
يئاذغ ممستب اصخش45 ةباصإ
ةنتابب سواقنو سيرأ يف

اشصخشش44 ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب سسوا˘ق˘ن ىف˘ششت˘شسم˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلا ة˘ح˘ل˘شصم سسمأا تل˘ب˘ق˘ت˘˘شسا
،ءيق˘لا سضار˘عأا م˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘ظ ا˘يا˘ح˘شضلا ،ي˘ئاذ˘غ م˘م˘شست˘ل او˘شضر˘ع˘ت ة˘توا˘ف˘ت˘م م˘هرا˘م˘عأا
ىلع مهلقن ىعدتشسا يذلا رمألا ،نيباشصملا سضعبل ةداح ملآاب ةبحاشصم نايثغلاو لاهشسإلا

تا˘فا˘ع˘شسإلا م˘ه˘ل تمد˘ق ثي˘ح ،ىف˘ششت˘شسم˘لا ىلإا ة˘ي˘لاو˘ت˘م تار˘ت˘ف ر˘˘ب˘˘عو ة˘˘عر˘˘شسلا حا˘˘ن˘˘ج
دقو ،جÓعلل نوعشضخي مهو ةرقتشسم ىشضرملا ةلاح نأا ةيبط رداشصم تدكأاو اذه ،ةمزÓلا

،ةلاح44 ىلإا سسمأا رشصع ةياغ ىلإا ةليشصحلا عفترت نأا لبق اباشصم82 لابقتشسا مت
دحأاب ازتيبلا ةلكأل اياحشضلا لوانت ىلإا عجار ممشستلا ردشصم نإاف ةدراو تامولعم بشسحو
ممشست تلاح01 ليجشست مت امك ،سسواقن ةنيدمب «ةنانج» قيرطب ةدجاوتملا تÓحملا

ديدحت راظتنا يف تافاعشسإلا يقلتل ةنيدملا ىفششتشسمب مهلابقتشسا مت سسيرأا ةنيدمب
ح.ناششوشش ^.ممشستلا ردشصم

ىحضفا ديع ةيشع ةنس لك يف رركتي ويرانيسلا
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ةعاسس رخآا
âaS rehkA

يرئازجلا قرششلا ةديرج

 هل تشسمتلا امدعب
تاونشس01 ةماعلا ةباينلا

اذفان اشسبح

مهتملل ةءاربلا
ةـــيارلا عـــفرب

 ةــــــيغيزامألا
تارــــــيسسم يف
ةبانعب كارحلا
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تاعئاشلا ىلع دريس
يف هتقحق يتلا

يفحص رمتؤم

يسضاـــــــملب
هلمع فنأاتسسي

““رسضخلا““ عم
رهسشلا ةياهن

يراـــــجلا
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بجتحتو ئنهت ةعاس رخآ
كرا˘ب˘م˘لا ىح˘شضألا د˘ي˘ع لو˘ل˘ح ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘ب
ىلع تاكربلاو نم˘ي˘لاو ر˘ي˘خ˘لا˘ب ه˘ل˘لا هدا˘عأا

رخآا ةديرج مقاط مدقتي نيملشسملا ةفاك
ي˘نا˘ه˘ت˘لا تارا˘ب˘ع ىم˘شسأا˘ب ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘عا˘˘شس
ةد˘ير˘ج˘لا نإا˘ف ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو تا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘لاو
د˘˘˘˘حألا ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي رود˘˘˘˘شصلا ن˘˘˘˘ع بج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت
.نينثلاو

نويلم35 ىلإا ةفاشضإا
نيشصخشش فيقوتو ميتنشس

ةيلمعلا يف

ةبارق زجح
 غــــــلك2

بـــنقلا نم
ةبانعب يدنهلا

moc.zd-aasrehka.www

 ةئزجتلا قاوسسأا يف «ران » هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا

نيفاطصملا ةمقس ىلع ايقيقح ارطخ لكشت لازت ق
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فاششتكا مت اميف / ةبانع
رايغ عطق نم ةدحو5787

