعي
نيوكتلاو تامولعملا ة˘م˘ظ˘نأا

تلا˘كوو تا˘ير˘يد˘˘م ءا˘˘سشنإاو

نطاوملا نم برق˘ت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج

ل˘˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘˘م بوا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو

زربأا نأا افيسضم ،تلاغسشنلا

لغت˘سشي ي˘ت˘لا تا˘سشرو˘لا هذ˘ه

ة˘˘سشرو ي˘˘ه ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ارخؤوم اه˘ح˘ت˘ف ي˘ت˘لا ع˘يزو˘ت˘لا

ةلجسسملا صصئاق˘ن˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل

عيزوتلا عرف نأا ىلإا اريسشم اهب

ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو ل˘˘ث˘˘م˘˘ي

فلأا03 ن˘م ر˘ث˘كأا ف˘˘ظو˘˘يو

.لماع
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زيزعلا دبع يديسس ةيدلب ناكسس لسصاو
قلغ يلاوتلا ىلع عبارلا مويللو لجيجب
اجاج˘ت˘حا كلذو ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل يرادإلا ر˘ق˘م˘لا

ءايحأاو قطانم ةدعب ةيمنتلا لطعت ىلع
ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا ف˘˘ع˘˘سضو ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه ن˘˘م
ةلاح يف ببسست يذلا رمألا اهب ةيحسصلا

كلذو ةريخألا هذهب ماتلا هبسش للسشلا نم
ر˘م˘ت˘سساو .فا˘ي˘ط˘˘سصإلا م˘˘سسو˘˘م ز˘˘ع ي˘˘ف
ىر˘حألا˘ب وأا ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ة˘يد˘ل˘ب نا˘˘كسس
نم نيردحنملا اديدحتو مهنم تارسشعلا
قلغ يف ةيدلبلا نم ةيبرغلا ةهجلا ءايحأا
ي˘ف كلذو ةر˘ي˘خألا هذ˘ه˘ل يرادإلا ر˘ق˘م˘˘لا
اهورسشاب يتلا ةيجاجتحإلا ةكرحلا راطإا
اهلÓخ نم اوبلاط يتلاو يسضاملا نينثلا
هنع Óثمم وأا يلاولا روسضح ةرورسضب
ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لاو صضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةعوفرملا بلاطملا ةلسس نأاسشب تانامسض
ع˘يرا˘سشم˘لا لا˘م˘كت˘سسا ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو
د˘ي˘ب˘ع˘ت عور˘سشم رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ف˘قو˘ت˘˘م˘˘لا
ءاهنإاو ، ةنيدملا طسسوب يسسيئرلا قيرطلا
ءايحأا صضعبب ةفاظنلا اذكو هايملا ةمزأا
تامد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ي˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘لا م˘هأا ن˘م ي˘هو ة˘ي˘ح˘سصلا

قبسس يتلاو نوجت˘ح˘م˘لا نا˘كسسلا ا˘ه˘ع˘فر
هح˘لا˘سصم نأا˘ب د˘كأا نأاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا صسي˘ئر˘ل

ملو .ةيولوألا أادبم قفو اهلح ىلع ةفكاع
لوأا ةياغ ى˘لإا ة˘ي˘م˘سسر ة˘ه˘ج يأا كر˘ح˘ت˘ت

نيبسضاغلا ناكسسلا بلاطم ةيبلتل صسمأا
لب اهلاح ىلع نامقل راد ىقبأا يذلا رمألا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب ةا˘ي˘ح˘لا ل˘سش ي˘ف م˘ها˘˘سسو
رثكأا فيسص لك اهدسصقي يتلا ةيحايسسلا

فقوت ليلدب فاطسصم نويلم فسصن نم
ذ˘ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘م˘ه˘م˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا ل˘˘ك
ر˘ق˘م˘لا ق˘ل˘غ بب˘سسب ي˘سضا˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا
نم ني˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا ع˘ن˘مو يرادإلا

ةماتق يف داز يذلا رمألا مهبتاكم جولو
يتلا زيزعلا دبع يديسس ةيدلبب دهسشملا
نو˘ب˘سضا˘غ˘لا ىر˘حألا˘ب وأا ا˘ه˘نا˘كسس ر˘سصي
م˘ه˘تا˘جا˘ج˘ت˘حا ي˘ف ي˘سضم˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م
اذإا دحألا اذه نم ةيادب رثكأا اهديعسصتو
عامتسسإلا ىلإا ةيسصولا تاهجلا ردابت مل
يتلا مهبلاطم قيقحت يف عورسشلاو مهل
. ةعورسشملاب اهوفسصو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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د˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘˘يزو هو˘˘ن
ةسسفا˘ن˘م ة˘ي˘م˘هأا˘ب د˘با˘ع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لا
لمعي يذلا «ةيبرعلا ةءارقلا يدحت»
يتاذلا ملعتلا تاراهم ةيمنت ىلع
عيسسوتو دقانلا ي˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ر˘كف˘لاو
يو˘غ˘ل˘لا د˘ي˘سصر˘لا ءار˘ثإاو كراد˘م˘˘لا

ةيبرع˘لا ة˘غ˘ل˘لا تارا˘ه˘م ن˘ي˘سسح˘تو
يبرعلا ن˘طو˘لا ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ىد˘ل
ةرازو عور˘سشم ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘ي و˘˘هو
ةزئاجلا يف لثمتملا ةينطولا ةيبرتلا
ة˘با˘ت˘كل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
يذ˘˘لا «يدÓ˘˘ب مÓ˘˘قأا» ة˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘بإلا
ريزو دكأاو .از˘ي˘م˘ت˘م ا˘حا˘ج˘ن فر˘ع˘ي
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘كرا˘سشم نأا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
ءامتنلاب اهنم اناميإا يتأاي ةسسفانملا
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ي˘˘مو˘˘ق˘˘لاو يرا˘˘˘سضح˘˘˘لا
ي˘ن˘ب˘ت ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ي˘˘مÓ˘˘سسإلا
،عور˘سشم˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا فاد˘هألا

صسمأا لوأا هفارسشإا لÓخ اذه يتأايو
نيزئافلا ميركت لفح تايلاعف ىلع
نم ةيئاهنلا ةينطولا تايفسصتلا يف
يف «ةيبرعلا ةءارقلا يدحت» ةسسفانم
،رئازجلا ةيلو رقمب ،ةعبارلا هتعبط
،ة˘مو˘كح˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘˘مز رو˘˘سضح˘˘ب
يم˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لاو لا˘سصتلا ر˘يزو
،يح˘بار نا˘سسح د˘ي˘سسلا ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل
،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا ر˘يزو
،ةفاقث˘لا ةر˘يزو ، يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘سسو˘ي
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘مألا ،ي˘˘سسادر˘˘م م˘˘ير˘˘م
و ،يدنكلا ديع˘سس ى˘ن˘م عور˘سشم˘ل˘ل
يلاو ،ةدحتملا تارامإلا ةلود ريفسس
قلاخلا دبع ،ةمسصاعلا رئازجلا ةيلو
ى˘ل˘عألا صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر ،ةدو˘ي˘سص
،د˘ي˘ع˘ل˘ب ح˘لا˘˘سص ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ةيزكرملا ةرادإلا تاراطإا روسضحبو
ةياسصولا تحت تاسسسسؤوملا وريدمو
نيرطؤومو ةذتاسسأاو نيسشتفم اذكو
يعامتجلا كيرسشلا ىلإا ةفاسضإلاب
ىر˘ج ثي˘ح ،تا˘با˘ق˘˘نو ءا˘˘ي˘˘لوأا ن˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ئاوألا ر˘˘˘سشع˘˘˘لا م˘˘˘ير˘˘˘˘كت

231 نمسض نم ينطولا ىوتسسملا

تايفسصتلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘م˘ل˘ت
نÓعإلا مت لفحلا لÓخو .ةينطولا

يتلاو رئازجلا يف يدحتلا ةلطب نع
ىلع ةسسفانم˘لا ي˘ف ا˘ند˘ل˘ب ل˘ث˘م˘ت˘سس
مظنتسس يتلا ةيبرعلا لودلا ىوتسسم
اذهو ،يبد ةرامإاب ربوتكأا رهسش يف
«ةميعن ريديك» ةذيملتلا جيوتت دعب
ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘مألا ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث ن˘˘م
ةبترملاب مناغت˘سسم ة˘يلو تار˘ي˘قو˘ب
يف رئازجلا لثمتسسو اينطو ىلوألا
نأا ركذلا عم ، ةيبرعلا تايفسصتلا
تاسسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف تكرا˘سش ر˘ئاز˘ج˘لا

910.753 ـب ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘˘يو˘˘ف˘˘سصت˘˘لا

لبقتسساو ةعبط˘لا هذ˘ه ي˘ف ،اذ˘ي˘م˘ل˘ت
ميكحلا دبع ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو
ىنم ،ةيرازولا هترئاد رقمب ،دباعلب
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘مألا ،يد˘ن˘كلا د˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ي˘بر˘ع˘لا ةءار˘ق˘لا يد˘ح˘ت عور˘˘سشم˘˘ل
ةدحتم˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا ة˘لود˘ل
صضرعتسسا دقو ،اهل قفارملا دفولاو
ةليسصح ،ءاقللا اذه لÓخ نافرطلا

تا˘ع˘ب˘ط˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘كرا˘˘سشم
ةبترملا ىلع تلسصحت ثيح ةقباسسلا
ىلعو ،ىلوألا ةعبطلا يف ىلوألا
ةيناثلا ةعبطلا يف ةسسماخلا ةبترملا

ة˘ب˘تر˘م˘لا لÓ˘ت˘حا فر˘سش ا˘ه˘ل نا˘كو
ةدايز ،ةثلاث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ثلا˘ث˘لا بسصن˘م˘لا˘ب ا˘ه˘قو˘ف˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةسسسسؤوم نسسحأا ةقباسسم˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
امهحايترا نافرطلا ىد˘بأاو .ة˘يو˘بر˘ت
يذلا نواعت˘لا ن˘م ىو˘ت˘سسم˘لا اذ˘ه˘ل
ةيبرتلا ناديم يف نادلبلا هيلإا لسصو
،عور˘سشم˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘سسل
ققحت نأا يف امهلمأا نع اربع امك
،تفلأا امك اهئانبأا لÓخ نم رئازجلا
ةعبطلا تايئاهن يف ايلعلا بتارملا
.ةقباسسملا هذه نم ةعبارلا
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يعاذإا حيرسصت يف «سصارخلوب رهاسش» زاغلنوسس عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا فسشك
ةنادتسسلا ةيلمع يف عرسشي دق ريخألا اذه نأا عمجملا ءاسشنإل05ـلا ىركذلا ةبسسانمب

ناويدلا مجح هيف تعفترا يذلا تقولا يف هتارامثتسسا مامتإا لجأا نم ةيجراخلا
 .رانيد رايلم16 هنئابز ىدل ةقحتسسملا

رانيد رايلم16ـلا تقاف عمجملا نئابز ىدل ةقحتسسملا نويدلا مجح

ةنادتسس’ا ىلإا أاجلت دق زاغلنوسس
اهتارامثتسسا مامتإ’ ةيجراخلا

رئازجلا يف يدحتلا ةلطب نع نÓعإلا هيف مت لفح يف

ةءارقلا ىدحت» ةسسفانم ةيمهأا دكؤوي دباعلب
ذيمÓتلا تاراهم ةيمنت يف «يبرعلا

هردق يلام فÓغ صصيسصخت متيسس

ةنايسصل يرئازج را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م05
ةنسس نم ءادتبا اهعاونأا لكب قرطلا

ى˘ف˘ط˘سصم هد˘كأا ا˘م˘ب˘سسح،0202
و ةيمومعلا لاغسشألا ريزو ،ةباروك
ىلع ريزولا لاقو. صسمأا لوأا لقنلا

ثي˘ح نار˘˘هو ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘يز صشما˘˘ه
هعاطقل ةعبات عيراسشم دقفت و نياع
راطإا يف جردنت ةيلمعلا هذه» نأا
ىلإا يمري و ةموكحلا هتدعأا جمانرب

ةينطو تناك ءاوسس قرطلا ةنايسص
تاذ فاسضأاو .«ةيدلب وأا ةيئلو وأا
دتمملا جمانربلا اذه نأا لوؤوسسملا

ل˘ف˘كت˘ي˘˘سس تاو˘˘ن˘˘سس ثÓ˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع
ىوتسسم ىلع ماه دج طخ راسسمب

يف ام˘ي˘سس ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك
يناعت يت˘لا دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج ق˘طا˘ن˘م
راسشأا امك .لقنلا لاجم يف اريثك
اهؤوÓيا متيسس ىربك ةيمهأا نأا ىلإا
ءوجللا عم ةيدعاقلا تآاسشنملا كلتل
و ةديد˘ج تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘سص ي˘ف
نأا ه˘لو˘ق ة˘بارو˘ك ع˘˘با˘˘ت و.ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح
را˘ي˘سسلا ق˘ير˘ط˘ل˘ل ر˘ي˘˘خألا ر˘˘ط˘˘سشلا

48 هلوط غلبي يذلا برغ قرسش

ملسسيسس فراطلا ةيلوب عقاولا ملك
متيسس كلذ راظتنا يف نكل، ابيرق
ة˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سضو
ى˘لإا ر˘ي˘خألا ي˘ف صصل˘خو.ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
ع˘ي˘م˘ج ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نا» لو˘˘ق˘˘لا
ر˘ي˘ي˘سست دا˘˘ن˘˘سسإا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس لا˘˘غ˘˘سشألا
ى˘لإا بر˘غ-قر˘سش را˘ي˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا

ةرايسسلا قرطل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لا˘كو

عفدلا ماظن فلم˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘سس ي˘ت˘لا
تاذ˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م «(رور˘˘م˘˘لا مو˘˘سسر)
ىلوألا عفدلا ز˘كار˘م نأا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
اهميل˘سست م˘ت˘ي˘سس ا˘هزا˘ج˘نا يرا˘ج˘لا
ن˘م،ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با

تاقر˘ط˘لا بل˘غا د˘ه˘سشت ر˘خآا بنا˘ج
ةيعسضو ةقيمعلا رئازجلا يف ةسصاخ
ار˘ي˘ث˘ك ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تقرأا ة˘ي˘ثرا˘˘ك
نا˘كسس ى˘كت˘˘سشا ا˘˘م˘˘لا˘˘ط ل ثي˘˘ح،
ىلإا اهقرسش نم ةبانع ءايحأا مظعم
تاقرطلا ةيعسضو روهدت نم اهبرغ
بايغ ببسسب ،ةيعرف˘لاو ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
‘‘مسشي‘‘ مل ثيح ،ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا
تاونسس ذنم تفزلا ةحئار اهسضعب

ل˘ط˘ع˘˘ت بب˘˘سست˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
يدرت يف يهتنت ل يتلا لاغسشألا

ي˘ف اءو˘سس ر˘مألا دادز˘يو ، ا˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ما˘˘مأاو ،ءا˘˘ت˘˘سشلا ل˘˘سصف
،ةليوط ةدم˘لو ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع ع˘سضو˘لا
ى˘لإا ا˘ئ˘ي˘سشف ا˘ئ˘ي˘سش ة˘با˘ن˘ع تلو˘ح˘˘ت
ا˘ه˘نا˘كسس ي˘نا˘ع˘ي ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ةر˘˘سشد
رمألا

ّ
هيف بيغت يذلا تقولا يف ،ني

صضعب لخادلا .ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ى˘ل˘ع ف˘ق˘ي ة˘با˘ن˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حأا
نم هينيع مأاب هدهاسشي امب اهدكؤوي
ي˘ت˘لا تا˘قر˘ط˘لا رو˘˘هد˘˘ت ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م
ز˘ي˘˘م˘˘ي ا˘˘سصا˘˘خ ارو˘˘كيد تح˘˘ب˘˘سصأا

،قرسشلا ةرهوج ءايحأا عيمج دحويو
كانهو ان˘ه رر˘كت˘ت د˘ها˘سشم˘لا صسف˘ن
عيمج اهم˘سسا˘ق˘ت˘ي ةا˘نا˘ع˘م˘لا صسف˘نو
.ناكسسلا
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 ابيرق فراطلاب برغ- قرسش رايسسلا قيرطلا نم ريخألا رطسشلا ميلسست

تاقرطلا ةنايسصل جد رايلم05 هردق يلام فÓغ شصيسصخت

لجيجب ةيسسايق ةرارح طسسوو ةعاسس42 فرظ يف ةيناثلا ةرملل

ششينروكلا قيرط نوقلغي «رانلاوب د’وأا » ناكسس
 ةريبك ةيرورم ةمزأا يف نوببسستيو ةمامقلا قيدانسصب

لجيج ةيلو نم ةيبرغلا ةهجلا ىلإا يدؤوملا هقسش يف34 مقر جودزملا ينطولا قيرطلا دهسش
تارسشعلا مادقإا دعب كلذو ةقوبسسم ريغ ةيرورم ةمزأا ةعمجلا سسمأا ةحيبسصو سسيمخلا ةيسسمأا

عاطقنا ىلع اجاجتحا ةمامقلا قيدانسصب روحملا اذه قلغ ىلع رانلاوب دلوأا ةقطنم ناكسس نم
نم سسيمخلا سسمأا لوأا ةيسسمأا رانلاوب دلوأا ةقطنمب بسضغلا ةرارسش تأادبو .ةهجلا هذهب هايملا

نيهاجتإلا يف هقلغو34 مقر ينطولا قيرطلا ىلإا نيبسضاغلا ناكسسلا نم تارسشعلا جورخ لÓخ
لبق ةهجلا لزانم ىلإا قفدت فقوت ىلع اجاجتحا كلذو ةمامقلا قيدانسصو ةراجحلا ةطسساوب
اوداع نيينعملا نأا ريغ ةيلحملا تاطلسسلا لخدت دعب تقولا سضعبل مهلزانم ىلإا ءلؤوه دوعي نأا

امدعب ةعاسس42 ـلا دعتي ل فرظ يفو ةقيرطلا سسفنب قيرطلا قلغل ةعمجلا سسمأا ةحيبسص
ةكرحلا تببسستو .ةيسصولا تاهجلا كلذب تدهعت املثم مهلزانم ىلإا هايملا ةدوع يف مهنظ باخ

تاهجلا تايدلبو لجي˘ج ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع ن˘ي˘ب رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ف˘قو˘ت ي˘ف هذ˘ه ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإلا
لكسشتو ةرواجملا ةياجب ةيلو ىتحو ةناوعلاو ةيروسصنم ةمايز رارغ ىلع ةيلولل ةيبرغلا

عم تنمازت ةقوبسسملا ريغ تاجاجتحإلا هذه نأاو اسصوسصخ تابكرملا نم ادج ةليوط ريباوط
تايلولاو قطانملا فلتخم نم نيمداقلا نيفاطسصملا نم فلآلا قفدتو عوبسسألا ةياهن ةلطع
ةيسسايق ةرارح ةجرد لظ يف عوبسسألا ةياهن ةلطع ءاسضقل ةيبرغلا اميسس لجيج تايدلب ىلع
ىلإا مهمودق نمازت نيذلا تابكرملا باحسصأا ةاناعم يف داز ام رفسصلا قوف نيعبرألا تزواجت
نوكيسس سشينروكلا ةمسصاع فيسص نأاب عابطنإلا تطعأا يتلا تاجاجتحإلا هذه عم81 ةيلولا
ةرك لا˘ق˘ت˘نا ل˘ي˘لد˘ب ما˘يألا هذ˘ه ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا ءاو˘جألا ة˘نو˘خ˘سس ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ا˘ن˘خا˘سس