ةشصاخ تازيهجت و
ةيواح لخاد تارايشسلاب

2574زجح
ايسضايرً ءاذح
لاــــــفطألل
ظــفل لمحي
  ةـــــــللجلا

 ديسصلا براوقو «يكسس تاجلا»
ئطاوـــسشلا يف بـــعرلا عرزـــت
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ذ˘ن˘م ن˘˘مألا تاو˘˘ق تر˘˘سشت˘˘ناو
ط˘˘سسو عراو˘˘سش ي˘˘ف حا˘˘ب˘˘سصلا
تماق ثيح ،ةمسصاعلا رئازجلا
ى˘ل˘ع لوألا ،ن˘يز˘جا˘ح ع˘˘سضو˘˘ب
يزكرملا ديربلا ةحاسس ىوتسسم
عراسش ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لاو
رقم نم برقلاب دارم سشوديد
˘˘مو˘˘ق˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،يد˘˘˘ي˘˘˘سسرألا
تاريسسملا تجرخو .ا˘م˘ه˘ع˘فر˘ب
نطولا تايلو نم ديدعلا يف
تقلطنا ةمسصاعلا رئازجلا نمو
داولا باب يح نم تاريسسملا
ة˘حا˘سس ى˘لإا لو˘سصو ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا
اهلÓخ تعفُر ،يزكرملا ديربلا
يتلا ةقيرطلا سضفرت تاراعسش
ىل˘ع ةوÓ˘ع ،راو˘ح˘لا ا˘ه˘ب راد˘ي
تاراعسشو ينطولا م˘ل˘ع˘لا ع˘فر
ما˘ظ˘ن˘لا زو˘مر ل˘ي˘حر˘ب بلا˘ط˘ت
ةر˘ي˘غ˘سص ة˘حا˘سس ي˘فو .ق˘با˘سسلا
يزكر˘م˘لا د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘سس بر˘ق
ا˘ن˘حا˘ي» نور˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘ت˘˘ه
يف ،«نيسسباح سشانارام اموتناي
اودكأا نيرهاظت˘م˘لا ن˘م ة˘لا˘سسر
ى˘ل˘ع م˘هرار˘سصإا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
˘ما˘ظ˘ن ا˘يا˘˘ق˘˘ب ل˘˘ي˘˘حر ةرور˘˘سض
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘˘لا

ةرار˘ح ع˘ن˘م˘ت م˘لو .ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘˘تو˘˘ب
ز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘قرا˘ح˘لا سسم˘سشلا
،ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
يف طارخنلا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةÓسص دعب ةيبعسشلا تاريسسملا
تارا˘ع˘سش ن˘ي˘ع˘فار ،ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
يف عارسسإلاو ريي˘غ˘ت˘لا˘ب يدا˘ن˘ت
ي˘ت˘لا ة˘˘مزأÓ˘˘ل جر˘˘خ˘˘م دا˘˘ج˘˘يإا
اسضيأا اوددر امك .دÓبلا اهسشيعت
ماظنلا رييغتب بلاطت تاراعسش
،ةقيلفتوب ما˘ظ˘ن زو˘مر ل˘ي˘حرو
،«عاق واحنتي» راعسش رارغ ىلع

،«لÓ˘ق˘ت˘سسلا د˘ير˘ي بع˘˘سشلا«و
ع˘˘˘˘م تا˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نÓ˘˘˘˘˘ل ل«و
كلذ نع Óسضفو .«تاباسصعلا

دسض تاراعسش نورهاظتملا عفر
راوحلا اهب رادي يتلا ةقيرطلا
ق˘سسن˘م سسنو˘ي م˘ير˘ك ة˘سسا˘˘ئر˘˘ب
ءارجإاب موقت يتلا راوحلا ةئيه
طور˘سش د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل تاروا˘˘سشم
 .ةلبقملا ةيسسائرلا تاباختنلا

ف˘قاو˘م تن˘يا˘˘ب˘˘ت ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘بو
ةئيهلا» لايح ةيسسايسسلا ةقبطلا
،«ةطاسسولاو راوح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

راوحلا ةرسشا˘ب˘م تن˘ل˘عأا ي˘ت˘لاو
ن˘ي˘ب ،ءا˘م˘كح ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘كسشتو
.ظفحت˘لاو سضفر˘لاو بي˘حر˘ت˘لا
ةلاو˘م˘لا باز˘حأا تسضفر د˘˘ق˘˘ف
ي˘ن˘طو˘لا ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا» ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘بو
يأا نم اهءاسصقإا «يطارقميدلا

ا˘˘˘˘هداد˘˘˘˘عإا ةد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م ،راو˘˘˘˘˘ح
نم جورخلل ةيسسايسس تاردابمل
لوحتلا» ةقيثو اهزربأاو ةمزألا
باز˘˘˘حأا ا˘˘˘مأا .«يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
يف تمسسق˘نا د˘ق˘ف ة˘سضرا˘ع˘م˘لا

،ظفحتمو بحرم نيب اهفقاوم
هل˘لا با˘ج ه˘ل˘لا د˘ب˘ع لا˘ق ثي˘ح
«ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج» سسيئر
لوح راوحلاب تفلك ةنجللا نإا
ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ىقبيو .ةيفاك ريغ ةمهم يهو
دكأا امك ريبك لمع ةئيهلا مامأا

او˘˘˘˘عد ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘م
ى˘لإا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تÓ˘ي˘˘كسشت˘˘لا
بيلغتو تا˘ي˘سسا˘سسح˘لا زوا˘ج˘ت
حلاسصملا ىلع نطولا ةحلسصم
.ةقيسضلا ةيسصخسشلا

نم22ـلا خيرات ذنم رئازجلا هفرعت يذلا يبعصشلا كارحلا نم،يلاوتلا ىلع52ـلا عوبصسأ’ا ةريصسم يف نورهاظتملا سسمأا قلطأا
 .ةيصسايصس بازحأاو تايصصخصش عم سسنوي ميرك ةنجل هترصشاب يذلا راوحلا اهب رادي يتلا ةقيرطلا دصض تافاته طرافلا يرفيف