 Ω.eù°©ƒO     . نمازتمو زيجو فرظ يف ىرخأا ىلإا ةيدلب نم ةجرحدتملا تاجاجتحإلا

ةئاملاب28 ةبسسنب
«مايبلا» يف

ةبسسن ةئاملاب62.87
يف كابلا يف حاجنلا
ةيلودلا ةسسردملا
اسسنرفب ةيرئازجلا
ةيلودلا ةسسردملا تنلعأا
نب كلام اسسنرفب ةيرئازجلا
،ةئاملاب62.87 حاجن نع يبن
ةداهسش ناحتما يف ذيمÓتلا نم
بسسحو9102. ةرود ايرولاكبلا
ةيرئازجلا ةيلودلا ةسسردملا

نحتما دق هنإاف يبن نب كلام
مولعلا عورف يف نوحسشرتملا
ققحتو .بادآلاو ةيبيرجتلا

تحتتفا يتلا ةسسردملا هذه
ةيلاجلا ءانبأل1002 يف
اسسنرفب ةميقملا ةيرئازجلا
زواجتت ةيلاع حاجن بسسن
ةبسسنلا ريبك لكسشب
ةبسسن نأا ركذيو .ةينطولا
9102 ةرودل ةينطولا حاجنلا

لباق ةئاملاب65.45 تغلب
8102, ةنسس يف ةئاملاب88.55

138.476 عومجم زاتجا ثيح

ةداهسش ناحتما احسشرتم
مرسصنملا ناوج يف ايرولاكبلا

سسردمتم134.114 مهنيب نم
بسسح رح حسشرتم004.362 و
ةيبرتلا ةرازو تايئاسصحإا
ناحتمل ةبسسنلابو .ةينطولا
دقف طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش
يبن نب كلام ةسسردم تلجسس
ةئاملاب28 تغلب حاجن ةبسسن
ةققحملا ةبسسنلا تقاف ثيح,
27 ةمرسصنملا ةنسسلا

ناف ، ىرخأا ةهج نم .ةئاملاب
ةداهسش لينل نيحسشرتملا عيمج

يف اوحجن يئادتبلا ميلعتلا
طسسوتملا ةلحرم ىلإا لاقتنلا

ترجو .ةئاملاب001 ةبسسنب
يداع لكسشب تاناحتملا عيمج

ةيرئازجلا ةيلودلا ةسسردملاب
.ثداح يأا لجسسي مل و سسيرابب
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تاطلسسلا نم يلعف كرحت يأا بايغ يفو يلاوتلا ىلع عبارلا مويلل / لجيج

 ةيدلبلا رقم قلغ نولسصاوي زيزعلا دبع يديسس ةيدلب ناكسس



يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

4Gdù°Ñâ 72Lƒj∏«á 9102Gd©óO0475ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةضصاخ اهلاكضشأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنضسق ةي’و نمأا حلاضصم لبق نم ةرطضسملا ةيتايلمعلا ططخلل اديضسجت
 .تاكلتمملاو سصاخضشأ’اب سساضسملاب ةقلعتملا
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ةيندملا ةيامحلا حلاضصم تلجضس

لل˘˘˘˘خ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ضس ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ل

982 ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘˘عا˘˘˘ضس27ـلا

16 ليجضست ا˘ه˘م˘هأا ن˘م ،ل˘خد˘ت

،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘ق˘ير˘ح

دامخإا مت ،ةيباغلاو اهنم ةيعارزلا

يقابلا امأا ،اهتيادب يف اهنم83

تل˘˘م˘˘˘ضش (40) ة˘˘ع˘˘برأاـف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ى˘ل˘ع تتأا ي˘˘با˘˘غ˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا

يلاوحب تردق ةيلامجإا ةحاضسم

،ةيباغلا راجضشأ’ا نم اراتكه83
ن˘˘م ل˘˘كب صشار˘˘˘حأ’او لا˘˘˘غدأ’ا

لبج ،ةيواعمب لافكضس ينب ةباغ
،ملضسوب ة˘يد˘ل˘ب˘ب تضشو˘ط˘ن˘ق˘ي˘ت

ة˘نا˘ب˘ضش ي˘ن˘ب دا˘ب˘ع ي˘ن˘قآا ة˘˘ير˘˘ق
.درابلا داو ةيدلب صسابرب راودو

يف اق˘ير˘ح71 ىلإا ةفا˘ضضإ’ا˘ب
ي˘ف ’ا˘م˘˘جإا تب˘˘ب˘˘ضست عراز˘˘م˘˘لا

ةرجضش0061 ،ي˘لاو˘˘ح فل˘˘تإا

03 ،نبت ةمزر0074 و ةرمثم

بوبحلا لوقح اياقب نم اراتكه
قطانم يف ةعزوم ،صشئاضشحلاو

نم ةيدلب41 بارت نم ةفلتخم
ثداو˘ح لا˘ج˘م ي˘ف ا˘مأا .ة˘ي’و˘لا

اثداح31 ليجضست مت دقف رورملا
طا˘ق˘ن ي˘ف تل˘ج˘ضس رور˘م˘لا ي˘ف
ةي’ولا قرط ةكبضش ربع ةفلتخم

،5 مقر ةينطولا قرطلا اميضس’

9 م˘˘˘قر،77 م˘˘˘قر،57 مقر

 .رايضسلا قيرطلاو

رورم ثداح31 عوقو و ةيفيرلا قطانملاب اقيرح16 ليجضست مت اميف

ةعاسس27 لÓخ Óخدت982 لجسست فيطسسب ةيندملإ ةيامحلإ
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صسمأا لوأا ةر˘ي˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب م˘˘ظ˘˘ن
صضور˘ع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
بتا˘˘ك يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا حر˘˘ضسم˘˘لا˘˘˘ب
تايلا˘ع˘ف وزو يز˘ي˘ت˘ب ن˘ي˘ضسا˘ي
مي˘قأا يذ˘لا ي˘م˘ير˘كت˘لا ل˘ف˘ح˘لا

يف ءابجنلا ذيملتلا فرضش ىلع
و ةثلثلا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأ’ا

اذيملت771 ميركت هيف مت يذلا
، ةيلمعلا هذه تمت دق و اقوفتم
ديضسلل ةيما˘ضسلا ة˘يا˘عر˘لا تح˘ت
اذه و وزو يزيت ةي’و يلاو
اذ˘ه و صضور˘ع˘لا كلذو ة˘عا˘ق˘˘ب
هو˘جو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا رو˘ضضح˘˘ب
تاطلضس و ةي’ولا يف ةزرابلا
صسلا˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘ضضعأاو ة˘˘ي’و˘˘لا
لامع نم ديد˘ع˘لاو ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

ءايلوأاو ملعإ’ا لاجرو ةيبرتلا

و ةي’ولا ةمئأا صضعبو ذيملتلا

و ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م

د˘ق و .نو˘قو˘ف˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘لا

ميركتلا لفح تايلاعف تحتتفا

م˘˘˘ث تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘يآا ةول˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب

و .ينطولا ديضشن˘ل˘ل عا˘م˘ت˘ضس’ا

ةرا˘˘ضشإ’ا ه˘˘ي˘˘˘لإا رد˘˘˘ج˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك

تنكمت وزو يزيت ةي’و ناف

ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ن˘˘م

ينطولا ىوتضسملا ىلع ىلوأ’ا

ى˘ل˘ع ر˘˘ضشع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةدا˘ه˘ضش ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا

ةبضسن ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

ةدا˘ه˘ضش نا˘ح˘ت˘ما ي˘ف حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا

ةئاملا يف06. 17 ايرولاكبلا

.9102 ناوج ةرود للخ

ايرولاكبلا ةداهضش جئاتن يف يلاوتلا ىلع21 ةرملل اينطو ىلوأ’ا ةبترملا لÓتحا نم ةي’ولا هذه تنكمت اميف

رإوطألاب ةسسإردلإ يف نيقوفتملإ نم إذيملت771 ميركت
 وزو يزيتب ةثÓثلإ ةيميلعتلإ

ةروراق فلأإ21 نم ديزأإ زجح

ةنتابب ةيلوحك تابورسشم
نم ،ةنتاب ةي’و نمأاب رضشع يناثلا يرضضحلا نمأ’ا رضصانع نكمت

فلأا21 ـلا تقاف ةيلوحكلا تابورضشملا نم ةربتعم ةيمك زجح

ةدراو تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإا كلذو ،عاو˘نأ’او ما˘ج˘حأ’ا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ةرورا˘ق

تا˘بور˘ضشم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ن˘يز˘خ˘ت˘ب مو˘ق˘ي صصخ˘ضش دو˘جو ا˘هدا˘˘ف˘˘م

تاطلضسلا نم ةضصخر نود اهعيب دضصق (بأارم) لحمب ةيلوحكلا

،ةبعضشلا يداو ةيدلبل ةع˘با˘ت˘لا ،ي˘تا˘ج˘غ˘لا ة˘ير˘ق˘ب ا˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

مت نيأا صشيتفتلاب نذإا رادضصتضسا مت ةمولعملل ديجلا للغتضس’اب

تابورضشملا نم ةدحو74921  ـب ردقت ةربتعم ةيمك ىلع روثعلا

ةعبرأا فيقوت اهرثإا ىلع مت ،فانضصأ’او ماجحأ’ا ةفلتخم ةيلوحكلا

قوبضسم مهدحأا ةنضس47و92 نيب  مهرامعأا حوارتت صصاخضشأا

مامأا مهب هبتضشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتضسا دعب ،ايئاضضق

ىلع مهلاحأا هرودب يذلا ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو

مهعاديإاب رمأا نيأا يروفلا لوثملا تاءارجإ’ اقفو مكحلا يضضاق

ةيلوحك تابورضشم ن˘يز˘خ˘تو ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت ن˘ع تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا

راطإا يف هذه ةيلمعلا يتأاتو .دوعلا عم ةضصخر نودب عيبلا صضرغل

عورضشملا ريغ راجت’ا اهن˘مو ا˘ه˘عاو˘نأا ى˘ت˘ضشب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م

يف رضشابملا ببضسلا ابلاغ نوكت يتلاو ةيلوحكلا تابورضشملاب

ةقايضسلاو تاكلتمملاو دارفأ’ا ىلع تاءادتع’ا نم ريثكلا عوقو

.ركضس ةلاح يف

T°ƒT°É¿.ì

ةيرقب رجنخلاب انعط هراج لتقي باسش

وزو يزيتي نوميم ىسسيع تياب «ةعلقلإ»
«ةعلقلا» ةامضسملا ةيرقلا صسمأا لوأا راهن ةحيبضص للخ ناكضس زتها

ةي’و يف نونقاو ةرئادب نوميم ىضسيع ثا ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا

لبتقم يف باضش اهتيحضض حار لتق ةميرج عقو ىلع ، وزو يزيت

هراج ءادتعا دعب ريخأ’ا هضسافنأا ظفل ةيحضضلا ناف ملعلا عم . رمعلا

ىلع تانعط ةدع هل هجو ثيح صضيبأ’ا حلضسلا لامعتضساب هيلع

رداضصم بضسح و ةدماه ةثج ىلإا هلوح ردضصلا و بلقلا ىوتضسم

و ةيملك تاضشوانم ببضسب تعقو ةميرجلا نإاف ةقوثوم ةيلحم

تمدق يتلا تافاعضسإ’ا مغر و . مهتملا و ةيحضضلا نيب تعق

هحورجب ارثأاتم ةريخأ’ا هضسافنأا ظفل هنأا ’إا ىفضشتضسملاب ةيحضضلل

هليوحت و يناجلا فيقوت نم نمأ’ا حلاضصم تنكمت دق و .ةقيمعلا

ةنضس02 رمعلا نم غلابلا يناجلا ناف ىرخأا ةهج نم و .قيقحتلا ىلإا

هاب و ، ةميرجلا هفارتقاب ،ةيئاضضقلا ةطرضشلا طابضض مامأا ، فرتعا

دحأاب نيعتضسي نأا لبق ،ةميرجلا راثآا صسمط لواح و رارفلاب ذ’

ليكو مامأا هميدقت و هفيقوت مت ثيح ،هدنع ءابتخلل هئاقدضصأا

لتقلا ةيانجب قلعتت ةمهت هباكتر’ تريزقت ةمكحمل ةيروهمجلا

مكحلا رادضصإا راظتنا يف دضصرتلا و رارضصإ’ا قبضس عم يدمعلا

 .هدضض يئاهنلا
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فيطضس

ءايحإإ ششماه ىلع ايطرسش053 ةيقرت

ةيرئإزجلإ ةطرسشلإ شسيسسأاتل75 ىركذلإ
تا˘ي’و ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ف˘ي˘ط˘ضس ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘ضصم تر˘ط˘ضس

ةطرضشلا صسيضسأا˘ت˘ل75 ىر˘كذ˘لا ءا˘ي˘حإ’ ا˘ير˘ث ا˘ج˘ما˘نر˘ب ،ن˘˘طو˘˘لا

ةعباتلا تارضضاحملا ةعاق ةيلافتح’ا تنضضتحا ثيح ، ةيرئازجلا

ةينمأ’ا ةنجللا ءاضضعأا روضضح تفرع و، عيرضسلا لخدتلا ةبيتكل

وبري ام ديلقت تفرع ةبضسانملا . نييذيفنتلا ءاردملا صضعب و ةي’ولل

ةئفل ةهجوم تاميركت جاردإا عم ىلعأا بتر ىلإا يطرضش053 نع

نيهيبضشلا نيمدختضسملاو ةطرضشلا تاوقو، دعاقتلا ىلع نيلاحملا

ةملكب يميركتلا لفحلا لهتضسأاو.ةنضسلا لاوط مهدج اوتبثا نيذلا

ىلع اهللخ ةنامأا لكبو صصرح يذلا ،ةي’ولا نمأا صسيئر ديضسلا

ة˘ه˘جو˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘˘ي˘˘ضسلا ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ةءار˘˘ق

اهللخ داضشأا يتلاو ،ةبضسانملاب ينطولا نمأ’ا زاهج يمدختضسمل

ةيدابلاو ناديملا يف ةطرضشلا تاوق لبق نم ةلوذبملا دوهجلاب

نيذلا ،اهئاضسنو اهلاجر مازتلاو تايحضضت لضضفب نايعلل اهجئاتن

نأا ىلإا اريضشم ،تابثلاو ةيفارتح’ا نم قار ىوتضسم نع ايلج اونابأا

اهتققح يتلا تازاجن’او ةيرئازجلا ةطرضشلا هتغلب يذلا ىوتضسملا

ناديم يف اوطقضس نيذلا اهدارفأا تايحضضت لضضفب ’إا يتأاتل نكت مل

ن˘طو˘لا ن˘مأا ة˘مد˘خ˘˘ل ا˘˘ي˘˘فو لاز˘˘ي ’ ن˘˘م ل˘˘ك ل˘˘ضضف˘˘بو ،فر˘˘ضشلا

.نطاوملاو
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ةي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘ضضلا تن˘كم˘ت
ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ير˘˘ضضح˘˘لا ن˘˘مأل˘˘ل
ةي’و نمأاب يلجنم يلعب يناثلا
مر˘ج˘م ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق
نم غلبي ايئاضضق قوبضسم ريطخ

ي˘ف طرو˘ت˘م ة˘ن˘ضس32 رمعلا
تحت و فنعلاب تاقرضسلا اياضضق

ة˘ح˘ل˘ضسأ’ا˘ب د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ط
ةيضضقلا عئا˘قو دو˘ع˘ت .ءا˘ضضب˘ي˘لا
اعبت ةيضضاملا ةليلقلا مايأ’ا ىلإا
ةدع لبق نم ةمضسرملا ىوكضشلل

نمأ’ا ىوتضسم ىلع اياحضض50
يلعب يناثلا يجراخلا يرضضحلا

لعفل م˘ه˘ضضر˘ع˘ت ءار˘ج ي˘ل˘ج˘ن˘م
ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت ف˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘˘ضسلا
مت ، ءاضضيبلا ةحلضسأ’اب ديدهتلا
ق˘ي˘م˘ع˘ت˘ب و ثا˘ح˘بأ’ا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘˘ت تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
هدجاو˘ت نا˘كم و ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل
مارجإ’ا عمق ةقرف عم قيضسنتلاب

ةيراوجلا ةدحولا ىوتضسم ىلع

ىلإا هليوحت و يلجنم يلعب90
لا˘م˘كت˘ضس’ ة˘ح˘˘ل˘˘ضصم˘˘لا ر˘˘ق˘˘م

هضضرع دعب ، ةمزللا تاءارجإ’ا
نم هيلع اوفرعت اياحضضلا ىلع
وه هنا نيدكؤوم ىلوأ’ا ةلهولا
عم قمعم˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ،ل˘عا˘ف˘لا
عم قيضسن˘ت˘لا˘ب و ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا

صصاضصتخا عاطق حلاضصم عيمج
يف هطروت تبثأا ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع

ىلع ةيضضق11 اهنم اياضضق ةدع
ير˘˘˘ضضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
و يلجنم يلع لوأ’ا يجراخلا

نمأ’ا ىوتضسم ىلع اياضضق20
يلع عبارلا يجراخلا يرضضحلا

ه˘ضضر˘ع د˘ع˘ب يذ˘لا و ي˘ل˘˘ج˘˘ن˘˘م

دعب ،اياحضضلا مظعم هيلع فرعت

مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتن’ا

ةيئاز˘ج تاءار˘جإا تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا

مدق ينعم˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ل˘ضصف˘ن˘م

،ةيلحملا ةباينلا ما˘مأا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب

نمأ’ا لبق نم اياضضق50 اهنم

يلع يناثلا يجراخلا يرضضحلا

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ضضق11 ،يلجنم

لوأ’ا يجراخلا يرضضحلا نمأ’ا

لبق نم ةيضضق20 ،يلجنم يلع

عبارلا يجراخلا يرضضحلا نمأ’ا

. يلجنم يلع

نينطاوملا نم تارضشعلا هتيحضض حار و ةقطنملاب عزفلا و فوخلا عرز امدعب

ةنيطنسسقب يلجنم يلعب ايئاسضق قوبسسم ريطخ مرجم فاقيإإ
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لوأأ ديمع ح˘سضوأأ ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘فو
، ديمح كلاملأ دبع نب ةطرسشلل
ىركذلأ نأاب ةيلولأ نمأأ سسيئر
لÓ˘ق˘˘ت˘˘سسلأ د˘˘يد˘˘عو ن˘˘مأز˘˘ت˘˘ت
ل˘˘كل د˘˘ي˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘نإأو با˘˘˘ب˘˘˘سشلأو
ةبسسانملأ نأأ افيسضم نييرئأزجلأ
ةيريدملأ اهلÓخ تسسسسأات ةزراب
نأأ و ي˘ن˘طو˘لأ ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
˘ما˘˘ع ل˘˘ك ف˘˘قو˘˘ت˘˘سسي ثد˘˘ح˘˘لأ
مسسرنو انيسضام دا˘ج˘مأأ ر˘كذ˘ت˘ن˘ل
رهسش نأأو ةسصخ انلبقتسسم ملاعم
ا˘˘ع˘˘˘جر˘˘˘م ه˘˘˘ب˘˘˘سسح ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج
ا˘ه˘ن˘مو ما˘سسج˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘ل
ءافولأو قدسصلأ رعاسشمب سضيفت

يو˘تر˘تو ا˘ن˘˘تأوذ ى˘˘ق˘˘سست ثي˘˘ح
ل يذلأ ةنطأوملأ عبن نم انسسفنأأ
حور عرز˘˘˘يو ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سس ف˘˘˘ج˘˘˘ي
لك ربع انميقب يدبألأ كسسمتلأ
ءانبل ةيوأزلأ رجح وهو لايجألأ
هذه نأاب دكأأو ةرسصاعملأ انتلود
ة˘طر˘˘سشلأو دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ةزيمتم ةناكم أأوب˘ت˘ت ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

لسضفب ةدعسصألأ فلتخم ىلع
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘سست˘˘كأ ي˘˘ت˘˘˘لأ ةر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لأ

ي˘ف ه˘ت˘ق˘ق˘˘ح ا˘˘مو تأزا˘˘ج˘˘نلأو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
اهنم قلعت ا˘م ة˘سصا˘خ ا˘ه˘لا˘كسشأأ
ةم˘ير˘ج˘لأو با˘هرإلأ ة˘ح˘فا˘كم˘ب
نا˘طوأÓ˘ل ةر˘با˘ع˘˘لأ ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ

دوسشحل˘ل ي˘نÓ˘ق˘ع˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘لأو
ةد˘ع˘ل ا˘ه˘مأد˘خ˘ت˘سسأ ن˘ع Ó˘˘سضف
ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘سصأو˘˘˘مو تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
يف ة˘ث˘يد˘ح˘لأ تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘ل˘ل
ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لأ ة˘˘ج˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م لا˘˘˘ج˘˘˘م
تاططخملأ فلتخمل يدسصتلأو
ريدملأ ةرايز أربتع˘م ة˘ي˘مأر˘جإلأ

نأوج21 مو˘ي ة˘يلو˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لأ

يذلأ مامتهلأ ىلع ليلد9102
فر˘ط ن˘م ة˘يلو˘لأ ه˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ت
بوؤودلأ اهسصرحو ايلعلأ ةدايقلأ

ةنينأامطلأو زاهجلأ طسسب ىلع
نأأ احسضو˘م ن˘طو˘لأ عو˘بر ر˘ب˘ع
اه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لأ تا˘سشن˘م˘لأ ل˘ك
ديزتسس فر˘سصت˘لأ تح˘ت ةدا˘ي˘ق˘لأ

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع أرأر˘سصإأو ا˘˘مز˘˘ع
يتلأ ةيباجيلأ جئاتنلأ نم ديزملأ

تاحومطو تاعلطت ىلإأ ىقرت
أد˘ي˘سشم ة˘ي˘ن˘مألأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
يتلأ ةطرسشلأ تأوق ة˘ي˘فأر˘ت˘حا˘ب
تاططخملأ لك حاجن يف تلجت
حلاسصم اهتدمتعأ يتلأ ةينمألأ
اهنم قلعت ام ةسصاخ ةيلولأ نمأأ
ةفاسضإأ مئأرجلأ فلتخم ةبراحمب
ىرخألأ ةينمألأ تأءأرجإلأ ىلإأ

تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملأ رأر˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘ق˘فأر˘مو ا˘هر˘ي˘غو م˘˘سسأو˘˘م˘˘لأو
عفدل ةيلاعفب ةيلحملأ تاطلسسلأ

رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع
هريغو نكسسلأ عيزوت تايلمع
انمثم نطولأو نطأو˘م˘ل˘ل ة˘مد˘خ
حا˘ج˘˘ن ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت ا˘˘م ل˘˘ك نأأ
ل˘سضف˘ب ة˘ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
ةيماسسلأ ةياعرلأو ريبكلأ دنسسلأ
نمث امك دÓبلل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلأ م˘˘˘عد
ي˘ل˘˘خ˘˘تو ة˘˘طر˘˘سشلأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل
حور˘˘˘ب ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طأو˘˘˘˘م
ةلاعفلأ مهتمهاسسمو ةيلوؤوسسملأ
ماعلأ ماظنلأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ي˘ف
أركذمو مهديعب ةطرسشلأ ائنهم

نأوعألأو تأراطإلأ ريخألأ يف
طا˘ب˘سضنلا˘ب مأز˘ت˘للأ ةرور˘سضب
ءا˘˘ن˘˘ثأأ ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘˘قÓ˘˘˘خأأو
ىلع لمع˘لأو ما˘ه˘م˘لأ ة˘سسرا˘م˘م
ة˘ي˘طر˘سشلأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ف˘ير˘سشت
را˘ع˘سش ع˘فرو نا˘ف˘تو ر˘خ˘ف ل˘كب
لذ˘بو ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف ة˘ي˘˘فأر˘˘ت˘˘حلأ
ةظفاحملل دو˘ه˘ج˘لأ ن˘م د˘يز˘م˘لأ

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو ن˘˘طو˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
مأرتحلأ لظ يف م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لأ ن˘ي˘نأو˘ق˘ل مرا˘سصلأ

ة˘يا˘م˘ح ئدا˘ب˘مو ا˘ه˘تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو
عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لأو نا˘سسنإلأ قو˘ق˘ح
لكو ىرخألأ ةينمألأ حلاسصملأ
نأديملأ يف ةلعافلأ تاسسسسؤوملأ
ن˘ي˘مأا˘تو ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘مأأ ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ةملك ريخألأ يف أرقيل اهينطأوم
ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘˘لأ

نأو˘عأأ د˘ي˘ل˘ق˘ت م˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو
ميركتو بترلأ فلتخمب ةكرسشلأ

يوذو با˘˘˘˘˘هرإلأ ا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سض
نيلاحملأو ةسصاخلأ تاجايتحلأ

ةيسضايرلأ قرفلأو دعاقتلأ ىلع
.ةرودلأ هذهل ةزئافلأ

ةيرئازجلا ةطرسشلا ديعل75 ىركذلاو انمازت

جيريرعوب جربب تأميركتو بترلا فلتخم نم أنوع91 ديلقت
رطق ةلود  يف امهو نيجوزلا بايغ يف /ةليسسملا

تÓجشسلا يف هريرحتو جاوز دقع ريوزت

 دمحمأا يديشس ةيدلبل ةيمشسرلا
سسيئر نأأ اهيلع ةعاسس رخأأ ةديرج تلسصحت ةقيثو فسشكت

لامعتسسأو ريوزتب ماق ةليسسملأ ةيلو دمحمأأ يديسس  ةيدلب

جأوز دقع ريوزت يف ) ةطلسسلأ لامعتسساب بسصنلأو روزم

لاسسرإأ مت ثيح ( ةيدلبلل ةيمسسرلأ تÓجسسلأ يف هريرحتو

نيقباسسلأ يدلبلأ سسلجملأ ءاسضعأأ40 فرط نم ىوكسش

ةجوزلأو جوزلأ روسضح نود جأوز دقع مأربإأ يف لثمتت يتلأو

دقعلأ أذهو ( رطق ةلود ) يف كأذ انأأ نيدجأوتم اناك دق امهنأل

سضفر ن˘يأأ2102/10/62 ي˘ف خرؤو˘م˘لأ40 مقرلأ لمح˘ي

اسضفر دقعلأ أذه لي˘ج˘سست ق˘با˘سسلأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ ط˘با˘سض

ةيدلبلأ سسيئر بلط اهن˘ي˘ح ن˘ي˘جوز˘لأ رو˘سضح مد˘ع˘ل ا˘ي˘ع˘ط˘ق

يف هريرحتو دقعلأ ليجسست نيفظوملأ دحأأ نم دمحمأأ يديسس

م˘تو ن˘ي˘جوز˘لأ رو˘سضح نود ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لأ تÓ˘ج˘سسلأ

أذهو هتمومع ينب نم سصاخسشأأ فرط نم ةمسصبلأو ءاسضمإلأ

هفسشكتسس ا˘م أذ˘هو ق˘با˘سسلأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ ط˘با˘سض بسسح

سسيئرب انلسصتأ ثيح ةقيقحلأ راهظإأو تامسصبلأ فسشك ةزهجأأ

مل نكل عوسضوملأ نع را˘سسف˘ت˘سسÓ˘ل د˘م˘ح˘مأأ يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب

كلذ نم نكمتن
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ةليسسملا

عدوتشسم لخاد لبحب ةقلعم بأشش ةثج ىلع روثعلا

 ديشضأعملا ةيدلبب جأجدلا ةيبرتب صصأخ
ةيدلبب ةيندملأ ةيامحلأ ةدحو رسصانع سسمأأ لوأأ ءاسسم لخدت

د52 اسس81 ةعاسسلأ دودح يف ةليسسملأ ةيلو جأرد دلوأأ

لقن يف ةينمألأ حلاسصم ةقفر ديسضاعملأ ةيدلب ةناسشر ةيرقب

و هتبقر ىلع افوفلم يكيتسسÓب لبحب اقلعم دجو سصخسش

ةيبرتل عدوتسسمل ةيتنمسسإلأ فقسسلأ ةلماحب طوبرم لبحلأ

ةنسس71 يلأوح رمعلأ نم غلابلأو ىفوتم ةيحسضلأ نجأودلأ

راظتنإأ يف جأرد دلوأأ ةدايعب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ لقن

ةليسسملاب يوأرهزلأ يفسشتسسمب يعرسشلأ بيبطلأ ىلإأ هلقن

اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت ةينمألأ حلاسصم تحتف اميف

بابسسألأ يقبت اميف ةيحسضلأ ةلئاع ةسصاخو ةيلولأ ناكسس

رطسسألأ هذه ةباتك دح ىلإأ ةلوهجم
U°Édí T°îû°ƒñ

جيريرعوب جرب

 ةرأيشس فارحنا يف صصأحششأا ةشسمخ ةبأشصإا
ثÓثلأ ميب مهرامعأأ سصاخسشأأ ةسسمخ عوبسسألأ ةياهن بيسصأأ

ثدا˘ح ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘با˘˘سصإا˘˘ب ة˘˘ن˘˘سس54و

ز˘جا˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘مأد˘ط˘سصأ و ةرا˘ي˘سس فأر˘ح˘نأ ر˘ثإأ ر˘ي˘ط˘خ  رور˘م

ىلع فيطسس هاجتإأ برغ قرسش رايسسلأ قيرطلاب يتنمسسإلأ

تمدق نوباسصملأ  تانرأأ نيع ةيدلب  ةحلاملأ ةقطنم ىوتسسم

نم مهئÓجإأ مت و ، ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعسسإلأ مهل

أذه  فيطسس ىفسشتسسم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم لبق

42 لÓخ ةيلولأ ميلقإأ ربع رورملأ ثدأوح ةليسصح تفسشكو

ةقرفتم رورم ثدأوح (80) ةينامث ليجسست  ةريخألأ ةعاسس

تافاعسسإلأ مهل تمدق نيباسصملأ لك ، اباسصم71 تفلخ

حلاسصملأ فلتخ˘م  م˘ه˘ئÓ˘جإأ م˘تو نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوألأ

ةلوهجم ثداحلأ بابسسأأ ىقبت اميف .. ةبيرقلأ ةيئافسشتسسإلأ
´.eƒS°≈

جيريرعوب جرب

هأيملا ةيرئازجلل ديدج ريدم بيشصنت
أديدج أريدم فسسوي مهدح: ديسسلأ بيسصنت  عوبسسألأ ةياهن مت

ديسسلل افلخ، جيريرعوب جرب ةدحو هايملل ةيرئأزجلأ يأأر ىلع

تأراطإأ نيب نم ديدجلأ بسصنملأ ريدملأ دعاسس نب رهاطلأ

اهرخآأ ناك بسصانملأ ديدع اهب دلقت يذلأ هايملل ةيرئأزجلأ

سسأدرموب ةدحوب ةنايسصلأو لÓغتسسلأ ةرئأد سسيئر
´.eƒS°≈

871 ىلع يتأأت نارينلا
051 و نوتيز  ةرجشش

جيريرعوب جربب نبت ةمزر
ةرجسش871 ةبأرق ىلع عوبسسألأ ةياهن نأرينلأ تتأأ

ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمل مÓعإلأ ةيلخ بسسح نوتيز
جرب برغ روسصقلأ ةيدلبل ةعباتلأ نسسأرو ةيرق ةيرقب
راجسشألأ يقاب ذاقنإأو قيرحلأ دامخإأ مت نيأأ جيريرعوب
رهأوجلأ ةيرق ىوتسسم ىلع ةيلولأ قرسشبو ىرخألأ

ةمزر051 قأرتحأ ليجسست مت  تورغات نيع ةيدلبب
ذاقنإأ نم ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ نكمت نأأ دعب نبتلأ نم
. نينثأ نيعدوتسسمو نكسسمو مزر رسشع

´.eƒS°≈



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف0475ددعلا9102 ةيليوج72  تبسسلا6
www.akhersaa-dz.com

رظانملا نم تتاب يتلاو ينارمعلا طيحملاب لوجتت يتلا راقبألا زجحو عمج ةلمح سسيمخلا موي رامع يديسس ةيدلب حلاسصم ترسشاب
ذنم ةلمحلا تقلطأا دق تناك حلاسصملا تاذ نأا املع ،ءايحألا فلتخم ربع تاروذاقلاو خاسسوألا راسشتنا نع كيهان ةنيدملا تهوسش يتلا

 عيباسسأا ةدع

تاونقلا حÓسصإا مدعو لاغسشألا ءطب ةجيتن
ةيلمعلا قÓطنا لبق

نوجتحي راجحلا ةنيدم طسسو راجت
ةفسصرألا ةئيهت ةداعإا عورسشم دسض

ةئيهت ةداعإأ ةيلمع ىلع راجحلأ ةنيدم طضسو راجت جتحأ

ديدجت ةيلمع رابتعلأ نيعب ذخألأ متي نأأ نود ةفضصرألأ

يتلأ هايملأ تأونق ةئيهت أذكو يحضصلأ فرضصلأ تأونق

دعب رييÓملأ عايضضب ددهي امم اهل ىثري ةلاح يف تتاب

ةدد˘ه˘م تأو˘ن˘ق˘لأ كل˘ت ع˘ي˘م˘ج نو˘ك ط˘ق˘ف ر˘˘ه˘˘ضشأأ ة˘˘ع˘˘ضضب

مداقلأ ءاتضشلأ لضصف لÓخ ةضصاخ تابرضستلأو راجفنلاب

رخآأ تملضست ةيلحملأ تاطلضسلأ ىلإأ تهجو ىوكضش يفو

نوكتضشي مدقت ام بناج ىلإأ راجتلأ نإاف اهنم ةخضسن ةعاضس

عورضشملأ هل دنضسأأ يذلأ لواقملأ فرط نم لاغضشألأ ءطب

ءأرج تÓحملأ لخأد رابغلأو ةبرتألأ راضشتنأ ىلإأ ىدأأ امم

ةدعل بأرت درجم فيضصرلأ ىقبيل ميدقلأ طÓبلأ عزن لاغضشأأ

يتلأ ةناضسرخلأ بضص ةيلمع ةرضشابم لبق ةيلاتتم عيباضسأأ

ل˘ضصف ع˘م ا˘ن˘مأز˘ت ة˘بر˘تألأ ر˘ثا˘ن˘ت ي˘ف ىر˘خألأ ي˘ه م˘ها˘˘ضست

دأوملأ راجت ةضصاخ قلغلل أورطضضأ سضعبلأ نأأ املع فيضصلأ

هيف أورضسخ يذلأ تقولأ يف سسبÓملأ راجت أذكو ةيئأذغلأ

نيررضضتملأ ربكأأ يهاقملأ باحضصأأ نأأ املع ،نئابزلأ بلغأأ

ىلع لواقملأ سصرح مدع لظ يف ةئيهتلأ ةداعإأ ةيلمع نم

يف ءاج ام بضسحو املع ،ةدم رضصقأأ يف لاغضشألأ ءاهنإأ

ميدقلأ طÓبلأ عزن ةيلمع متأأ نأأ دعبو لواقملأ نأاب ىوكضشلأ

عضضو يف ةنيدملأ طضسوب ةفضصرألأ اكرات لاغضشألأ فقوأأ

طضسو لوح امم نينأوقلأ هيلع سصنت ام ةاعأرم نود يثراك

ةراجحلأو ةبرتألأ راضشتنأ يف مهاضسو ةحوتفم ةضشرول ةنيدلأ

تاطلضسلل لخدت يأأ ليجضست نود تأرايضسلأ فقوت نكامأاب

وأأ لمعلل ةدوعلأ مدعو بأرضضإلاب راجتلأ دده دقو ةيلحملأ

ديعضصتو هلاح ىلع عضضولأ ءاقب ةلاح يف مهتÓحم حتف

عضضول ةيلولاب لوألأ لوؤوضسملل ىوكضشلأ عفرو جاجتحلأ

يف لواقملأ فرط نم ةضسرامملأ تأزواجتلأو ىضضوفلل دح

ةئيهت ةيلمع نأأ ىلإأ ةراضشإلأ ردجتو .فايطضصلأ مضسوم زع

اهنأأ لإأ6002 ةنضسل دوعت راجحلأ ةنيدم طضسوب ةفضصرألأ

رفحلأ تايلمع ةجيتن يثراك عضضو ىلإأ تلوحتو تأأرتهأ

ةجردلاب يحضصلأ فرضصلأ تأونق ةئيهت ةداعإل ةيئأوضشعلأ

ةداعإأ ىلع سصرحلأ نود ةيئاملأ تابرضستلأ أذكو ىلوألأ

 ةميلضس قرطب طÓبلأ عضضو

Qjº Ω

مدعوIPNE ةيريدم تنعت ببسسب
مهبلاطم ةيبلت

نونلعي نابرسضب توملا ةرامع ناكسس
ماعطلا نع بارسضإلا ىلإا ءوجللا

نابرضض يمهاضست نكضسم003 يحب أأ ةرامع ناكضس ررق

ةضسضسؤوم تن˘ع˘ت بب˘ضسب ما˘ع˘ط˘لأ ن˘ع بأر˘ضضإأ ي˘ف لو˘خد˘لأ

دجوت يتلأ يثراكلأ عضضولأ ىلعIPNE ةيراقعلأ ةيقرتلأ

6 ذنمو توملأ ةرامعب اهونطاق اهامضسأ يتلأو ةرامعلأ هيف

بأوبألأ عيمج قرط دعبو اهلاح ىلع عاضضوألأو تأونضس

لخدتلأ نع ةيزكرملأو ةيلحملأ تاطلضسلأ يضضاغت مامأأو

ن˘يدد˘ه˘م˘لأ نا˘كضسلأ فا˘ضصنإأو ة˘ي˘ضضق˘لأو عو˘ضضو˘م˘لأ ي˘˘ف

كلت نأأ رابتعأ ىلع ةظحل  ةيأأ يف سضاقنألأ تحت توملاب

طورضش ىندأأ ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت لو را˘ي˘ه˘نلا˘ب ةدد˘ه˘م ةرا˘م˘ع˘لأ