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

2Gdù°Ñâ 01GChä 9102Gd©óO2575ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

52ـلا هعوبصسأا يف يبعصشلا كارحلا

راوحلا اهب رادي يتلا ةقيرطلل سضفرو بلاطملا ىلع رارصصإا
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دبع ،ةلودلا سسيئر نيع
لوأا ، ح˘لا˘سص ن˘ب ردا˘ق˘˘لا
ن˘ب ةد˘ير˘ف ةد˘ي˘سسلا سسمأا
سسلجم˘ل ة˘سسي˘ئر ى˘ي˘ح˘ي
هب دافأا ام بسسح ، ةلودلا
.ةيروهمجلا ةسسائرل نايب
اقبط» هنأا نايبلا يف ءاجو

نم29 ةدام˘لا ما˘كحأل
د˘ي˘سسلا ما˘˘ق ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا

ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب ة˘لود˘لا سسي˘˘ئر
، ىيحي نب ةديرف ةديسسلا

ةسسيئر ، جورعوب ةجوز

ا˘م˘ك .«ة˘لود˘لا سسل˘ج˘م˘ل
،ة˘˘لود˘˘لا سسي˘˘˘ئر ىر˘˘˘جأا

كل˘سس ي˘ف ة˘كر˘ح كلذ˘ك

53 تسسم ءا˘˘˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘˘ئر
.ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
هنأا نايبلا سصن يف ءاجو

29 ةداملا ماكحأل اقبط»
ىر˘˘جأا،رو˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا ن˘˘˘م
يف ةكرح ةلودلا سسيئر
سسلاج˘م˘لا ءا˘سسؤور كل˘سس

53 تسسم ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘سضق ا˘سسل˘˘ج˘˘م
ي˘فو .«ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم

ىر˘˘جأا ، ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

رداقلا دبع ةلودلا سسيئر

ي˘ف ة˘كر˘ح ،ح˘˘لا˘˘سص ن˘˘ب

ن˘ي˘ما˘ع˘لا باو˘ن˘لا كل˘سس

ايئاسضق اسسلجم23 ىدل

،ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع

،رد˘سصم˘لا تاذ ح˘سضوأاو

ةداملا ماكحأل اقبط» هنأا

ىرجأا ،روتسسدلا نم29

، ة˘لود˘لا سسي˘ئر د˘˘ي˘˘سسلا

باونلا كلسس يف ةكرح

اسسلجم23 ىدل نيماعلا

.ايئاسضق

¯ S°∏«º.±

ر˘يزو بئا˘ن ،ح˘لا˘سص د˘يا˘ق د˘م˘حأا ق˘ير˘ف˘لا د˘˘كأا
ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر ،ينطولا  عافدلا
هل ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت ة˘م˘ل˘ك ي˘ف سسمأا لوأا  ي˘ب˘ع˘سشلا

ىلإا اهب ماق يتلا سشيتفتلا و لمعلا ةرايز لÓخ
راطإلا نأا ةديلبلاب ىلوألا ةيركسسعلا  ةيحانلا
ظافحلل ةيسساسسألا ةنامسضلا دعي يروتسسدلا

يف قرطت امك.اهتاسسسسؤوم و ةلودلا نايك ىلع
داجلا ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘لا ى˘لإا ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس
ةبسسانملا لولحلا ميدقتب  ليفك هنأاب دكأا يذلا

ى˘لإا با˘هذ˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ق˘˘ل˘˘خو
بر˘قأا ي˘ف ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت  و ة˘ي˘سسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نا
نأا دوأا«:ةبسسانملا هذهب قيرفلا فاسضأاو.لاجآلا
حوسضو لكب اهنع انربع يتلا فقاوملاب ركذأا

هنأا ةرم لك يف نيدكؤوم ،تابسسانم ةدــع يفو
ةمدخ ىوسس كلذ يف انل ةيسسايسس تاحومط ل
ه˘˘ن˘˘مأا نا˘˘م˘˘سض ى˘˘ل˘˘˘ع سصر˘˘˘ح˘˘˘لاو ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا

يف هلل دم˘ح˘لاو ،مو˘ي˘لا ا˘ندÓ˘ب˘ف ،هرار˘ق˘ت˘سساو
تارا˘طإا ا˘ه˘ن˘ي˘مأا˘ت ى˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘سسي ة˘˘ن˘˘مآا يد˘˘يأا

ةزـع ىلع رهسسلا ديحولا مهمه ،ن; مزتلم
،كلذ يف قحلا لك مهلو ،هخومسشو نطولا
جعزت ،ةنمآلاو ةرقتسسم˘لاو ة˘يو˘ق˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ف
ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا ي˘˘غ˘˘ب˘˘˘ت ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا فار˘˘˘طألا سضع˘˘˘ب
انديكأات يتأاي«:قيرفلا لوقي  انه نمو.«اندÓبل
راطإلاب كسسمتلا ةرورسض ىلع ةرم لك يف