نم ديدعلا˘ب أو˘ما˘ق د˘قو .نو˘نا˘ع˘ي م˘هو ة˘مÓ˘ضسلأ ر˘ي˘يا˘ع˘مو

تاهج ةدع ىلإأ ىو˘كضش لا˘ضسرإأو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلأ تا˘كر˘ح˘لأ

«IPNE » ي˘˘لوؤو˘˘ضسم نأأ ة˘˘ضصا˘˘خ ىود˘˘ج نود˘˘˘ب ن˘˘˘كلو

داجيإأ مدعو تنعتلأ ببضسبو ةحرتقملأ لولحلأ لك نيضضفأر

ماعطلأ نع بأرضضإلأ  ىلإأ ءوجللأ ناكضسلأ ررق دقف لحلأ

نمو ةبانعبIPNE ةضسضسؤوم رقم مامأأو عوبضسألأ أذه رحب

ىت˘حو ن˘ضسلأ را˘ب˘كو ءا˘ضسن «لا˘جر» نا˘كضسلأ ع˘ي˘م˘ج فر˘ط

عيمجلأ ىلعو ةريطخو ةنمزم سضأرمأاب نيباضصملأ ىضضرملأ

بضسحب أذهو بأرضضإلأ أذ˘ه بقأو˘عو ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لأ ل˘م˘ح˘ت

تلضصحت يذلأ ماعطلأ نع بأرضضإأ يف لوخدلاب راعضشإلأ

تاهجلأ عيمج ىلإأ اهلاضسرإأ متو هنم ةخضسن ىلع ةعاضس رخآأ

ةيريدمو ةيلخأدلأ ةرأزوو نكضسلأ ةرأزو رأرغ ىلع ةينعملأ

تاطلضسلأ أذكو ةبانعبIPNE عيراضشملأ ريدمو نكضسلأ

ماعطلأ نع بأرضضإأ يف مهلوخد رأرق نع غÓبإÓل ةيئلولأ

ةينعملأ تاهجلأ فرط نم مهبلاطمل ةباجتضسلأ مدع ببضسب

توملأ ةرامع لخأد سضاقنألأ تحت توملاب  نوددهم مهف

.ةبانعب نابرضض يحب ةنئاكلأ
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لوأأ ي˘م˘ضسر˘لأ قÓ˘ط˘نلأ م˘ت˘ي˘ل
نأو˘˘عأأ ر˘˘ي˘˘خ˘˘ضست م˘˘ت ثي˘˘˘ح سسمأأ

ن˘يدوز˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم
عمجو لمحل ةضصاخلأ تابكرملاب

 تأرضشعلاب دعت يتلأ راقبألأ لك
رداضصملأ هب تدافأأ ام بضسحو

ةيلمعلأ نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لأ تدروأأ ي˘ت˘لأ
ة˘يا˘غ ى˘˘لإأ ةر˘˘م˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ضس
بناج ىلإأ ةرهاظلأ ىلع ءاضضقلأ

أذكو راقبألأ ةيبرت ةيلمع ةبراحم
ط˘ي˘ح˘م˘لا˘ب ي˘ضشأو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
تفرع يت˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ي˘نأر˘م˘ع˘لأ

ةرها˘ظ˘ل˘ل أر˘ي˘ط˘خ ا˘ي˘ما˘ن˘ت أر˘خؤو˘م
ىلوألأ ةبترملأ لتحت اهنم تلعج
خاضسوألأ راضشتنأ ثيح نم ايئلو
تانأويحلأ راضشتنأو راقبألأ أذكو
دعب ى˘لوألأ ة˘جرد˘لا˘ب ةدر˘ضشت˘م˘لأ
يبياطضشو ينوبلأ تايدلب

ءايحألأ نم ديدعلأ دهضشتو أذه
،ةدم ذ˘ن˘م را˘م˘ع يد˘ي˘ضس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
بÓكلأو راقبأÓل اعضسأو أراضشتنأ
ي˘˘ت˘˘˘لأ ،ةدر˘˘˘ضشت˘˘˘م˘˘˘لأو ة˘˘˘لا˘˘˘ضضلأ
اي˘ق˘ي˘ق˘ح أر˘ط˘خ ل˘كضشت تح˘ب˘ضصأأ

ة˘ضصا˘خ ،نا˘كضسلأ ة˘˘مÓ˘˘ضس ى˘˘ل˘˘ع
 لافطألأ

نا˘كضسلأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ل˘ع˘ج ا˘م
ح˘˘لا˘˘ضصم رود ن˘˘ع نو˘˘˘لءا˘˘˘ضست˘˘˘ي
نم نطأوملأ ةيا˘م˘ح ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

تا˘˘نأو˘˘ي˘˘ح˘˘لأ ل˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ج ر˘˘˘ط˘˘˘خ
نم ديدعلل ة˘ل˘ما˘ح˘لأ ة˘ضسر˘ت˘ف˘م˘لأ
تقو ي˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘˘تا˘˘˘ق˘˘˘لأ سضأر˘˘˘مألأ
ةلاضضلأ تانأو˘ي˘ح˘لأ ه˘ي˘ف لو˘ج˘ت˘ت
عرأو˘˘˘˘ضشلأ ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘˘كب
ةضصاخو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘حا˘ضسلأو
ةدرضشملأ بÓكلأ و راقبألأ اهنم
بÓ˘˘˘ك ى˘˘˘لإأ لو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
بلكلأ ءأدب ا˘ه˘ت˘با˘ضصإل ةرو˘ع˘ضسم
ىلع نطأو˘م˘لأ ةا˘ي˘ح ع˘ضضي ي˘ت˘لأ

تا˘يد˘ل˘ب فر˘ع˘˘تو.تير˘˘ف˘˘ع ف˘˘ك
ي˘نو˘ب˘لأ ة˘ضصا˘خو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو
يد˘يأر˘ضس ى˘ت˘حو را˘م˘ع يد˘ي˘ضسو
راقبأÓل أريبك أراضشتنأ يبياطضشو
قرو˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لأو ة˘لو˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لأ
تا˘ب˘كر˘م˘لأ با˘ح˘˘ضصأأو نا˘˘كضسلأ

ه˘يو˘ضشت بب˘ضسب ءأو˘ضسلأ د˘ح ى˘ل˘ع
ةمامقلأ غيرفت و ةقطنملأ ةروضص
ام تاقرطلأ سضأرتعأ ىلإأ ةفاضضإأ
يف تأرملأ نم ريثك يف ببضستي
ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن يرور˘˘˘˘م ما˘˘˘˘حدزأ
دأدزت يتلأ تÓبطضسإلأو رئاظحلأ
قطانملأ ىلإأ لضصتل موي دعب اموي

ثدحي ام رأرغ ىلع ةيرضضحلأ
رجني امو ،ينوبلأو رامع يديضسب

ثاعبناك ةيقيقح سسآام نم اهنع
تأر˘ضشح˘لأ و ة˘ه˘ير˘˘كلأ ح˘˘ئأور˘˘لأ
امك ،اهعأونأأ فلتخ˘م˘ب ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ
ةر˘˘غا˘˘ضشلأ تا˘˘حا˘˘ضسم˘˘لأ تح˘˘ضضأأ

تا˘ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأ ل˘˘خأد با˘˘ع˘˘ضشلأو
ة˘حا˘ضس ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘نأر˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ىآأرم ىلع أذه لكو ،اهتÓضضفل
ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘لأ

طو˘ن˘م˘لأ رود˘لأ ءأدأأ ن˘ع أوز˘ج˘˘ع
فل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ءا˘ضضق˘لأ ي˘ف م˘ه˘ب
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف ف˘ل˘خ˘ت˘لأ ر˘ها˘ظ˘م
ةراملأ محأزت يتلأ راقبألأ لوجت
تايواح نم ذ˘خ˘ت˘تو تأرا˘ي˘ضسلأو
تأذ يف.اهل قزر ردضصم ةمامقلأ
تا˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘˘حأأ فر˘˘ع˘˘ت بنا˘˘ج˘˘لأ
ى˘ت˘حو را˘م˘ع يد˘ي˘ضسو ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ

ةرهاظلأ هذهل أريبك أراضشتنأ ةبانع
د˘˘يد˘˘ع نا˘˘كضس ي˘˘˘كت˘˘˘ضشي ثي˘˘˘ح
راضص يتلأ ،راقبألأ هذه نم ءايحألأ

حضضو يفو عرأوضشلأ يف اهرظنم
نيذلأ ناكضسلل ايداع أرمأأ راهنلأ

راقبألأ ةمحأزم نم اعرذ أوقاضض
ف˘ي˘˘ير˘˘تو تأرا˘˘ي˘˘ضسلأو ةرا˘˘م˘˘ل˘˘ل
اضضيأأ محأزت تتا˘ب ا˘م˘ك، ة˘ن˘يد˘م˘لأ

مامأأ اهدجت ثيح تاعماجلأ ةبلط
و را˘م˘ع يد˘ي˘ضس ة˘ع˘ما˘ج ل˘˘خد˘˘م
لخأدمو عرأوضشلأ لعج ام ينوبلأ
عأر˘م ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘ي˘ن˘كضسلأ ءا˘ي˘حألأ
تامامقلأو باضشعألأ نم لكأÓل
ءا˘˘˘ي˘˘˘حألأ ثيو˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمو
م˘غرو ،ة˘ي˘نأو˘ي˘ح˘لأ تÓ˘ضضف˘˘لا˘˘ب
امو اقباضس تذختأ يتلأ تأرأرقلأ

ع˘˘ن˘˘م˘˘ل نآلأ د˘˘ح˘˘ل ذ˘˘خ˘˘ت˘˘˘ت تلأز
زجحو راقبألأ يبرم عم لهاضستلأ
هذ˘ه ل˘ك نأأ لإأ ،ة˘لا˘ضضلأ را˘˘ق˘˘بألأ
،طئاحلأ سضرع تبرضض تأرأرقلأ

ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلأ نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك
تاميلعت˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ترد˘ضصأأ
ن˘كل ةر˘ها˘˘ظ˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ضضق˘˘ل˘˘ل
رمألأ،اهلاح ىلع لأزت ام رومألأ
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ة˘ظ˘ي˘ف˘ح را˘˘ثأأ يذ˘˘لأ
عضضوب أوبلاط نيذلأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ا˘م˘ك تأزوا˘ج˘ت˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل د˘ح
ي˘ب˘ل˘ضسلأ ل˘ما˘ع˘ت˘لأ أو˘ن˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘ضسأ
،ةئيبلأ فلم عم ةينعملأ تاهجلل
و ةيلوؤوضسملأ نيبختنملأ نيلمحم
ةقيرط تاطلضسلأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘ي˘ع˘م
ةئطاخلاب اهوفضصو يتلأ اهلماعت

اهرهوج يف سسمت عيضضأوم لايح
نطأوملأ ةحضص

ةيئلولا تاطلسسلا تاميلعت مغر عيباسسأا ةدع اهليجأات مت ام دعب

رامع يديسسةيدلبل ينارمعلا طيحملاب راقبألا زجح ةلمح قÓطنا
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ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ سسمأأ لوأأ سسأأر˘˘˘˘˘ت

جا˘˘ت˘˘˘نإلأ ط˘˘˘ب˘˘˘ضضل يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ

يبورخ دمحم هتيمنتو يحÓفلأ

ةيمنت˘لأ ،ة˘حÓ˘ف˘لأ ر˘يزو˘ل Ó˘ث˘م˘م

اعامتجإأ يرحبلأ ديضصلأو ةيفيرلأ

ةضسأردو ةعباتمل ايقيضسنت ايوهج

،ةبعضشلأ اههجأوت يت˘لأ ل˘ي˘قأر˘ع˘لأ

ح˘لا˘ضصم˘لأ ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م˘˘ب كلذو

 .ةبانعب ةيحÓفلأ

يوهجلأ ءا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه تا˘ي˘لا˘ع˘ف

ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب تم˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘ضسن˘˘˘ت˘˘˘لأ

حلاضصملأ ةيريد˘م˘ل تا˘عا˘م˘ت˘جلأ

م˘ت ن˘يأأ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ

ةبعضش ةيعضضول لاح سضرع ميدقت

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلأ م˘طا˘م˘˘ط˘˘لأ

لكل ةي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘ضصم˘لأ ءأرد˘م

ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ،فرا˘˘ط˘˘لأ ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘˘م

ةيلم˘ع˘ل قر˘ط˘ت˘لأ ع˘م ةد˘كي˘كضسو
نم ةيأدب تقلطنأ يتلأ ليوحتلأ
يف يهو يراج˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘ضش
ل˘ك سصي˘خ˘ل˘ت ع˘م ،ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘˘جوأأ
هجأوت يتلأ ليقأرعلأو تاحأرتقلأ
.،ليوحتلأ ةيلمعل نضسحلأ ريضسلأ

يز˘كر˘م˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
هتيمنتو يحÓفلأ جاتنإلأ طبضضل
ديجلأ ريطأاتلأ ىلع دكأأ ةرأزولاب
ة˘ل˘م˘ح˘ل ةر˘م˘ت˘ضسم˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لأو
ريبأوطلأ يدافتل ليوحتلأو ينجلأ
نيحÓفلأ ةق˘فأر˘مو ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘مÓ˘لأ
م˘طا˘م˘ط˘لأ لو˘ضصح˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ةرا˘ضسخ˘ل˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلأ

ا˘م˘ك دودر˘م˘لأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘لو
ة˘ق˘فأر˘م ى˘ل˘ع ح˘لأأ ا˘م˘˘ك ،ا˘˘عو˘˘نو
عفرل ةيعانضصلأ مطامطلأ يلوحم
فورظ˘لأ ر˘ي˘فو˘تو ل˘ي˘قأر˘ع˘لأ ل˘ك
أركذم ،ليوحتلأ ةيلمعل ةمئÓملأ

ةيلامجإلأ ةحاضسملأ نأأ روضضحلأ
مضسوملأ أذهل ةضسورغملأ ةينطولأ

ثيح رات˘كه58642 ـب ترد˘ق
،ةبانع) ةيقرضشلأ تايلولأ يطغت
ةبضسن ( ةدكيكضسو ةملاق ،فراطلأ

.ينطولأ جاتنإلأ نم ةئملاب08
ل˘يو˘ح˘ت ةرد˘˘ق تم˘˘ي˘˘ق د˘˘قو أذ˘˘ه

00004 ـب ةي˘عا˘ن˘ضصلأ م˘طا˘م˘ط˘لأ
مطامطلأ راعضسأأ حوأرتت اميف، نط
ليوحتلأ عناضصم ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلأ

ة˘ه˘ج ن˘م ،جد71 ى˘لإأ51 ن˘م
يزكرملأ ريدملأ ريدم ماق ىرخأأ
هتيمنتو يحÓفلأ جاتنإلأ طبضضل
ةنياعمب ةيحÓف تأراطإلأ سضعبو
ليوحتلأ ةيلمعل ةيدقفت ةينأديم
نيع «باك» عنضصم نم لك يف
˘˘– ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘يلو˘˘ب ءا˘˘ضضي˘˘ب ن˘˘˘ب
ةدكيكضس ةيلوب راهدزإأ عنضصمو
ة˘يلو˘ب ةر˘ط˘ع˘لأ ة˘لل ع˘ن˘ضصمو –

ة˘ح˘لا˘ضص ة˘لل ع˘ن˘ضصمو ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

سضرع م˘ت ثي˘ح فرا˘ط˘لأ ة˘يلو˘ب

م˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لأ فا˘˘˘ن˘˘˘˘ضصأأ سضع˘˘˘˘ب

يحÓف نيب ةلوأدتملأ ةيعانضصلأ

م˘ت ي˘ت˘لأ كل˘ت ا˘م˘ي˘ضس ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لأ

يكمضسلأ عأرزتضسلأ هايمب اهيقضس

ي˘ف يدا˘ع˘لأ طو˘˘ب˘˘ضشلأ لو˘˘ح˘˘ف˘˘ل

ردجتو.يحÓفلأ يقضسلأ سضأوحأأ

يوهجلأ عامتجلأ نأأ ىلإأ ةراضشإلأ

م˘طا˘م˘ط˘لأ ة˘ب˘ع˘ضشل ي˘ق˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لأ

ريدملأ نم لك هرضضح ةيعانضصلأ

ينهملأ ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘ل˘ل ما˘ع˘لأ

،مو˘ح˘ل˘لأو ر˘ضضخ˘˘ل˘˘ل كر˘˘ت˘˘ضشم˘˘لأ

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ ح˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘لأ ءأرد˘˘˘م

،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘قر˘˘ضشلأ تا˘˘يلو˘˘ل˘˘˘ل

أذكو ةدكيكضسو ةملاق ،فراطلأ

ينهملأ ينطولأ سسلجملأ سسيئر

.مطامطلأ ةبعضشل كرتضشملأ

ةحÓفلا ةرازوب هتيمنتو يحÓفلا جاتنإلا طبسضل يزكرملا ريدملا ةسسائرب

ةيعانسصلا مطامطلا ةبعسش لوح يقيسسنت يوهج ىقتلم
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راطإا يف ةششرولا هذه لخدت و
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ف˘ي˘˘ن˘˘شصت عور˘˘ششم
غود˘˘يلا لا˘˘ب˘˘ج˘˘ل ة˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
» ج˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘شض جرد˘˘ن˘˘م˘˘لا
عو˘ن˘ت˘لا و ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘م˘كو˘ح˘لا
فرط نم رطشسملا «يجولويبلا

تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا و ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ةرازو
ةلاكو عم ةكارششلاب ةددجتملا

د˘˘ق وZIG .يناملألا نواع˘ت˘لا
نيلثمم ةششرولا هذه يف كراشش
و ةينعملا تاعاطقلا لك نع

ة˘يلو يدا˘ي˘شص ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م

تنا˘ك ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م.ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

لÓخ تماق دق ايناملا ةريفشس

ةرايزب ي˘شضا˘م˘لا صسرا˘م ر˘ه˘شش

د˘فو˘ب ة˘قو˘فر˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘˘ل

يلودلا نواعتلا بتكمل لثمم

تراز ثي˘˘˘حZIG يناملألا

FAS FAS»صسنكلا ةحلشصم

را˘˘طإا ي˘˘˘ف تأا˘˘˘ششنأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا و»

- يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا نوا˘ع˘ت˘لا

ة˘شسل˘ج˘ب تما˘ق ا˘م˘ك،ي˘نا˘م˘لألا

ةئيبلا راد ىوتشسم ىلع لمع

عيراششم ةششقانمل ةبانع ةنيدمب
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘يا˘م˘ح ناد˘ي˘م ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
عيراششم يف ةلثمتملا و ةئيبلا
عو˘ن˘ت˘لا و ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘م˘كو˘ح˘لا
تايافنلا ري˘ي˘شست ،ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا

زيز˘ع˘ت عور˘ششم و، دا˘شصت˘قإلاو
ة˘يا˘م˘ح لا˘ج˘م ي˘ف ةأار˘م˘˘لا رود
ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا
تفقو اهترايز لÓخو.تايافنلا
قفارملا دفولا و ايناملأا ةريفشس
عيراششملا مدقت ىدم ىلع اهل
نوا˘ع˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ةر˘ط˘˘شسم˘˘لا

ي˘نا˘م˘لألا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا

جما˘نر˘ب˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘شس

عو˘ن˘ت˘لا و ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘م˘كو˘ح˘لا

فينشصتب قلعتملا و يجولويبلا

ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا غود˘˘يلا لا˘˘ب˘˘ج

تاحورشش تمد˘ق ن˘يأا ة˘ي˘م˘ح˘م

ة˘ه˘ج˘لا ف˘ي˘ن˘˘شصت ة˘˘شسارد ن˘˘ع

ز˘يز˘˘ع˘˘ت،ة˘˘ي˘˘شضرألا ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

لا˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ةأار˘˘˘م˘˘˘لا تارد˘˘˘ق

تاورث لام˘ع˘ت˘شسإا و لÓ˘غ˘ت˘شسإا

لابج يف ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘لا

.غوديلا
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ةيششيتفتلا ةيرازولا ةنجللا تلح

يا˘ب˘لا نا˘ن˘ج ئ˘طا˘ششب صسمأا لوأا

فوقولا فد˘ه˘ب اذ˘هو يد˘يار˘شسب

م˘˘شسو˘˘م ر˘˘ي˘˘˘شس فور˘˘˘ظ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةرازو نا˘ي˘ب بشسح فا˘ي˘ط˘شصإلا

ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

تنا˘كو ، ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

ةفلكملا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا

م˘شسو˘م ة˘ع˘با˘ت˘مو ر˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لا˘˘ب

دق9102ة˘ن˘شسل فا˘ي˘ط˘شصإلا
ىلع ةيمشسرلا اهتمهم ترششاب
ةحومشسملا ئ˘طاو˘ششلا ىو˘ت˘شسم
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘شسلا˘˘˘ب
يتلا يبيا˘ط˘شش ةر˘ئاد ئ˘طاو˘ششب،

ةنياعملل ىلوألا ةطحملا تناك
هذه مشضت ثيح،اهب موقت يتلا
فل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ى˘لإا فد˘ه˘ت ا˘م˘ك، تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

تاميلعتلا مارتحإا ىدم ةبقارم
ةيناجم أادبم صصخي اميف اميشسل
كلذكو ،ئطاوششلا ىلإا لوخدلا

قفارملا فلت˘خ˘م ر˘فو˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م
نيفاطشصملا ة˘حار˘ل ة˘يرور˘شضلا

ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإا،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسوو
ىلع ةفاظنلا مارتحإا نم دكأاتلا

كراد˘˘ت˘˘ل ئ˘˘طاو˘˘ششلا ىو˘˘ت˘˘˘شسم
تاءار˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تإاو صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
تلجشس دقو.ةمئÓم˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةد˘ع ا˘نردا˘شصم بشسح ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا
ةيمومعلا ق˘فار˘م˘لا ي˘ف صصئا˘ق˘ن

ةرازو˘ل˘ل ا˘ه˘ع˘˘فر م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح
ةن˘شسلا ي˘ف ا˘ه˘كراد˘ت˘ل ة˘ي˘شصو˘لا
ةيدلب نوكل رظ˘ن˘لا˘بو.ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةيحان˘لا ن˘م ة˘ف˘ي˘ع˘شض يد˘يار˘شس
تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘نأا لإا، ة˘يلو˘˘لا ي˘˘ف ىر˘˘ب˘˘كلا

يديارشس نأا مغر يدحتلا تعفر
ة˘ي˘م˘ن˘ت ط˘ط˘خ˘˘م ى˘˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ريفوت نمشضي يقيق˘ح ة˘ي˘حا˘ي˘شس
ئطاو˘ششلا ي˘ف تا˘مد˘خ˘لا ة˘فا˘ك
ا˘˘هد˘˘شصق˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مألاو
.نيفاطشصملا
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روطتلل ةيئلولا ةيعمجلا تررق
ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘نا˘ب˘ششلا ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لاو
ة˘ي˘ح˘شضأا ءار˘ششل ة˘ل˘م˘˘ح قÓ˘˘طإا
تا˘ئ˘ف˘لا صضع˘ب ةد˘ئا˘ف˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘لا

رارغ ىلع ة˘شصا˘خ˘لا تلا˘ح˘لاو
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ما˘˘˘ت˘˘˘يألا
يوذ ة˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘فو نا˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘شسلا˘˘˘˘˘˘ب
Óعف مهف ةشصاخلا تاجايتحلا
نإاف اذهلو .ةدعاشسملا نوقحتشسي
يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا تع˘˘فر ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ةشصاخ تا˘ئ˘ف˘لا كل˘ت ةد˘عا˘شسم˘ل
نمو عاطتشسم˘لا رد˘ق˘ب لا˘ف˘طألا
ىلإا ةجهبلاو ةحرفلا لاخدإا لجأا

عورششلا نع تنلعأا دقف مهبولق
ءا˘ن˘ت˘قل تا˘عر˘ب˘ت˘˘لا ع˘˘م˘˘ج ي˘˘ف
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضألاو صشا˘˘ب˘˘كلا
دقف اذهلو ماتيألاو ني˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تعد
دارزو˘ب عرا˘ششب ن˘ئا˘كلا ا˘هر˘ق˘˘م
صسد˘˘ق˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘شسح
ة˘ير˘يد˘م ةاذا˘ح˘م˘˘ب ط˘˘ب˘˘شضلا˘˘بو
ةميدقلا يعا˘م˘ت˘جلا ن˘ما˘شضت˘لا

ةدودعم امايأا تلاز ام هنأا ةشصاخ
ىحشضألا ديع نع انلشصفت طقف
ة˘فور˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك
ابيرقت يهف ةيريخلا اهتاطاششنب

ةيادب يريخ لمع يف موي لك
ءارجإل ىشضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ن˘م

اهريغو ةيودألا مهحنمو ةيلمعلا

يتلا ةيناشسنإلا تادعاشسملا نم

ا˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ششن ن˘˘˘م˘˘˘شض جرد˘˘˘ن˘˘˘ت

صضعب عم ةيريخلاو ةينماشضتلا

ىماتيلا اذكو ةجاتحملا تائفلا

ةدعاشسملا دي بلطت يهف اذهلو

ع˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسي نا˘˘˘شسنإا ل˘˘˘ك ن˘˘˘م

د˘حاو را˘ن˘يد˘ب و˘˘لو ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا

لا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘عألا لا˘˘˘˘˘˘˘جر اذ˘˘˘˘˘˘˘˘كو

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘شسح˘˘م˘˘لاو

ة˘ي˘ح˘شضأا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو

لا˘خدإا ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لاو د˘ي˘ع˘˘لا

تائفلا صضعب بولق ىلإا ةحرفلا

.ةمورحملا

 اهليلحتل تانيع مهنم تذخأأ

 اعبنم31 نياعت هايملل ةيرئازجلا
ربخملا يف ةلثمم ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا ةشسشسؤوم تماق

مظعم تلمشش مرشصنملا عوبشسألا ةياهن ةيناديم ةجرخب يزكرملا

ةجرخ˘لا هذ˘ه فد˘ه˘ت ثي˘ح .ة˘يلو˘لا بار˘ت˘ب ةدو˘جو˘م˘لا ع˘ي˘با˘ن˘ي˘لا

صضارمألا ةحفاكم ىلإا ةشسشسؤوملل لاشصتإلا ةيلخ بشسح ةيناديملا

ةثÓث اعبنم31 ةنياعملا ةيلمع تشسم ثيح ،هايملا ربع ةلقنتملا

يزكرملا ربخملا ىلع تانيع ذخأا مت نيأا تايدلبلل ةعبات اهنم

ربخملا نأاو اميشس ةيجولويرتكبلاو ةيئايميكو˘يز˘ي˘ف˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل

اهب لومعملا قفو هايملا ليلحت يف ةروطتم تازيهجت ىلع رفوتي

ردجتو ةربخ تاذو ةءافك تاذ تاراطإا ىلع هرفوت ىلإا ةفاشضإا

ءلمل عيبانيلا دشصقت ةيبانعلا تÓئاعلا نم ريثكلا نأا ىلإا ةراششإلا

ذإا فورخ نيع ةقطنمب ةدوجوملا كلت اميشس هايملا نم اهليمارب

ةفاح ىلع ةنوكرم تارايشسلا نم ريباوط كانه نم راملا ظحÓي

نيع عبنم نم هايملا بلج يف اهباحشصأا ةبغر ببشسب قيرطلا

يديارشس ةيدلبب ةشصاخ ىرخأا عيباني دوجو نع كيهان فورخ

ةبانع ةيلوب نينطاوملا فرط نم لابقإا ىرخألا يه فرعت يتلاو

تÓ˘ئا˘ع˘لا نأا ى˘لإا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘تو ها˘ي˘م˘لا ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح د˘شسل

ددعت ءارج فيشصلا لشصف يف هايملل اهكÓهتشسإا ديزي ةيرئازجلا

دشسل عيبانيلا دشصق ىلإا نينطاوملاب عفدي ام وهو هتلامعتشسا

.هايملا نم مهتايجاح
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 لفطو ةاتف مهنيب نم

 ةقرفتم رورم ثداوح يف ىحرج5
ةبانع تاقرطب رورم ثداوح3 مرشصنملا عوبشسألا ةياهن تعقو

مت ةيلوألا تافاعشسإلا مهل تمدق ىحرج5 نع لقيل ام تفلخ

ةرايشس فارحنإا فلخ . جÓعلل ةيبطلا تلاجعتشسإلا ىلإا اولقن

صضرعت ةرورعزوب يح بناجب اديدحتو61 مقر ينطولا قيرطلاب

ىرشسيلا ل˘جر˘لا ي˘ف تا˘با˘شصإل ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ن˘شس12 غلبت ةات˘ف

ةيامحلا لا˘جر فر˘ط ن˘م نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘ه˘فا˘ع˘شسإا تعد˘ت˘شسا

12 مقر ينطولا قيرطلاب نيترايشس مادطشصإا ىدأا امك ةيندملا

رمعلا نم نوغلبي نابشش3 صضرعتل ةدرابلا نيعب ةيباشصن ةقطنمب

اهرثإا ىلع اوفعشسأا ةفيفخ حورجو تاباشصإل ةنشس13 و72،92

مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفششتشسملا ىلإا اولقنو ناكملا نيع يف

يرشضحلا نمألا بناجب نيترايشس مادطشصإا فلخ مويلا  صسفن يفو

ةتوافتم حورجب ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ن˘شس51 يف با˘شش ة˘با˘شصإا ع˘بار˘لا

يف هفاعشسإا تعدتشسإا مشسجلا نم ةفلتخم قطانم يف ةروطخلا

نم مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفششتشسملا ىلإا هلقنو ناكملا نيع

يف اقيقحت تحتف ايميلقإا ةشصتخم˘لا ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘شصم˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج

لازت ل يتلاو اهل ةيدؤوملا بابشسألاو اهتاشسبÓم ةفرعمل ةثداحلا

نأا ى˘لإا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘تو ر˘ط˘شسألا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح ى˘لإا ة˘شضما˘˘غ

مدع لظ يف ةبانع تاقرطب رمتشسم ديازت في رورملا ثداوح

ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملا ةعرشسلاو رورملا نوناق مارتحإا

 . تاقرطلا باهرإا يمانت يف ةمهاشسملا بابشسألا نم اهريغو
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ةبانع ةيلول ينابششلأ نماشضتلأو روطتلل ةيئلولأ ةيعمجلأ اهتمظن

ةيحشضأ’ا ءارششل تاعربتلا عمج ةلمح قÓطإا

 ةيحايشس ةيمنت ططخمل ةجاحلأ مغر يدحتلأ تعفر يديأرشس ةيدلب

يابلا نانج ئطاششب لاحرلا طحت ةيششيتفتلا ةيرازولا ةنجللا

9102 نم ىلوألأ رــهششأأ6 يـف Óيتق7461 ليجشست مت اميف

ةديدجلا ةقايشسلا صصخر باحشصأا
رورم ثداح0042 نم ديزأا عوقو يف نوببشستي

زواجتت  يتلا  ةديدجلا ةقايشسلا صصخر باحشصأا نأا قرطلا ربع نمألاو ةياقولل ينطولا زكرملا فششك

ةنشسلا نم لوألا يشسادشسلا لÓخ،رورم ثداح4242 عوقو يف اوببشست اهيلع لشصحتلا ذنم نيتنشسلا
صصاخششألا صصاخششألا نأا قرطلا ربع نمألاو ةياقولل ينطولا زكرملا ةليشصح تزربأا ثيح .ةيراجلا

ثداح9792 عوقو يف اشضيأا اوببشست تاونشس01 ىلا5 نم ةقايشسلا ةشصخر ىلع اولشصحت نيذلا

امنيب ةقايشس ةشصخر ىلع نورفوتي ل نيذلا نوقئاشسلا اهيف ببشست رخآا رورم ثداح0331و،رورم

نأا ةليشصحلا تفششك ،ىرخأا ةهج نم،رورم ثداح7771 عوقو يف اوببشست نوفرتحملا نوقئاشسلا

صسفن لÓخ ينطولا ىوتشسملا ىلع رورملا ثداوح عوقو يف نيطروتم نيقئاشسلا نم ةئاملاب86,61

مت دقف تاقرطلا باهرا جئاتن قلعتي اميف اما، ةنشس42 و81 نيب ام مهرامعأا حوارتت نيذلاو ، ةرتفلا

تاذ  بشسح رورملا ثداوح بابشسا  عجرتو،ةنشس نم لوألا يشسادشسلا لÓخ ةافو7461 ليجشست
ةرطيشسلا نادقف ،ةينمألا ةفاشسملا مارتحا مدع ،ةريطخلا تازواجتلا ،ةطرفملا ةعرشسلا ىلإا  ردشصملا

ةوÓع ،ةلاعفلا ريغ لمارفلا ،ءاوشضألا مادعنا و ةيكيناكيملا تلÓتخلا كيهان،ةريطخلا تاروانملاو
تزربأاورورملا تاراششا مادعناو ةيوجلا لوحألا ءوشس اهنيب نم طيحملاب ةطبترملا لماوعلا ىلع

004 يف ةرجألا تارايشسو رورم ثداح130.8 يف تببشست فيفخلا نزولا تابكرم نأا ةليشصحلا

عوقو يف ىرخلا يه تببشست دقف ةيرانلا تاجردلا امأا،رورم ثداح598 يف تانحاششلاو ثداح

.رورم ثداح063 يف نيرفاشسملا لقن تابكرمو رورم ثداح608.1
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يرئأزجلأ - يناملألأ «يجولويبلأ عونتلأو ةيئيبلأ ةمكوحلأ» جمانرب نمشض

لابج فينشصتل لمع ةششرو ثلاث
ةيمحم ةقطنم ىلإا غودي’ا

لمع ةششرو ثلاث دقع سسمأأ لوأأ مت
ءزجلأ ميشسقت حأرتقإل ةيرواششت

ديدحت و غوديلأ ةقطنمل يرحبلأ
 .ةيرحبلأ ةيمحملأ عقوم
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ةركل ةثيدحلا بعÓملا عيراسشم تفزنتسسا
ذنم اهزاجنا تاطلسسلا رسشابت يتلاو ،مدقلا

،تارا˘ن˘يد˘لا ن˘م ر˘ي˘يÓ˘م˘لا ف’آا ة˘˘ن˘˘سس51
،رخآا ىلا ماع نم عفترت اهتينازيم تتابو
دحاو بعلم يرئازجلا بعسشلا ىري نا نود
ثحبلل انعفدي ام وهو ،ن’ا ىتح زجنا دق
،هنم د˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ن˘مو ،ر˘خأا˘ت˘لا با˘ب˘سسا ن˘ع
ه˘تا˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ف˘˘ي˘˘لا˘˘ك˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه م˘˘كو
بعÓ˘م˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘م˘سست ن˘ك˘م˘ي ي˘ت˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا
يف بعÓم ةعبرأا ءانب ايلاح متيو .بهنلا
ي˘˘˘قار˘˘˘ب بعÓ˘˘˘م ي˘˘˘ه ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘لا

يزيت بعلمو ،ةمسصاعلا رئازجلاب ةريودلاو
برغ) نارهو بعلمو (رئازجلا طسسو) وزو
ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘لا ن˘سضت˘ح˘ي˘˘سس يذ˘˘لا (ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،نأ’ا نم نيماع دعب ةب˘ق˘تر˘م˘لا ط˘سسو˘ت˘م˘لا

ةرو˘كذ˘م˘لا بعÓ˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج نا˘ف ف˘سسأÓ˘˘لو
ذنم هريدقت مت ام فاعسضأا تاينازيم تفلك
رو˘مأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تفر˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا
تاطلسسلل موهفم ريغ تو˘ك˘سسو ،ة˘هو˘ب˘سشم˘لا

ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا ىدأاو .ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
نم ““اي˘فا˘م˘لا““ ةدا˘ف˘ت˘سسا ىلا بعÓ˘م˘لا زا˘ج˘نا
با˘˘ب˘˘سشلا م˘˘ل˘˘ح ل˘˘ي˘˘جأا˘˘تو ،ة˘˘م˘˘˘خ˘˘˘سض لاو˘˘˘مأا
ىلع ةيملاع بعÓم ريفوت يف يرئازجلا

وأا ةقيقسشلا لودلا يف دوجوم وه ام رارغ
تاناكما لقت يتلا ةيقيرف’ا لودلا ىتح

ناف زاجن’ا رخأات عمو .رئازجلاب ةنراقم
رخآا ىلا موي نم عفترت بعÓملا ةينازيم
˘ماز˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ك˘˘ل˘˘ف ما˘˘قرأا˘˘ب
ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب لا˘˘م˘˘ع˘˘لا رو˘˘جا ع˘˘˘فد˘˘˘ب ة˘˘˘لود˘˘˘لا
طيسسب ل˘ما˘ع˘ل ةر˘جأا ل˘قا رد˘ق˘تو ،ة˘ب˘ع˘سصلا

فاعسضا ةثÓث يلاوح ةديدجلا بعÓملاب
نأا ثيح ،يرئازجلا لماعلل يدعاقلا رج’ا
ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا˘˘ب ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا

00086ب رد˘ق˘˘ت ة˘˘ير˘˘ه˘˘سش ةر˘˘جأا ىسضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي

ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،(ر’ود007) ير˘ئاز˘ج را˘ن˘˘يد

072 ىلا بناج’ا نيلوؤوسسملا روجأا لسصت

ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،(ر’ود0072) ا˘ير˘ه˘سش نو˘ي˘ل˘م

43 ةرجا نويرئازجلا نوسسدنهملا ىسضاقتي

ةسصق.(ر’ود0043) ايرهسش ميتنسس نويلم
ىط˘عأا ا˘م˘ن˘ي˘ح تأاد˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا

’ ام ءانبب رماوأا اهتقو ةيروهمجلا ضسيئر

فلتخم ربع ة˘ي˘م˘لا˘ع بعÓ˘م6 نع لق˘ي
زا˘˘ج˘˘نا ةر˘˘ك˘˘ف تق˘˘ل˘˘ط˘˘ناو.ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج

ع˘جار˘ت˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق،4002 ي˘˘ف بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا
م˘˘ت˘˘يو بعÓ˘˘م ة˘˘ت˘˘سس ءا˘˘ن˘˘ب ن˘˘ع تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا
ةر˘يود˘لا ،ي˘˘قار˘˘ب بعÓ˘˘م ىل˘˘ع را˘˘سصت˘˘ق’ا

وزو يز˘ي˘ت بع˘ل˘مو ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
،ضضورعلا اهدع˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ل ،نار˘هو بع˘ل˘مو

،نيينيسصل˘ل ع˘يرا˘سشم ة˘ثÓ˘ث ح˘ن˘م م˘ت ثي˘ح
ة˘كر˘سشل˘ل ح˘ن˘˘م وزو يز˘˘ي˘˘ت بع˘˘ل˘˘م عور˘˘سشمو
لامعأ’ا لجرل ةكولمملا ةسصاخلا ةينطولا

ا˘ي˘لا˘ح ن˘ج˘سسلا ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا) داد˘ح ي˘ل˘ع
ة˘˘كر˘˘سش ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب (دا˘˘سسف˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب
ةر˘ي˘خ’ا هذ˘ه ل˘حر˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسا

فسشك˘تو.ة˘ي˘كر˘ت ة˘كر˘سشب ا˘ه˘سضيو˘ع˘ت م˘ت˘يو
ي˘˘ف دا˘˘˘سسف˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا ما˘˘˘قرأ’ا

638 ـب ترد˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لاو ،ع˘˘˘برأ’ا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘سصح˘˘˘لا بسسح وروأا نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ـب وزو يزيت بعلم ةفلكت تردق ذإا ،ةيلوأ’ا

،وروأا نويلم052 لداعي ام رايلم ف’آا5
ةنراقم عفترم دج ربتعي يذلا غلبملا وهو
بع˘ل˘م رار˘˘غ ىل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا بعÓ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ن˘يز˘خ ف˘ل˘ك يذ˘لا و˘ن˘يرو˘ت˘ب ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي

ةفلكت تغلب امك.وروأا نويلم551 يدانلا
،ةمسصاعلاب يقارب ،ةريودلا بعÓم دييسشت

ا˘م وروأا نو˘ي˘ل˘م638 نار˘هوو وزو يز˘ي˘˘تو

قو˘سسلا ي˘ف را˘ي˘ل˘م293و ف˘˘لأا81 لدا˘ع˘ي
.ءادوسسلا

يقارب بعلم
رلود نويلم082ـب ةينيسص ةعدخ

ةبذاك ماقرا اومدق نولوؤوسسملاو
بسسح يقارب بعلم ءانب لاغسشا زواجتت مل
و˘ف˘نأا““ ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘سصح˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصح’ا
طرافلا يام رهسشب ةسصاخلاو ““ضسلب ترويسس

نيلوؤو˘سسم˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب26 ةبسسن
ة˘˘ن˘˘سسلا ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل او˘˘˘ف˘˘˘سشك

98 تزوا˘ج˘ت لا˘غ˘˘سش’ا ة˘˘ب˘˘سسن نأا ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا

لÓخو ؟ةبذاك ماقرأا مدقت اذاملف ،ةئاملاب
بابسشلل قباسسلا ريزولا اهب ماق ةرايز رخأا

،يقارب بعل˘م˘ل با˘ط˘ح د˘م˘ح˘م ،ة˘سضا˘ير˘لاو
رو˘˘سضح˘˘بو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا نا˘˘˘ف
ريغ اهنأا ودبي ماقرا اومدق ينيسصلا ريفسسلا

دق با˘ط˘ح ر˘يزو˘لا نا˘كو .ا˘ما˘م˘ت ة˘ح˘ي˘ح˘سص
ة˘ل˘ه˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘كر˘˘سشل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ىط˘˘عا
بع˘ل˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط ثي˘˘ح ،ةر˘˘ي˘˘خأا

ع˘˘بار˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن ةرو˘˘˘سصب ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سستو
ربتع˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج

رخأات ىدم كردي ناك ريزولاو ،ليحتسسم
ي˘˘˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘˘سضاو˘˘˘˘˘˘˘لا أا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لاو ،لا˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘سش’ا
˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘ب˘˘˘سسن ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو .زا˘˘˘ج˘˘˘ن’ا
ةبسسن تغلب دق ،تاجردملا ناف ،لاغسش’ا

5 ىوسس ىقبتي ملو ، ةئاملاب59 اهزاجنا

هبسش تتاب تاجردملا نا ينعي ام ،ةئاملاب
غلبتو ،دعاقملا عسضو راظتنا يف ،ةلمتكم

لباقم ،جرفتم فلا04 يقارب بعلم ةعسس

بعلمب فلا04و ،وزو يزيت بعلمب فلا05
،هعسضو مت دقف بعلملا فقسس امأا .نارهو
ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب ثي˘ح ،هز˘يز˘ع˘ت ا˘ي˘˘لا˘˘ح م˘˘ت˘˘يو

فقسس زيزعت م˘ت˘يو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب33 لا˘غ˘سش’ا
ل˘جأا ن˘م كلذو ،تا˘ق˘ب˘ط ة˘ثÓ˘ث˘˘ب بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

حايرلاك ةيعيبطلا لماوعلا عيمجل هتمواقم
ضسق˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ح ىسصقا ىت˘˘حو را˘˘˘ط˘˘˘مأ’او
نارد˘˘˘ج˘˘˘لا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘مأاو .ة˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
اهب لاغسش’ا ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

ىتح ةطسسوتم ةوسصب ريسستو ،ةئاملاب05
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سض بب˘˘˘˘˘سسب ن’ا
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عا ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘ماو .ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
لا˘غ˘سشأ’ا ع˘بر ىو˘سس م˘ت˘ي م˘ل˘ف ،ضصي˘˘سصر˘˘ت˘˘لا

نم طقف ةئاملاب01 زاجنا متو ،ن’ا ىتح
اهعيمج نوك˘ت˘سسو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ضضي˘حار˘م˘لا

يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل كلذو ،ند˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘سصم
بعÓم لج يف لاحلا وه املثم ،اهريسسكت
تاحا˘سسم˘لا لا˘غ˘سشأا ضصو˘سصخ˘ب ا˘ماو .ن˘طو˘لا
،تاراي˘سسلا ةر˘ي˘ظ˘حو بع˘ل˘م˘لا˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا

م˘ل ا˘ه˘نأا ثي˘ح اد˘ج ةر˘خأا˘ت˘˘م لا˘˘غ˘˘سش’ا نا˘˘ف

ضصيسصخت م˘ت˘ي˘سسو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب52 زوا˘ج˘ت˘ت
ل˘ق˘ن˘ل ر˘ت˘بو˘ك˘ل˘ي˘˘ه˘˘لا ةر˘˘ئا˘˘ط لوز˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك˘˘م
ىلاو نم ،را˘سصن’ا وأا ن˘ي˘با˘سصم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ن˘ع بع˘ل˘م˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘ي ’ ثي˘˘ح ،ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ىو˘سس ضشار˘ح˘لا˘ب ي˘لر˘ي˘مز م˘ي˘ل˘سس ىف˘˘سشت˘˘سسم
يجراخلا طئاحلا ضصوسصخبو .ةليلق راتما
هيف قÓطن’ا متي ملف بع˘ل˘م˘لا˘ب ط˘ي˘ح˘م˘لا

بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م نا م˘˘˘˘˘غر ،ن’ا ىت˘˘˘˘˘ح
د˘م˘ح˘م ،ق˘با˘سسلا ر˘يزو˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘يو.ة˘˘ح˘˘سضاو

فلم ىلع نيعلطملا رثكا نيب نم باطح
ىلع ايسصخسش وه فرسشأا ثيح ،يقارب بعلم
با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م عور˘˘˘سشم˘˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘سست
ىلا عور˘˘سشم˘˘لا لو˘˘ح ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،ة˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ن˘ي˘م’ا بسصن˘م ل˘غ˘سشي نا˘ك ثي˘ح ،ة˘˘ي’و˘˘لا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘فو .ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و˘ل ما˘˘ع˘˘لا

ةنسسلا ر˘خاوأا ه˘م˘ل˘سست ة˘مو˘ك˘ح˘لا ه˘ي˘ف ل˘مأا˘ت
ضسي˘˘ئر د˘˘كؤو˘˘ي ،ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ىسصقأا˘˘ك ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
لبق ازهاج نوكي نل بعلملا نأا عورسشملا

عورسشملا ضسيئر تاديكأات تقبسسو0202.
ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن لا˘غ˘˘سشأ’ا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا مد˘˘ع ىل˘˘ع

نيسصتخملا نم ديدعلا تاحيرسصت ،ةيلاحلا
ة˘لا˘ح˘ت˘سسا او˘ف˘سشك ن˘يذ˘لا لا˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف

ليقارعلا ببسسب1202 لبق عورسشملا مامتإا

ن˘ع نÓ˘عإا ذ˘ن˘م ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا

،9002 ة˘˘ن˘˘سس ع˘˘قاو˘˘لا ضضرا ىل˘˘ع هد˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
تارا˘˘ق˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘هأا
لزانتت م˘ل ي˘ت˘لاو ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

نم ةعاسسلا د˘ح˘ل ة˘ن˘ي˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ا˘ه˘ن˘ع
ةيويحلا قفارملا فلتخم زاجنا مامتإا لجأا
ز˘كار˘م˘لاو ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا˘ك بع˘ل˘م˘ل˘ل ة˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع““ بع˘ل˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ُيو .ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ةيرئازجلا ةمسصاعلاب ،هللا همحر ““يلامرك
هؤوا˘˘˘ن˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ي ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير بكر˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م اءز˘˘˘˘ج

ملك81 دعب ىلع ةعقاولا يقارب ةيدلبب

ملك53و ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م قر˘˘سش بو˘˘ن˘˘ج
ل˘م˘ت˘سشيو ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م قر˘˘سش لا˘˘م˘˘سش
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص ة˘˘ير˘˘ق ىل˘˘ع ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا بكر˘˘م˘˘لا
ىلإا ةفاسضإا ،تا˘سضا˘ير˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘سسرا˘م˘م˘ل

ضصخسش0062 ـل ع˘˘سست˘˘ي ح˘˘ب˘˘˘سسمو را˘˘˘م˘˘˘سضم
نع Óسضف ،ةقحلملا ضضاوحأ’ا نم ديدعلاو
ة˘ل˘سسل˘سس ،قد˘ن˘ف ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص بيرد˘˘ت بعÓ˘˘م
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،تارا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ف˘˘قو˘˘مو بتا˘˘ك˘˘م
اذه فنسص˘ُيو .ا˘هر˘ي˘غو تا˘مد˘خ˘ل˘ل تÓ˘ح˘م
رئازجلا ةي’و بعÓم ربكأا يناثك بعلملا

ةبسشوسشعم ةيسضرأاب ،ةيليوج5 بعلم دعب
نأا ررقملا نم ناكو ،زارط رخآا نم ايعيبط

نكل ،دع˘ق˘م ف˘لأا06 ىلع بعلملا يو˘ت˘ح˘ي

دعقم فلأا04 ىلإا ةعسسلا ضضيفخت ىرج
.لماكلاب ةاطغم

ةريودلا بعلم
دعب ةافحلسسلا ةعرسسب ريسسي عورسشم

ةنسس51
رثكأا رمأ’ا ناف ،ةريودلا بعلم ضصوسصخب
ىل˘˘ع لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ءط˘˘ب بب˘˘سسب ة˘˘مد˘˘˘سصلا ن˘˘˘م
رخأات˘لا نأا ح˘سضاو˘لاو ،بع˘ل˘م˘لا اذ˘ه ىو˘ت˘سسم
ع˘يرا˘سشم˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ Ó˘˘ع˘˘ف ق˘˘ل˘˘ق˘˘م

ةنسس51 ذنم ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت ي˘ف ة˘لود˘لا تعر˘سش
بهذ˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك لاو˘˘˘ما و˘˘˘ه ر˘˘˘ي˘˘˘خأا˘˘˘ت ل˘˘˘كو
ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب ةرازو˘˘˘˘لا تدد˘˘˘˘هو اذ˘˘˘˘ه.ءا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ه

ةي˘ن˘ي˘سصلا ة˘كر˘سشلا د˘سض ة˘ي˘با˘ق˘ع تاءار˘جا
د˘ع˘ب˘ت˘سسي ’و ،ءا˘ن˘ب˘لا لا˘غ˘سشأا˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نيناوقلا نأا ةسصاخ ،قافت’ا بحسس ةيناكما

لو˘خ˘ت ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لاو
ةلاح يف ة˘ل˘ثا˘م˘م تاءار˘جا ذا˘خ˘تا ة˘لود˘ل˘ل

رر˘ك˘ت˘ي د˘قو .د˘˘ق˘˘ع˘˘لا دو˘˘ن˘˘ب مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع
بع˘˘ل˘˘م ع˘˘م ““ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ور˘˘ت˘˘ي˘˘م““ و˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس
ن˘م ر˘ث˘كأا هزا˘˘ج˘˘نإا ر˘˘م˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا ،ةر˘˘يود˘˘لا

ريبكلا رخأات˘لا ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ة˘ن˘سس ن˘ي˘ثÓ˘ث
يذلا ،بعلم˘لا اذ˘ه ه˘فر˘ع يذ˘لا رر˘ك˘ت˘م˘لاو
،تاونسس ثÓث نم رثكأا هتقÓطنا تلطعت
ةينقتلاو ةيرادإ’ا لكاسشملا ديدع ببسسب
ةي˘ن˘ي˘سصلا ة˘كر˘سشلا ا˘ه˘ترا˘ثأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو
نأا لبق ،هزاجنإاب ةفلكم تناك يتلا ةقباسسلا

عم دقاعتلاو ةريخأ’ا هذه دقع خسسف متي
.ةديدج ةكرسش

وزو يزيت بعلم
نم ىلغأا وزو يزيت بعلم ةفلكت

! ديردم وكيتيلتأاو ضسوتنفوي يبعلم
ر˘يزو˘لا ن˘مز ي˘ف ا˘بوروأا بعÓ˘˘م ن˘˘م ىل˘˘غأا

،يمهت دمح˘م ،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشل˘ل ق˘با˘سسلا
ءا˘˘سسؤور ع˘˘م ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه د˘˘˘ق˘˘˘ع

د˘˘ي˘˘ي˘˘سشت ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يد˘˘˘نأ’ا
رظحو ،ةيدنأ’اب ةسصاخلا نيوكتلا زكارم
دا˘ح˘تا يدا˘ن ن˘ع Ó˘ث˘م˘م داد˘ح حو˘بر ا˘ه˘مو˘ي
نأا ر˘يزو˘˘لا ىل˘˘ع حر˘˘ت˘˘قا ثي˘˘ح ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

ز˘˘كار˘˘م د˘˘ي˘˘ي˘˘سشت˘˘ب داد˘˘ح ة˘˘كر˘˘سش ل˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ت
،داد˘ح˘ل ا˘مدا˘سص ر˘يزو˘لا در نا˘ك˘ف ،ن˘يو˘ك˘ت˘˘لا

مكل انمدق ““ دحاولا فرحلاب هل لاق ثيح
متناو وزو يزيت بعلم -دادح ةلئاع ينعي -
نود˘ير˘تو ،ىسصح˘ت ’و د˘ع˘ت ’ ل˘كا˘˘سشم ي˘˘ف

هعر˘ج˘ت˘ي م˘ل ر˘يزو˘لا در .““؟ىر˘خأا ع˘يرا˘سشم
ه˘سسأار ةأا˘طأا˘ط˘ب ىف˘ت˘كا ثي˘ح ،ا˘ه˘ت˘قو داد˘ح
يسضمت ملو ،ابسضغ يفخت ةماسستبا ءادباو
نع ي˘ل˘خ˘ت˘لا م˘ت ثي˘ح ،ر˘ه˘سش’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا
يداهلا ريزولاب ةناع˘ت˘سس’او ،ي˘م˘ه˘ت ر˘يزو˘لا

بر˘ق˘م˘لا ق˘يد˘سصلا د˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ،ي˘˘ل˘˘ع د˘˘لو
نم وه دادح نأا نولوقي نيريثكلاو ،دادحل

ةكرسش نا مغرو .ةرازولا ضسأار ىلا هب ءاج
يف ريب˘ك مد˘ق˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف تح˘ج˘ن داد˘ح

ةثيدحلا بعÓملاب ةنرا˘ق˘م ،بع˘ل˘م˘لا ءا˘ن˘ب
،كارتأ’ا عم دقاعتلا دعب ةسصاخ ،ىرخأ’ا
يزيت بعلم ىلع تفرسص يتلا لاوم’ا نأا ’ا

مقر رخأا نأا ثيح ،ةمداسص ن’ا ىتح وزو

يذلا مقرلا وهو ،رايلم ف’ا5ب ردقي ناك
بعÓم نم ىلغا وزو يزيت بعلم نأا حسضوي
،ديردم لاير بعÓمك ،ةيملاعو ةيبوروأا

د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘تاو ضسو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘يو
بابسشلا ريدم ةلاقا مت مايأا ذنمو .مهريغو
هطروت دعب ،وزو يزيت ةي’ول ةسضايرلاو
عم ؤوطاوتلاب هماهتاو ،بعلملا ةحيسضف يف
نيح يف ،يلع دلو يداهلا قباسسلا ريزولا

حنم ةيعر˘سش ىد˘م لو˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت كا˘ن˘ه
دادح ةكرسش ىلا وزو يزيت بعلم عورسشم
بعلم˘ل ضسا˘سسأ’ا ر˘ج˘ح ع˘سضوو .ا˘هر˘ي˘غ نود

0102 يام51 خيراتب ديدجلا وزو يزيت

ل˘جأا ن˘م كلذو ،را˘ت˘˘ك˘˘ه35 ة˘حا˘سسم ىل˘˘ع
ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا عا˘˘ط˘˘ق م˘˘عد
وزو يزيت بعلم ةفلكت ربتعيو .وزو يزيت

جر˘ف˘ت˘م ف˘لأا05ـل ع˘˘سست˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

052 لداعي ام يأا رايلم ف’آا5ـب ةردقملاو

نم اننكم˘ي يذ˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا و˘هو ،وروأا نو˘ي˘ل˘م
ونيروت ضسوتنفو˘ي زار˘ط ن˘م ن˘ي˘ب˘ع˘ل˘م ءا˘ن˘ب

، جر˘ف˘ت˘م ف˘لأا04ـل عسستي يذ˘لا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا˘ب

051 ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا ف˘˘ل˘˘ك يذ˘˘˘لاو

ر˘˘ج˘˘ح نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘˘م ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف وروأا نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ع˘سضو د˘ق نا˘ك ي˘لا˘ط˘يإ’ا بع˘ل˘˘م˘˘ل˘˘ل ضسا˘˘سسأ’ا