ة˘ل˘حر˘م˘لا تا˘ي˘لا˘كسشإا ل˘ح ي˘˘ف يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا

لب ،ةي˘سسا˘سسألا ة˘نا˘م˘سضلا د˘ع˘ي ه˘نأل ،ة˘ن˘هار˘لا

ة˘لود˘˘لا نا˘˘ي˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل ،ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا

غارف˘لا خ˘ف ي˘ف عو˘قو˘لا مد˘عو ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘مو

د˘˘م˘˘ح˘˘ت ل ا˘˘م ى˘˘لإا قلز˘˘نلاو يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘˘لا

دمحأا قيرفلا دكأا قايسسلا سسفن يفو.«هابقع

،راوحلا جهن ينبت ةرورسض ىلع  حلاسص دياق

تاهجو بيرق˘ت˘ل ل˘ث˘مألا ل˘ي˘ب˘سسلا د˘ع˘ي يذ˘لا

،نا˘مألا رـب ى˘لإا دÓ˘ب˘لا˘ب لو˘سصو˘˘لاو ،ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

هدوسست وج يف راوحلا اذه ىرجي نأا ةطيرسش

هريد˘تو ،ة˘نا˘مألاو قد˘سصلاو ة˘ن˘سسح˘لا ا˘ياو˘ن˘لا

ةيقادسصم تاذو ةسصلخم ةينطو تايسصخسش

ىل˘ع ل˘م˘ع˘تو راو˘ح˘لا˘ب Ó˘ع˘ف ن˘مؤو˘ت ةءا˘ف˘كو

مدق˘ت ،ارو˘كسش لو ءاز˘ج ر˘ظ˘ت˘ن˘ت لو ه˘حا˘ج˘نإا

نع اهسسفنب ىأاـنتو ،نطولل ايلعلا ةحلسصملا

،راوحلا راسسم لقرعت يتلا ةقبسسملا طورسشلا

طو˘ب˘سضم˘لا دا˘ج˘لا راو˘ح˘لا˘ب ن˘مؤو˘ن ا˘ن˘˘نأا كلذ

ليفك ءانب راوح ،همعدنو هكرابن و فادهألا

فورظلا ق˘ل˘خو ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ب

،ةيسسائرلا تاباختنلا ىلإا باهذ˘ل˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا

امتح رمت يتلاو ،لاجآلا برقأا يف اهميظنتو

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لا بي˘سصن˘ت˘لا ر˘˘ب˘˘ع

ة˘ب˘قار˘مو م˘ي˘ظ˘ن˘تو ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

يف ىوسصق ةيولوأا˘ك ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

.ينطولا راوحلا راسسم

ةلودلا سسلجم سسأار ىلع ىيحي نب ةديرف نيع اميف

ءاصضقلا كلصس يف ةعصساو ةكرح يرجي حلاصص نب
ةلودلا نايك ىلع ظافحلل ةديحولا ةنامصضلا وه يروتصسدلا راطإ’ا نإا لاق

هب موقت يذلا لمعلا نمثي حلاصص دياق
ةباصصعلا بانذأا دعوتيو راوحلا ةنجل

ةباينلا هل تصسمتلا امدعب
اذفان اصسبح تاونصس01 ةماعلا

عفرب مهتملل ةءاربلا
ةيغيزامألا ةيارلا

تاريصسم يف
ةبانعب كارحلا

ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘با˘ن˘ع ة˘م˘ك˘ح˘˘م تصضق
حار˘صس قÓ˘˘طإا˘˘ب سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا سسمأا لوأا

هتئربتو  (ةنصس14) (ف ن) وعدملا
امد˘ع˘ب ه˘ي˘لإا ة˘بو˘صسن˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا ن˘م
يف تصسمتلا دق ةماعلا ةباينلا تناك

ةدمل ذ˘فا˘ن˘لا ن˘ج˘صسلا ة˘بو˘ق˘ع ه˘ق˘ح
اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو تاو˘ن˘صس01
ة˘م˘ه˘ت˘ب ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘˘لأا002
ملعللو .ةينطولا ةدحولاب سساصسملا

تل˘جأا تنا˘˘ك ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م نإا˘˘ف
يف مكحلاب قطنلا طرافلا نينث’ا

فوقوملا «ن ف» ر˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘صضق
ببصسب يصضاملا ةيليوج5 موي ذنم
8 ـلا مويل كلذو ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘يار˘لا
سساصسملا ةمهت هل تهجو ثيح توأا

تصسمتلا امد˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘ب
انجصس تاونصس01 ةبوقع هل ةباينلا
ىد˘حإا ي˘˘ف ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت بب˘˘صسب اذ˘˘فا˘˘ن
فرط نم يبعصشلا كارحلا تاريصسم
ة˘˘˘˘يار˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘فر˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم
ة˘با˘ن˘ع ة˘م˘ك˘˘ح˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأ’ا

(ة˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘م) ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصم بصسحو
ةصسلجلا تصسأارت ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضا˘ق˘لا نإا˘ف
ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف ةءار˘˘ب˘˘لا˘˘ب تصضق
سسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر عدو˘˘˘م˘˘˘لا فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
يصضاملا ةي˘ل˘يو˘ج5 ذ˘ن˘˘م تقؤو˘˘م˘˘لا

در˘˘ب ر˘˘مأ’ا ع˘˘م ةرور˘˘عزو˘˘ب ن˘˘˘ج˘˘˘صسب
نيملعلا يف ةلث˘م˘ت˘م˘لا تازو˘ج˘ح˘م˘لا
لÓ˘خ ر˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ا˘م˘ه˘ع˘فر ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا

تار˘˘˘ي˘˘˘صسم ىد˘˘˘˘حإا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم
ةراصشإ’ا ردجتو .يبعصشلا كارحلا
راوحلا ةئ˘ي˘ه˘ل ما˘ع˘لا ق˘صسن˘م˘لا نأا ىلإا

دد˘˘˘˘ن سسنو˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘لاو
سسا˘م˘ت˘لا رار˘ق˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

دصض اذفان اًنجصس تاونصس01 ةبوقع
يف ةيغيزامأ’ا ةيارلا عفر رهاظتم
ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب كار˘˘ح˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج ىد˘˘حإا

تارارق مرتحت ةئيهلا نأا ىلإا اًريصشم
ىتح ا˘هرود˘ب مو˘ق˘ت ا˘ه˘ن˘ك˘ل ة˘لاد˘ع˘لا

.باصشلا اذه حارصس قÓطإا متي
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نب ىصسوم لÓصس ىيحيوأا
خوز رداقلا دبعو يدامح

كلذك ةيصضقلا يف نوعباتم

عمجم ريدم عاديإا
نامحرلا دبع «رودنوك»
هيقيقصشو يدامح نب
تقؤوملا سسبحلا
يديصس ةمكحمب قيقحتلا يصضاق عدوأا
دبع «رودنوك» عمجم ريصسم دمحما
تقؤوملا سسبحلا يدامح نب نمحرلا

هدروأا ام بصسح ،نيرخآا امهتم11 ةقفر
سسلجم ىدل ةيروهمجلا ليكو نايب
تاذ حصضوأاو .سسمأا لوأا رئازجلا  ءاصضق
قيقحتلا ىلع ءانب هنأا ردصصملا
ةليصصف لبق نم حوتفملا يئادتب’ا
رئازجلاب ينطولا كردلل ثاحبأ’ا
ليكو ديصسلا نم تاميلعتبو ،ةمصصاعلا
،دمحما يديصس  ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

همامأا ميدقت9102 توأا70 خيراتب مت
عباط تاذ عئاقو لجأا نم اصصخصش53

وه ام لوح مهباوجتصسا دعبو.يئازج
ليكو ديصسلا لاحأا ، مهيلإا بوصسنم
ديصسلا ىلع ةيصضقلا فلم ةيروهمجلا

ثيح ، ةمكحملا تاذب قيقحتلا يصضاق
و ايعيبط اصصخصش04ـل ماهت’ا هيجوت مت
مئارج لجأا نم ةيونعم سصاخصشأا6
ليوحتو لاومأ’ا سضييبتب اصساصسأا قلعتت
تادئاع نع ةجتانلا  تاكلتمملا
ءافخإا سضرغب داصسفلا مئارجل ةيمارجإا

يف عورصشملا ريغ اهردصصم هيومتو
ديدبت ،ةيمارجإا ةعامج راطإا

ةيفانم ةفصصب كنبلا لاومأا لامعتصساو
نيفظوم سضيرحت ،كنبلا حلاصصمل

يلعفلا مهذوفن لÓغتصسا ىلع نييمومع
ةيزم ىلع لوصصحلا  فدهب سضرتفملاو

مئارج لجأا نمو.«ةقحتصسم ريغ
، ةيصسايصس بازحأ’ يفخلا ليومتلا
ناوعأا ريثأاتو ةطلصس نم ةدافتصس’ا
تاصسصسؤوملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا

نوناقلل ةعصضاخلا ةيمومعلا تائيهلاو
ةيمومعلا تاصسصسؤوملا و ماعلا

ةيمومعلا تاصسصسؤوملاو ةيداصصتق’او
ءانثأا يراجتلا و يعانصصلا عباطلا تاذ
نم قحÓملاو تاقفصصلاو دوقعلا ماربإا
ليدعتلاو راعصسأ’ا يف ةدايزلا لجأا
تامدخلاو داوملا ةيعون يف مهحلاصصل
ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإا اذكو نيومتلاو