ةيمسسر ةارابم لوأا نأا نيح يف،9002 ةنسس

فÓغلا نأا امك1102. ةنسس تناك اهنسضتحا
ر˘ب˘ت˘ع˘ي د˘يد˘ج˘لا وزو يز˘ي˘ت بع˘ل˘م˘ل ي˘لا˘م˘لا
وناتيلوبورتيم ادناو بعلم نم ريثكب ىلغأا
يذ˘لاو د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا يدا˘˘ن˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا

ف˘ل˘˘ك يذ˘˘لاو ،جر˘˘ف˘˘ت˘˘م ف˘˘لأا07ـل ع˘˘سست˘˘ي

نم ناكو .وروأا نويلم002 يدانلا ةنيزخ
لوا ماعلا اذه رئازجلا ملسست نا ضضرتفملا

بعلمب رم’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ث˘يد˘ح˘لا ا˘ه˘ب˘عÓ˘م
ددهم عورسشملا نأا ريغ ،ديدجلا وزو يزيت
ن˘ج˘سسلا ي˘ف داد˘ح˘ب جز˘لا د˘ع˘ب ،ل˘ي˘جأا˘ت˘˘لا˘˘ب
لا˘غ˘سش’ا تع˘جار˘ت ثي˘ح ،ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ر˘˘ي˘˘غ م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘لا لا˘˘جا تتا˘˘بو ،بع˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
.ةفورعم

نارهو بعلم
ةرازولاو بعÓتت ةينيسصلا ةكرسشلا

عورسشملا فسصن يغلت
بعلمل ةزجنملا ةي˘ن˘ي˘سصلا ة˘كر˘سشلا تثا˘ع

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا مر˘˘ت˘˘ح˘˘ت م˘˘لو ،ادا˘˘سسف نار˘˘˘هو
ةأاسشنملا زاجنا يف اهل تعسضو يتلا طورسشلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘هار˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ن˘سسل ط˘سسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘˘ب˘˘لا با˘˘ع˘˘لا نا˘˘سضت˘˘حا

لمع ءاهنا ررقت تاطلسسلا لعج ام،1202
ة˘سصر˘ف ا˘ه˘ح˘ن˘م مد˘عو ،ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا ة˘˘كر˘˘سشلا
بعÓ˘م ،ح˘ب˘سسم˘لا ءا˘ن˘ب˘ب عور˘سشم˘˘لا لا˘˘م˘˘كا
بكرم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لا ي˘قا˘بو ضسن˘ت˘لا
نم نارهو بعلم دعيو .ديدجلا يبملو’ا
لمعلا متي يتلا ةثيدحلا بعÓملا لمجا

هميلسست خيرات نأا ريغ ،ايلاح اهزاجنا ىلع
لسصاوت لظ يف ،ن’ا ىتح ’وهجم لازي ’
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘سسو ،لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ل˘˘قر˘˘˘ع˘˘˘ت
.راظتن’ا

وداراب يدان

عيدوت لفح ميقي ”كابلا“
لبق يجيعن فرش ىلع

لاغتربلل هلاقتنا
ايركز ي˘سضق˘ن˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا فاد˘ه ةردا˘غ˘م تد˘كأا˘ت
ةيفارتحا ةبرجت ضضوخل هقيرفل وداراب يدان يف بعلي يذلا يجيعن
يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ربع تاهويديف راسشتنا دعب لاغتربلا يف
يدا˘ن ه˘ما˘قأا يذ˘لا ل˘ف˘ح˘لا لÓ˘خ عو˘مد˘لا فرذ˘ي بعÓ˘لا ا˘ه˘ي˘ف ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي
ه˘سصبر˘ت لÓ˘خ ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا ةر˘ه˘سس ه˘فر˘سش ىل˘˘ع هؤوÓ˘˘مزو ودارا˘˘ب
قيرفلا ضسيئر فسشك دق  و اذه ،ةينيفولسسلا ةمسصاعلا يف ايلاح ماقملا

ةباوب نم يلاغتربلا يرودلا ىلا يجيعن  لاقتنا نع يسشطز ناسسح
ناسسح دكأا ،فيسصولو يوادوب يئا˘ن˘ث˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو ،ي˘ت˘ن˘سسي˘ف ل˘ي˘ج
نب ىطخ ىلع ريسسلل ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف نافرتحيسس امهنأا يسشطز
يف بولطم يوادوب نأا ركذي ،امهيدان عم ناقلأاتملا لاطعو ينيعبسس
راظتنا يف ،نيرو مين ،نايمأا  رارغ ىلع ةيسسنرفلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا
.ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا يف هتهجو يف لسصفلا

ديلو.ف

 ايدو رضخلا ةهجاوم بلطي ينيتنجرفا بختنملا
،لبقملا ةرتفلا يف9102 ايقيرفأا ممأا ضسأاك لطب يرئازجلا هريظن عم ةيدو ةارابم ضضوخ يف بغري ،مدقلا ةركل ينيتنجرأ’ا بختنملا نأاب ةيمÓع’ا رداسصملا ضضعب دافأا

ماعلا نم يلودلا فقوتلا ةرتف لÓخ ايدو يرئازجلا بختنملا ةهجاوم تبلط دق ،نيتنجرأ’ا اهنيب نم تابختنملا نم ديدعلا نأاب ،ضسيمخلا ضسمأا لوأا رداسصملا ضسفن فسشكو
عم ىسشامتي امب يرئازجلا ينطولا بختنملا ةحلسصم رابتع’ا نيع يف ذخأ’ا عم ،ةقدب تابلطلا لك ةسسارد ىلع ضصرحي يرئازجلا داحت’ا نأاب اهتاذ رداسصملا تفاسضأاو ،يراجلا

ضسمأا لوأا رسشن يذلا ““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا فينسصت يف ةبترم82 مدقت يرئازجلا بختنملا نأا ركذي ،ةيدولا ةهجاوملا تيقوتو ضسفانملا مجحو ءاقللا ناكم
.ايبرع يناثلاو اًيقيرفأا عبارلاو ،ملاعلا ىوتسسم ىلع04 ـلا زكرملا لتحي ثيح ،ضسيمخلا

ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

لوا مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا رد˘˘سصأا
ع˘ي˘م˘ج ىل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف در ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ضسما
ريخ هسسيئر ةلاقإا لوح ةلوادتملا رابخأ’ا
ضسأاك بقلب رسضخلا زوف بقع يسشطز نيدلا

نايب ءاجو،9102 رسصمب ةيقيرفإ’ا ممأ’ا
ي˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا““ :ي˘تأ’ا˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا

جيوتت ذنم ،يسشطز نيدلا ريخ اهل ضضرعتي

يه،9102 ايقيرفأا ممأا ضسأاك بقلب رسضخلا
ضضيو˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘حر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘سسفإ’ ة˘˘˘˘لوا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
نإا““ :نايبلا فاسضأاو ،““جيوتتلا دعب تايونعملا

نودنفي يداحت’ا بتكملا ءاسضعأاو يسشطز
ل˘ئا˘سسو ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘تر˘سشن ي˘ت˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

’ ةعاسسلا دحلو ذإا ةلاقتسس’ا لوح ،مÓعإ’ا

ي˘ف ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا ه˘˘طا˘˘سشن˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘سشطز لاز˘˘ي

:ناي˘ب˘لا ل˘سصاوو ،““يدا˘ع ل˘ك˘سشبو ة˘يدا˘ح˘ت’ا

ءودهلا ىلإا جاتحت ةيرئازجلا مدقلا ةرك نإا““

تا˘˘˘حا˘˘˘ج˘˘˘˘ن نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضل ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف

لك لبقو ،لبقتسسملا يف ىرخأا تاسسيركتو

معد ىلإا جاتحي ينطولا انقيرف نإاف ،ءيسش

م˘ت˘خو ،““ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘ي˘عاو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘˘ت تبا˘˘ث

لامج ةدايقب يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا““ :نا˘ي˘ب˘لا

م˘مأ’ا ضسا˘ك بق˘ل˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف ح˘ج˘ن ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب

ةخسسن دعب رئازجلا خيرات يف ةيناثلا ةرملل

ةسسائرلا نم يسشطز ميركت متي ملو،““0991

بقللاب بخ˘ت˘ن˘م˘لا ج˘يو˘ت˘ت بق˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

.هليحر ةيناكمإا لوح بابلا حتف ام وهو

ضضعب ءارجإا عم ءاقبلا ررقي يسشطز

 ““فافلا““ تيب ىلع تاحÓسصإلا

هبسصنم نم ةلاقتسس’ا هنم ترظتنا امدعبو

لبق نم اهل ضضرعت يتلا ةناه’ا ةيفلخ ىلع

ميركتلا لفح ةبسسانمب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر

لا˘˘˘ط˘˘˘بأا ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا فر˘˘˘سش ىل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ي˘˘˘˘قا يذ˘˘˘˘لا

رارمتسس’ا ،يسشطز نيدلا ريخ ررق ،ايقيرفا

ةركل يرئازجلا داحتÓل ضسيئرك هبسصنم يف

،1202 يف هتدهع ةياهن ىتح ““فاف““ مدقلا

دقع ،يسشطز نأاب ،قوثوم ردسصم نم ملعو

نم هيبرقم مسض اعامتجا ،ضسيمخلا ضسمأا لوأا

ناك يف رسضخلا ةكراسشم مييقتل ،مهيف قثي

لمعل ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ط˘خ˘لا ثح˘بو،9102

نيعتي يذلا لوأ’ا ينطولا بختنملاو فافلا

جئات˘ن˘لا ة˘ي˘ك˘ي˘ما˘ن˘يد ىل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع

يسشطز نأاب ردسصملا تاذ حسضواو ،ةيباجيإ’ا

عم نكل ه˘ما˘ه˘م ة˘ل˘سصاو˘م ةرور˘سضب ع˘ن˘ت˘قا د˘ق

بتكملا ءاسضعأا عم لسصاوتلا ةقيرط ةعجارم

ح˘ي˘ح˘سصتو ،ر˘سشا˘ب˘م˘لا ه˘ط˘ي˘ح˘مو ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

م˘لو ،ر˘سصم ي˘ف ا˘ه˘ئا˘سصحا م˘ت ي˘ت˘لا ءا˘˘ط˘˘خأ’ا

ىلع ،يسشطز مدقي نا ،ردسصملا تاذ دعبتسسي

م˘˘ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘تو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ضضع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ت

ثعب ىلع نيرداقو ةءافكلا نوكلمي نيرخاب

و˘˘˘˘م˘˘˘˘سسلاو ،دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا ل˘˘˘˘خاد د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ضسف˘˘˘˘ن

نا ع˘قو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘عأا ىلإا ه˘˘ترو˘˘سصب

ةر˘ك ،ةر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘سشطز تا˘˘حÓ˘˘سصإا ضسم˘˘ت

.يميظنتلا اهلكيهو ةينطولا مدقلا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

تاحقصإلا ضعب ءارجإ ررقي ”فافلا“ يف لوفا لجرلا

  مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا
 ةلاقتسسلا يف يسشطز ىدل ةين دوجو يفني

رونلا ىرت نأا نود رييÓملا تمهتلا

سكينورتكلا ”رودنوك“ ةمقعل اديدج اريفس لاطع
فسسوي يسسنرفلا ضسين يدان فوفسص يف فرتحملا يرئازجلا يلودلا بعÓلا ضسكينورتكلا ““رودنوك““ يرئازجلا قÓمعلا راتخا

ةمجنلا عازتناو رسصم يف يراقلا جيوتتلاب ةريبكلا ةحرفلا عانسصو رئازجلا لاطبا دحأا هتفسصب هتمÓعل اديدج اريفسس لاطع
ءاعبرأ’ا موي ضسكينورتكلا ““رودنوك““ يجولونكتلا د˘ئار˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا قÓ˘م˘ع˘لا مد˘ق د˘قو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ربع ةيفحسص ةودن قباسسلا وداراب بع’ طسشن نيأا ،ةيرئازجلا ةعانسصلا ةمسصاع جريرعوب جرب ةنيدم يف ديدجلا هريفسس يسضاملا

نسسحا ىلع ةمهملا كلتب موقي نأاب ادعاو ،ةيرئازجلا ةمÓعلل اريفسس نوكيل هل ““رودنوك““ رايتخاب هتحرفو هرخف نع اهلÓخ نم
فسسوي عم ةكارسشللو قافت’ا اذهب نروخف Óعف نحن““ :ةبسسانملا هذهب لاق ضساعد حلاسص دمحم ةكرسشلا لوؤوسسم نإاف هرودبو ،هجو

هانذختا رايخلا اذهو ،““رودنوك““ ةمÓعل اريفسس لاطع نوكب نوديعسس نحن ،يرئازجلا يلحملا بعÓل ةرخفم ربتعي يذلا لاطع
.““9102 رسصمب ايقيرفا ممأا ضسأاك تايئاهن قلطنت نا لبق ىتح

ديلو.ف

بيترت يف ةقÓمع ةزفق مدقلا ةركل يرئازجلا بختنملا ققح
04 ةبترملل هئاقترا و ازكرم82 هبسسك بقع يلودلا داحت’ا

هترسشن يذلا يراجلا ةيليوج رهسشب ضصاخلا بيترتلا يف ايملاع
ىلع يمسسرلا اهعقو˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ضسي˘م˘خ˘لا ضسمأا لوأا
رسضخلل ةيعونلا ةزفقلا هذه يف لسضفلا دوعيو ،تنرتن’ا ةكبسش
يتلا ايقيرفا مما ةلوطب نم23 ةعبطلا بقلب ريخ’ا مهجيوتتل
ربتعيو ،رسصم˘ب يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘م91 موي راتسسلا اه˘ي˘ل˘ع لد˘سسا
ةيقيرف’ا تابختنملا ربكا يراقلا هبقل لسضفب ينطولا قيرفلا
قافر بسسك دقو ،يلودلا داحتÓل ريخ’ا بيترتلا نم ةدافتسسا
لÓ˘خ ن˘م اد˘ع˘ق˘م82 زر˘ح˘م ضضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا
ايقيرفا عبارلا و يملاعلا ديعسصلا ىلع04 زكرملل رسضخلا لÓتحا

زكرملا) ضسنوت و (02 ةبترملا) لاغنسسلا نم لك تابختنم دعب
موي يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا جو˘تو،(33 زكرم˘لا) ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن و (92
ايقيرفا مما ضسأاك بقلب ةرهاقلاب ةيليوج91 طرافلا ةعمجلا

1- ةجيتنب لاغنسسلا ىلع ةيئاهنلا ةلباقملا يف هزوف بقع9102

يكيجلبلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ىق˘ب˘ي بي˘تر˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘م ىو˘ت˘سسم ىل˘عو،0
ىلا ىق˘ترا يذ˘لا ل˘يزار˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘ب ا˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا رد˘˘سصت˘˘ي
ع˘جار˘ت ا˘م˘ي˘ف (1+) ا˘ك˘ير˘مأا ا˘بو˘ك ة˘ق˘با˘سسم˘ب هزو˘ف د˘ع˘ب ة˘فا˘سصو˘لا

،(1-) ثلاثلا ز˘كر˘م˘لا ىلا ي˘م˘لا˘ع˘لا بق˘ل˘لا ل˘ما˘ح ا˘سسنر˘ف بخ˘ت˘ن˘م
ىق˘ترا ا˘م˘ي˘ف ة˘ع˘بار˘لا ه˘ت˘ب˘تر˘م ىل˘ع ار˘ت˘ل˘ج˘˘نا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ظ˘˘فا˘˘حو
.(3+) ضسماخلا زكرملا ىلا ياوغورو’ا بختنم

ديلو.ف

:ىلوأ’ا ةرسشعلا ةيقيرفإ’ا تابختنملا بيترت
02         لاغنسسلا1 -

92           ضسنوت2 -

33         ايريجين3 -

04         رئازجلا4 -

14         برغملا5 -

94           رسصم6 -

05             اناغ7 -

35       نوريماكلا8 -

65 ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج9 -

75   راوفيد توك01 -

يسضايرلا داسسفلل رخآلا هجولا..رئازجلاب ةديدجلا بعÓملا

 وغوط مامأ تناك ةيقيقحلا رضخلا ةققطنا“:يناقرف
 ”لايدنوملا ىلإ ةدوعلا قيقحتل لمعي يضاملب كرت بجيو

ضضرأا تناك ذإا ،راظتن’ا نم اماع92 دعب ءارمسسلا ةراقلا بهذب هسسفن يرئازجلا ينطولا بختنملا عسصر
،مهخيرات يف ةيناثلا ةرملل يراقلا بقللا اوزرحيو مهتسسارسش ءارحسصلا وبراحم ديعتسسيل احرسسم ،رسصم ةنانكلا

جيوتت نع ثدحتيل ،يناقرف يلع ،يرئازجلا بختنملل قباسسلا بردملاو ةيرئازجلا مدقلا ةرك ةروطسسأا داعو
لامج اهمدق يتلا ةفاسضإ’او ،مدق˘م˘لا دودر˘م˘لا˘ب ار˘ي˘ث˘ك دا˘سشأا ن˘ي˘ح ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا بق˘ل˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

نع هيف ثدحتيل ،لوطم راوحب يسسنرفلا ““توف وسس““ عقوم يناقرف ضصخو ،رهسشأا8 لبق همودق ذنم ،يسضاملب
،يراقلا بقللا قحتسسي لعفلابو Óهذم ناك يرئازجلا بختنملا““ :هلوقب ،يرئازجلا بختنملا جيوتت يف هيأار
وأا يعافدلا ىوتسسملا ىلع ءاوسس ،ةريخأ’ا ةيقيرفأ’ا ممأ’ا ضسأاك ةلوطب يف ةيلاع ةدوج تاذ ةرك اومدق دقل
تفسصو رئازجلا ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق““2891: ملاعلا ضسأاك يف ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م د˘ئا˘ق ع˘با˘تو ،““ي˘مو˘ج˘ه˘لا

ذإا موهفم اذهو ،لاغنسسلاو برغملاو ،رسصم تابختنم ىلع نوثدحتي ءاربخلا بلغأا ناكو ،فيسضلا بختنملاب
،““ضشتيزوليلح ديحو ينسسوبلا ليحر ذنم ةسصاخو ،يرئازجلا بختنملا اهب رم يتلا ةبعسصلا تاونسسلا انيأار
ىلع رارقتسسا مدع مث نيبردم ةسسمخ رورمب ،هترادج تابثإا يف ليجلا اذه رخأا رارقتسس’ا مدع““ :فاسضأاو
مهظوظحو مهتاناكمإاب اونمآا نيبعÓلا نأا ديجلا نم نكل ،يسشطز ءيجمو ةوارور باهذب يرادإ’ا ىوتسسملا