ةقحتصسم ريغ عفانم حنم سضرغب ادمع
نيناوقلا قرخي وحن ىلع ريغلل
افÓخ دوقع ماربإا ، تاميظنتلاو
ةيميظنتلاو ةيعيرصشتلا ماكحأÓل
ءاطعإا سضرغب اهب لمعلا يراجلا
ديدبتو ريغلل ةرربم ريغ تازايتما
نأا نايبلا فاصضأاو.ةيمومع لاومأا
ايئازج مهتعباتم تمت نيذلا سصاخصشأ’ا

،نمحرلا  دبع يدامح نب نم لك مه
عمجمب مهاصسمو ريصسم لمعأا لجر
ريدمو ، هتلئاع نم دارفأا4 و «رودنوك»

ةعباتلا «ايفوكوفارت» ةكرصشل ماع
نيعبات افظومو اراطإا43و ، عمجملل
تÓصصاوملاو ديربلا تاعاطقل
لاصصت’او مÓعإ’ا تايجولونكتو
لقنلاو تايفصشتصسملا  حÓصصإاو ةحصصلاو
يرئازجلا كنبلاو ةيلاملاو
مت» ،راطإ’ا سسفن يفو.يجراخلا

ةيونعم سصاخصشأا6ـل ماهت’ا هيجوت
ةصصاخ ةيراجت تاكرصش يف ةلثمتملا

تاذ حصضوأاو.يدامح نب ةلئاع دارفأاب
رطخملا قيقحتلا يصضاق نأا ردصصملا

ةيمومعلا ىوعدلا فلمب
نيرصضاحلا نيمهتملل هباوجتصسا دعبو

عاديإا رماوأا ردصصأا ،لوأ’ا روصضحلا دنع
امهتم21 قح يف تقؤوملا  سسبحلا نهر
نمحرلا دبع يدامح نب مهنيب نم
رودنوك عمجمب مهاصسمو ريصسم
ةكرصش ماع ريدمو هيقيقصشو
ىلإا ، عمجملل ةعباتلا «ايفوكوفارت

سسيليبوم ةكرصشب تاراطإا3 ثÓث بناج
حÓصصإاو ةحصصلا ةرازوب  نينثا نيراطإا ،
كÓمأ’ قباصسلا ريدملاو تايفصشتصسملا
ةيصشتفم سسيئرو رئازجلا ةي’ول ةلودلا
ةلاكو ريدمو ةقارصشلا ةنيدمل بئارصضلا

ةفاصضإا ، يجراخلا رئازجلا كنبب
ةلمحلل ةيلاملا تÓماعملاب فلكملل
ةيروهمجلا سسيئر حصشرملل ةيباختن’ا
امك.ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا
امهتم02 قيقحتلا يصضاق عصضخأا
قلعتيو ،ةيئاصضقلا ةباقرلا ريبادتل
ىلإا ،يصسيئرلا مهتملا يقيقصشب رمأ’ا

افظومو اراطإا81 ةرصشع ةينامث بناج
كرت عم ،هÓعأا ةروكذملا تاعاطقلاب
اميف امأا. جارفإ’ا يف نيفظومو راطإا

مكحبف نيمهتملا ةيقبب قلعتي
لاصسرإا مت ،عئاقولا خيراتب مهفئاظو
ديصسلا ىلإا مهب سصاخلا فلملا نم قصشلا
رئازجلا ءاصضق سسلجم ىدل ماعلا بئانلا

،مهنأاصش يف ابصسانم هاري ام ذاخت’
نيلوأ’ا نيريزولاب رمأ’ا قلعتيو
كلاملا دبعو ىيحيوأا دمحأا نيقباصسلا
ديربلل قباصسلا ريزولاو لÓصس
ىصسوم لاصصت’او مÓعإ’ا تايجولونكتو
ةي’ول قباصسلا يلاولاو ، يدامح نب
.«خوز رداقلا دبع رئازجلا
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  ةبانعب يبعصشلا كارحلل ةديدج ةعمج يف

نيدصسافلا ةبصساحمو ةباصصعلا زومر لك ليحرب نوبلاطي نورهاظتملا
ةيبعسشلا بلاطملا ةعمجلا سسمأا يبعسشلا كارحلل ةعمجلا ةريسسم يف نويملسسلا نورهاظتملا ددج

رامدلا اوببسس نيذلا ةقيلفتوب زيزعلا دبعل قباسسلا ماظنلا زومر لكو ةباسصعلا ليحر ىلإا ةيعادلا
ايعامتجاو ايسسايسس ةلودلا لسصافم ىلع اهتسضبق طسسب نم ةنسس نورسشع ةليط دÓبلل بارخلاو
نييملسسلا نيرهاظتملا . نيدسسفملاو داسسفلا سسوؤور ةمكاحم يف عارسسإلا ىلإا نيعادو ايداسصتقاو
قباسسلا ماظنلا زومرب ةلسص هل نم لك ليحر ىلإا اوعدت تافاته طسسو ةينطولا تايارلا اوعفر
سسفن ىلع ظفاح ةبانعب ةعمجلا كارح نأا لإا ةرارحلا ةجرد يف لجسسملا عافترلا نم مغرلابو
.نامألا ربل دÓبلا لسصوي راوحب ةبلاطملاو نيدسسفملاو داسسفلل ةسضفارلا ةيسسايسسلا تاراعسشلا
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نا˘˘تو˘˘ب˘˘لأ زا˘˘˘غ نأأ رد˘˘˘سصم˘˘˘لأ تأذ ح˘˘˘سضوأأو
رخآلأ وه نوكيسس عسسأو لكسشب لمعتسسملأ