وغوت بختنم ىلع يرئازجلا بختنملا اهب زاف يتلا ةارابملا نأا دقتعأا““ :فدرأاو ،““ةهجاولا ىلإا رئازجلا اوداعأاو
بعسص مسصخ باسسح ىلع ءاج هنأ’ ،زرحم ضضاير قافرل ةبسسنلاب لوحت ةطقن تناك،(4-1)ريخأ’ا اذه بعلمب
تاحومط تأادب ه˘ع˘مو ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ضسأا˘ك ي˘ف ا˘ي˘ن˘ي˘ك ةارا˘ب˘م˘ل ’و˘سصوو ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ن˘سسح˘ت˘لا أاد˘ب م˘ث ،بع˘سصأا بع˘ل˘مو
رئازجلا ةكرا˘سشم را˘ب˘ت˘عا ن˘ك˘م˘ي نا˘ك˘ل ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘لا رود˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا جر˘خ و˘لو ىت˘حو ،ر˘ب˘ك˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
لامج وه يراقلا حاجنلا ضسدنهم““ :هلوقب هثيدح يناقرف يلع يرئازجلا ةركلا ةروطسسأا متخو ،““ةحجان
لهأاتلا وهو رخآا فده قيقحت لجأا نم ،ءوده يف لمعي هكرت نآ’ا بجي ،هططخو هترارق لسضفب يسضاملب
.““اريثك همهت يتلا ةسسفانملا هذه ىلإا لوسصولل ريبك حومط هيدل يسضاملب نأا فرعأاو،2202 رطق لايدنومل

ديلو.ف

ةيسسايق ةزفق ققح

افيفلا بيترت يف04 زكرملا ىلإا يقتري ينطولا بختنملا

ةريودلا بعلميقارب بعلم

نارهو بعلم وزو يزيت بعلم
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مويلا اذهلثم يف ثدح

يقÓملا يداوب اهترايشس طوقشس دعب كÓهلا نم اهلمكأاب ةلئاع تجن اميف / لجيج

 ريهاطلاب نيباسش ىلع ريطأوسسلاب نودتعي نولوهجم
ميلقإا˘ب ي˘خورا˘شصلا هدو˘ع˘شص ة˘م˘ير˘ج˘لا ر˘ششؤو˘م ل˘شصاو˘ي
لÓ˘خ ن˘م كلذو ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ب ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
هذ˘ه نا˘ك˘شس ىل˘ع تاءاد˘ت˘˘عإلا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
ءاعبرألا ةليل اشضرعت دق اناك ناباشش مهرخآاو ةريخألا
نم «ريطاوشسلا» ةطشساوب رفاشس ءادتعإل سسيمخلا ىلإا

حورجب نيينعملا ةباشصإا يف ببشست امم نيلوهجم لبق
تلاجعتشسإلا ةحلشصم تلبقتشسا دقو . ةروطخلا ةغلاب
امهدحأا نيباشش ريهاطلاب ديعشسلا بودجم ىفششتشسمب
امهشضرعت دعب24 ـلا يف رخآلاو رمعلا نم43 ـلا يف
ىلإا ا˘م˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ا˘م˘هو ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م مو˘ج˘˘ه˘˘ل
تفظو يذلا ءادتعإلا اذه ببشستو ، يلئاعلا امهتيب
ة˘با˘شصإا ي˘ف سسدا˘شسلا ف˘ن˘شصلا ن˘م ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأا ه˘ي˘ف
امهلاخدإا تعدتشسا ادج ةريطخ حورجب نيتيحشضلا
نع رداشصملا سضعب تثدحتو ، ةزكرملا ةيانعلا ىلإا
ة˘ن˘ع˘ط˘لا د˘ع˘ب ن˘ي˘يار˘ششلا ي˘ف ع˘ط˘ق˘ب ا˘م˘هد˘حأا ة˘با˘˘شصإا
يف نيمجاهملا دحأا لبق نم اهل سضرعت يتلا ةيوقلا
نم فلتخم ءاحنأا يف تانعط رخآلا ىقلت يذلا تقولا

نكت مل اهنأا ريغ نيلجرلاو نطبلا رارغ ىلع دشسجلا
لبق نم اهعم لماعتلا ىرجو ةلتاق ظحلا نشسح نمو
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ه˘ي˘ف ل˘شصاو˘ت˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ءا˘ب˘طألا
تح˘ت او˘نا˘ك م˘ه˘نأا ح˘جر˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘˘ل
ثداوحلا ملاع عم ةقÓعبو .ةشسولهملا بوبحلا ريثأات
وأا ققحم توم نم ةدحاو ةلئاع نم دارفأا ةشسمخ اجن
ةعمجلا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ة˘ي˘عا˘م˘ج ةدا˘بإا ن˘م ىر˘حألا˘ب
ةيدلب ميلقإاب «يقÓملا » داوب مهتبكرم طوقشس دعب
ةيلوألا ريراقتلا بشسحو ، لجيج ةيلو قرشش رشصنعلا

ةلطعلا ءاشضقل ةديعب ةيلو نم اومدق اياحشضلا ناف
نأا ريغ لجيجب فداهلب ةيدلبب ةريبكلا ةلئاعلا عم
» يقÓملا » ةقطنمب اهراشسم نع تجرخ مهتبكرم

ببشست ام يداولا ىلإا ىوهت اهلعج ام ةلوهجم بابشسأل
اهرثإا ىلع اولقن ةتوافتم حورجب اهباكر ةباشصإا يف
لجأا نم ةيليملا ىفششتشسم اذكو رشصنعلا ةدايع نم لك
. جÓعلا يقلت

 دوعشسم.م

مويلأ ةرهسس يلودلأ داقميت ناجرهمل14 ةعبطلأ تايلاعف قÓطنأ /ةنتاب
نم ةبخن هيف كراششي يذلا ،يلودلا داقميت ناجرهمل14 ـلا ةعبطلا تايلاعف داقميت حرشسمب مويلا ةرهشس قلطنت
قر˘ف˘لاو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م حا˘ت˘ت˘فلا ةر˘ه˘شس ي˘ح˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،بنا˘جألاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘˘ف˘˘لا
ةيفاقثلا ةرهاظتلا نع تاعبط ةدعل بيغ يذلا يميهارب ىشسيع رارغ ىلع يواششلا عباطلا يف ةيرولكلفلا
عباط تاذ ةيلحم ةرهشس نوكت نأا ناجرهملا ىلع نومئاقلا دمع ثيح ،سساروألا ةقطنم اهنشضتحت يتلا ةيلودلا
ةشسمخ رادم ىلعو عوبطلا يف اعونت تارهشسلا ةيقب دهششت نأا ىلع ،اهتيشصوشصخ ةقطنملا ءاطعإل زايتماب يواشش
نينانفلا نم ةبخن ميركت ةنتاب ةيلو اهنشضتحت يتلا ةيفاقثلا ةرهاظتلا سشماه ىلع متيشس امك ،ةلماك مايأا
يتلا ةديدجلا ناجرهملا ةظفاحم فكعت ةديمح ةنشسك ةيرئازجلا ةفاقثلاو نفلل ريثكلا اومدق نيذلا ىمادقلا
اذكو انافرعو ةتافتلإاك ةنشس لك اهئايحأا ىلع ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا م˘تو ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا تب˘شصن
ح.ناششوشش.ميركتلا اذه نوقحتشسي نونانف همدق امل اراكذتشسا

ةرايز يف دقبلا بونج نم بلاط008
ةدكيكس ئطاوش ىلإ

ةرايز يف دÓبلا بونج تاعماج فلتخم نم اومدق بلاط008 يراجلا رهششلا نم03 ةياغ ىلإا و مايأا ذنم رششاب
ءلؤوه ةرتفلا سسفن ةليط «6 قئادحلا» ةيعماجلا ةماقإلا راطإلا اذه يف لبقتشست و .ةدكيكشس ةيلول ةيحايشس
تاطاششن ةماقإا سضرغب امهريغو تشسارنمت و ةلقرو رارغ ىلع دÓبلا بونج نم ةيلو31 نم نيمداقلا ةبلطلا

يف لدابتلا اذه .نطولا بونجو لامشش نيب يحايشسلا و يفاقثلا لدابتلا نمشض جردنت ةيهيفرت و ةيفاقث
و يفاقثلا ثوروملا ىل˘ع فر˘ع˘ت˘لا و ة˘حا˘ي˘شسلا ع˘ي˘ج˘ششت فد˘ه˘ب4102 ةنشس ذنم قلط˘نا د˘ق ة˘شسدا˘شسلا ه˘ت˘ع˘ب˘ط

يملعلا ثحبلا و يلاعلا ميلعتلا ةرازو فرط نم ةمظنملا ةرهاظتلا نكمتشس و .«تايلولل يرثألا و يخيراتلا
ام ىلع فرعتلا نم ةبلطلا ةيلولا سسفنل ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم و ةدكيكشس ةعماج نم لك عم قيشسنتلاب
قطانملا فلتخم ىلإا مهدوقتشس يتلا تلوجلا لÓخ نم ةيعيبط ةيحايشس تاموقم نم ةيلولا هذه هب رخزت
ةدع يف ةبلطلا ةدئافل نيوكت ةرهاظتلا هذه لÓخ ةرم لوألو ةنشسلا هذه متيشس و ،ةيرثألا و ةيحايشسلا

قايشسلا اذه يف متيشس ثيح ةيليكششتلا نونفلا و يعماجلا طيششنتلا و امنيشسلا و حرشسملا رارغ ىلع تلاجم
نيقوفتملا ةبلطلا مه تÓحرلا هذه نمشض نيديفتشسملا نأا ىلإا راششي .تلاجملا فلتخم يف ةششرو51 ةماقإا

عونلا اذه نأا افيشضم مهتاعماجب ةينفلا و ةيفاقثلا يداونلا فلتخم يف نيطرخنملا ةبلطلا اذك و مهتايلك يف
.ةبلطلا طاشسوأا يف بهاوم فاششتكا نم نكميشس لدابتلا نم

 رانيدوب ةايح

ةنيطنشسق

ىحرج و نيليتق فلخي ةيران ةجأردو نيترايسس مأدطسصأ
احابشص ةنماثلا ةعاشسلا دودح يف طرافلا سسيمخلا موي نايزوب ةماح ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
ماد˘ط˘شصإا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت رور˘م ثدا˘ح ل˘جأا ن˘م كلذ و ي˘بر˘ع˘لا رور˘غز سضو˘خ˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م72 مقر ينطولا قير˘ط˘لا˘ب
«م-ح» ةيحشضلا و ةنشس35 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم «ب-م» اياحشض40 فلخ ثداحلا ،ةيران ةجارد و نيترايشس
ىفششتشسملاب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا امهلقن مت و ناكملا نيعب نييفوتم ةنشس34 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج نم
ىفششتشسم ىلإا لقن يعولل دقاف و تاباشصإلا ددعتم ةنشس25 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم «ب-ب» ةيحشضلا ،يعماجلا

ةنشس35 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم «ع-ج» ةيحشضلا و ةنيطنشسق يعماجلا ىفششتشسملا ىلإا لوح مث دارم سشوديد
.دارم سشوديد ىفششتشسم ىلإا ةيندملا ةيامحلا فرط نم لقنو قاشسلا و ردشصلا و سضوحلا ىوتشسم ىلع ملآا هل

زاكعوب لامج

ANEP 1916016420 Akher Saa Le 27/07/2019 راــــــــهسشإأ

دحاو موي يف تاقرطلل قلغو تاجاجتحا ةدع

ةدكيكسس يف نكسسلأ ببسسب ةنخاسس عوبسسأأ ةياهن
تءاج يتلا، نكشسلا ببشسب تاجاجتحإلا نم ةلشسلشس سسيمخلا موي طبشضلابو عوبشسألا ةياهن عم ةدكيكشس تدهشش
ةنيدملا طشسو رايهنلاب ةددهملا تويبلاب نينطاقلا اهب رفظ يتلا نكشس0011 نم نيديفتشسملا ةمئاق رششن بقع
يحلا ناكشس و راڨل يح ناكشس و (نوزل) ىرغشصلا ةيعانشصلا ةقطنملا ناكشس نم لك مدقأا ثيح،قيشضلا ناكشسو
.نكشسلا يف مهقحب ةبلاطملل قرطلا قلغب ةمورك يدامح ةيدلب زانفوب يريدشصقلا

مهتاوشصأا لاشصيإا فدهب هبكوم سضارتعا اولواحيل ينه˘م˘لا ن˘يو˘ك˘ت˘لا ر˘يزو ةرا˘يز ن˘ي˘ب˘شضا˘غ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘غ˘ت˘شساو
يلاو ىلإا لوشصولا نيلواحم ةيلولا جراخمو لخادمو عراوشش ربع ةدكيكشس ةنيدم ونطاوم سضفتناو نيلوؤوشسملل
فلتخم بشضغلاو ديعشصتلا ةجوم تعبطو .ينهملا نيوكتلا ريزو ةرايزل يمشسرلا بكوملا يف دجاوتملا ةيلولا
نم نيديفتشسملا ةمئاق رششنب يناربلا راقÓب ايلحم فورعملا حابشصم مهاولا يح ناكشس بلاط ثيح ةيلولا ءاحنأا
ىرغشصلا ةقطنملا ناكشس بلاط امك مه ءاشصحإا ةرورشضب ةمورك يدامح ةيدلبب زانفوب يح ناكشس بلاطو نكشسلا
يف ةدكيكشس ةرئاد رقم مامأا نينطاوملا نم تارششعلا عمجت امك .نكشسلا ةمئاق نع يروفلا جارفإلاب ةيعانشصلا
نÓعإا نع عوبشسأا ذنم ةدكيكشس عبطي يذلا يلاحلا عشضولا وه و .نكشسلاب ةقلعتملا مهبلاطم نع ةيمشسر دودر راظتنإا

ديدششلا ءايت˘شسلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن را˘ف˘ن˘ت˘شسلا ن˘م ة˘لا˘ح تكر˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘ك˘شسلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ر˘ششنو
.ةيواشسأاملا مهتيعشضو مغر اهنمشض مهؤوامشسأا اودجي مل نيذلا نينطاوملل

رانيدوب ةايح



يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

04759ددعلا9102 ةيليوج72  تبسسلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ثدحلا عنشصي يرمعلب
ةبوروبب ةيورك ةرود يف

بختنملإ عافد ةرخصص يرمعلب لامج عنصص
شسمأإ لوأإ ثدحلإ ا˘ي˘ق˘ير˘فإإ ل˘ط˘بو ي˘ن˘طو˘لإ

ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ،ي˘لود˘لإ ع˘فإد˘˘م˘˘لإ كرا˘˘صش د˘˘ع˘˘ب
.ة˘برورو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘ي˘حألإ ن˘ي˘˘با˘˘م ةرود
اير˘ي˘ها˘م˘ج إرو˘صضح ةرود˘لإ ي˘ئا˘ه˘ن فر˘عو
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ عا˘˘فد بل˘˘ق ةد˘˘ها˘˘صشم˘˘ل إر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
ق˘با˘صسلإ ع˘˘فإد˘˘م˘˘لإ ي˘˘ظ˘˘حو إذ˘˘ه.ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ

ميركتو يبعصش لابقتصسإاب ،ششإرحلإ داحتل
،ةبوروب ة˘يد˘ل˘ب تا˘ط˘ل˘صس فر˘ط ن˘م شصا˘خ

عم9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإإ شسأا˘ك˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت د˘˘ع˘˘ب
.ينطولإ بختنملإ

ةجاح نم رثكأا ينطولا راوحلا ربتعي سسيلف نب
عئÓط بزح شسيئر ربتعإ
،شسيلف نب يلع ،تايرحلإ
رثكأإ تاب مويلإ رإوحلإ نأإ

ىلع قلع ثيح ،ةرورصض نم
،ةلودلإ شسيئر بيصصنت

،حلاصص نب رداقلإ دبع
،ةطاصسولإو رإوحلإ ةنجلل

رإوحلإ ىحصضأإ دقل» :Óئاق
رايخ نم رثكأإ ينطولإ

مويلإ وهف ؛ةجاح نم رثكأإو
نمكت هيفو ةيويح ةرورصض

Óف ؛نطولل ايلعلإ ةحلصصملإ
لو ذÓم لو هإوصس انل ليدب
.هريغ انل ذفنم

 ةبانع نمأاب دعاقتلا ىلع نيلاحملل ميركتو بترلل ديلقت
شسمأإ لوأإ حابصص تمظن
Óفح ةبانع نمأإ حلاصصم
75 ىركذلإ ةبصسانمب
ةطرصشلإ شسيصسأاتل
هلÓخ مت ،ةيرئإزجلإ

ميركتو بترلإ ديلقت
ةطرصشلإ رصصانع

دعاقتلإ ىلع نييلاحملإ
ةنبإ ميركت ىلإإ ةفاصضإإ

اهلوصصحل ةطرصشلإ دعاقتم
ايرولاكبلإ ةداهصش ىلع
.زايتماب

 ةبانعب ايقيرفإا سسأاك
وأإ كيب نيرغ ةيعمج ءاصضعأإ مدقأإ
شسأاك ديصسجت يلع ءإرصضخلإ ةجإردلإ

قيرفلإ اهب جوت يتلإ شسأاكلإ هبصشت
قيرف يلع مهزوف دعب ينطولإ
دحأاب9102 ناكلإ يئاهن يف لاغينيصسلإ
اهنم برقلاب إوعصضو ةبانع ئطإوصش
ركصشلإ ميدقت اهلÓخ نم إودإرأإ نيتمجن
اباجعإإ ةتفللإ تقل دقو ينطولإ قيرفلل

ئطاصشلاب نيدجإوتلإ فرط نم إريبك
.كوبصسيافلإ تاحفصص يلع إذكو

ةيونشسلا ةلطعلا ىلع Óماع2201 ةلاحإا
«توكحطعنشصم و دادح» عمجم نم لكب

نم لكب ةيونصسلإ ةلطعلإ ىلع Óماع2201 يراجلإ ةيليوج رهصش لÓخ ةلاحإإ مت
تإرايصسلإ بيكرتل «توك˘ح˘ط» ع˘ن˘صصم و ءا˘ن˘ب˘لإ و «ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ لا˘غ˘صشألإ دإد˘ح» ع˘م˘ج˘م
ششتفملإ هب دافأإ امبصسح ،ناتصسصسؤوملإ اهب رمت يتلإ لكاصشملل تقؤوم لحك ترايتب
نيب قافتإإ ىلإإ لصصوتلإ مت» هنأإ لحكل ديعصس حصضوأإ و.ترايت ةيلوب لمعلل يئلولإ

و لمعلإ ةيصشتفم رقمب تمت شضوافت ةيلمع دعب نيتصسصسؤوملإ يترإدإإ و لامعلإ يلثمم
ةيرابجإإ ةيونصس ةلطع ىلع لامعلإ ةلاحإإ لوح لمعلل يئلولإ ششتفملإ فإرصشإإ تحت

«فورظلإ تناك امهم ةلطعلإ ةرتف ءاهتنإ دعب ةرصشابم لمعلإ فانئتصسإ متي نأإ ىلع

ةينطولا مايألا قÓطنا
ريششع نيعب ةيثارتلا ةينغأÓل

فيصصل ينفلإو يفاقثلإ جمانربلإ راطإإ يف
ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘˘لإ نإو˘˘يد˘˘لإ م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي ،9102
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل تÓ˘˘ف˘˘ح˘˘لإ ة˘˘ن˘˘ج˘˘لو ة˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلإو

ةيثإرتلإ ةينغأÓل ةي˘ن˘طو˘لإ ما˘يألإ ة˘با˘ن˘ع
ةرتفلإ لÓخ ر˘ي˘صشع ن˘ي˘ع ئ˘طا˘صش ة˘حا˘صسب
يراجلإ ةيليوج92 ىلإإ82 نم ةدتمملإ
.Óيل فصصنلإو ةعصساتلإ ةعاصسلإ نم ءإدتبإ
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