ةكرسشلل ةعباتلأ عيبلأ طاقن لماك ربع أرفوتم
تا˘˘ط˘˘ح˘˘م ة˘˘كب˘˘سش ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع أذ˘˘˘ك و
ةعبطلأ سسمأأ تهتنأ ،ىرخأأ ةهج نم .تامدخلأ
تÓئاعلل ةهجو˘م˘لأ لا˘ط˘ف˘ن ما˘يأأ ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لأ

توأأ9 ةياغ ىلإأ5 نم اهعئاقو ترج يتلأو
ىلع ةلطم تامدخ تاطحم ثÓثب يراجلأ
و (ةريوبلأ ةيلو) لولسشب يهو رايسسلأ قيرطلأ

ريبكلأ يديسسو (ىل˘فد˘لأ ن˘ي˘ع ة˘يلو) ةد˘ي˘ل˘ج
ردسصملأ تأذ راسشأأ امك .(ةديلبلأ ةيلو حاتفم)
ة˘˘ق˘˘فأر˘˘م ى˘˘لإأ فد˘˘ه˘˘ي ثد˘˘ح˘˘لأ أذ˘˘ه نأأ ى˘˘لإأ
قيرطل˘ل ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ
لÓخ نم اهتÓقنت لÓخ برغ-قرسش رايسسلأ
و مسسرلل تاسشرو و بعلل تأءاسضف ريفوت
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت و لا˘˘˘ف˘˘˘˘طألأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ىر˘˘˘˘خأأ
ما˘ق ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه را˘طإأ ي˘فو .تا˘بور˘سشم˘لأ
لو˘ح ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تÓ˘م˘ح˘ب لا˘ط˘˘ف˘˘ن نأو˘˘عأأ

تأرايسسلأ باحسصأأ ةدئافل تاقرطلأ ثدأوح
طغسضل سصح˘ف ن˘م ا˘نا˘ج˘م أودا˘ف˘ت˘سسأ ن˘يذ˘لأ

و كرحملأ تيز ىوتسسمو مهتابكرم تÓجع

كلذ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ جا˘جز˘لأ تا˘ي˘قأو ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

تا˘يو˘˘ط˘˘م ع˘˘يزو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن تفر˘˘سشأأ

ة˘قا˘ي˘سسلأو تا˘قر˘ط˘لأ ن˘مأأ لو˘ح ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت

لاطفن ةكرسش ركذت امك .ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘مر˘ت˘ح˘م˘لأ

فرسصت تحت تا˘مد˘خ-ة˘ط˘ح˘م53 ع˘سضو˘ب

ذخأل ف˘قو˘ت˘لأ ل˘جأأ ن˘م تأرا˘ي˘سسلأ با˘ح˘سصأأ

يدافتل ةيرورسض دعت يتلأ ةحأرلأ نم طسسق

ءأرج  بعتلأ نع ةجتان رورم ثدأوح ليجسست

.ليللأ ءانثأأ ةسصاخ ةلسصأوتملأ ةقايسسلأ
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تاعانسصلأو ةحايسسلأ ريزو دكأأ
ىلع افيسض هلوزن ىدل ةيديلقتلأ

سسيمخلأ سسمأأ لوأأ لجيج ةيلو
ةحسشرم سشينروكلأ ةمسصاع نأأ
امهم ايحا˘ي˘سس ا˘ب˘ط˘ق نو˘كت ي˘كل

ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ب كلذو ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
كلت أذكو اهب ةيراجلأ عيراسشملأ
لحأرم ىلع اهنيسشدت يرجي يتلأ

ن˘م د˘يز˘ت نأأ ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘˘ت˘˘لأو
ةريخألأ هذهل يحايسسلأ عاعسشإلأ
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘تأر˘ي˘ظ˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب
ر˘يزو دا˘سشأأو .ي˘ن˘˘طو˘˘لأ بأر˘˘ت˘˘لأ

ةرا˘˘يز˘˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ة˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
ةيحايسسلأ تأرد˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘كو˘كم˘لأ
ة˘يلو ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ب˘˘كلأ

سضعبل هتنياعم لÓخ نم لجيج
طيرسشلأ ربع ةيحاي˘سسلأ ع˘قأو˘م˘لأ
سشينروكلأ ة˘م˘سصا˘ع˘ل ي˘ل˘حا˘سسلأ

يف لوح˘ت˘ت˘سس ل˘ج˘ي˘ج نأأ أد˘كؤو˘م
يحايسس بطق ىلإأ ريسصق فرظ
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ير˘˘فو ما˘˘˘ه
ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘ت˘˘كأ د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ةيقدنفلأو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأ ع˘يرا˘سشم˘لأ
ةدع قطانمب اهزاجنإأ يرجي يتلأ

نأأ اهنأاسش نم يتلأو ةيلولأ نم
قلعتي اميف ةيلولأ ةقاط نم عفرت

ام لظ ي˘ف لا˘ب˘ق˘ت˘سسإلأ ل˘كا˘ي˘ه˘ب
لكاسشم نم ةريخألأ هذه هفرعت
ىلع رثأأ ام وهو بناجلأ أذه يف
اهئطأوسش ىل˘ع لا˘ب˘قإلأ ىو˘ت˘سسم
جوأزت يتلأ ةيحايسسلأ اهقطانمو
.ءأرسضخلأ ةعيبط˘لأو ر˘ح˘ب˘لأ ن˘ي˘ب
ريزو دكأأ ةلسص يذ قايسس يفو
هتداق يتلأ ةرايزلأ لÓخ ةحايسسلأ
جا˘ه˘ت˘نأ ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ى˘لإأ
ةلودلأ ل˘ب˘ق ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘سسا˘ي˘سس
هتفسصب ةحايسسلأ عاطقب سضوهنلل
ةور˘ث˘ل˘ل ج˘ت˘ن˘م عا˘ط˘ق م˘هأأ ي˘˘نا˘˘ث
لاقو ، ةقاطلأ عاطق دعب دÓبلاب
هنأاب قاي˘سسلأ أذ˘ه ي˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لأ

ةيرح نم ربكأأ سشماه حنم متيسس

ةيلحاسسلأ تايلولأ ةلول ةردابملأ

تأرأر˘ق˘لأ ة˘يز˘˘كر˘˘مل را˘˘طإأ ي˘˘ف

ةيرح ءلؤوه حنم لÓخ نم كلذو

حنم لاجم يف ةماه تأرأرق ذاختأ

لÓ˘غ˘ت˘سسأو را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسإلأ دو˘˘ق˘˘ع

ة˘˘ما˘˘قإأو ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلأ ق˘˘فأر˘˘م˘˘˘لأ

ىلع ةرداق اهنوري يتلأ عيراسشملأ

مهتايلوب ةحايسسلأ عاطق ريوطت

ى˘˘˘˘لإأ ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ نود ن˘˘˘˘˘م كلذو

ةرأزولأ وأأ ةيز˘كر˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ

كلذ هيف ببسستي ام ىلإأ رظنلاب

.تقولل ةعاسضإأو ليقأرع نم
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راتكه0009 نم ديزأأ ىلع نأرينلأ تتأأ
ءأر˘ج ىر˘خأأ تا˘حا˘سسمو تا˘با˘˘غ˘˘لأ ن˘˘م

لسصف ةيأدب ذنم لجسس اقيرح2131
ه˘ب تدا˘فأأ ا˘م˘ب˘˘سسح ، يرا˘˘ج˘˘لأ ف˘˘ي˘˘سص
و.تسضرع ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سصح

7 يف ةفوقوملأ ةليسصحلأ هذه بسسح
ةحÓفلأ ريزو روسضحب ةمدقملأو توأأ

، يرحبلأ دي˘سصلأو ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو
قئأرحلأ هذه نأأ نيبت ، يراموع فيرسش

نم أراتكه3632 فÓتإأ يف تببسست

نم0352 و ة˘ي˘با˘غ˘لأ تا˘حا˘سسم˘˘لأ

ىرخأأ راتكه1114و لابجلأ تاحاسسم
سسف˘˘˘ن˘˘˘ل أدا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسأو. سشأر˘˘˘حألأ  ن˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع به˘ل˘لأ ة˘ن˘سسلأأ تتأأ ، ة˘ل˘ي˘˘سصح˘˘لأ

ل˘ي˘سصا˘ح˘˘م˘˘لأ ن˘˘م أرا˘˘ت˘˘كه8373

ةرمثم ةرجسش253301و ةلخن9883و

ردسصتت ثيح ، نبت ةموك067023 و
هذه اهتسسم يتلأ تايلولأ وزو يزيت
ل˘سصف ل˘ك لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ ةر˘ها˘ظ˘˘لأ

ة˘˘˘يلو˘˘˘لأ تأذ تسصحأأ د˘˘˘قو .ف˘˘˘ي˘˘˘˘سص

تاحاسسم˘لأ ن˘م أرا˘ت˘كه773.1فÓتإأ
ىر˘خألأ سشأر˘حألأو لا˘ب˘ج˘لأو ة˘ي˘با˘˘غ˘˘لأ

0611 تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت  ة˘˘يلو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘تو

2101 ى˘˘ل˘˘فد˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ع م˘˘˘ث أرا˘˘˘ت˘˘˘كه

ةيامح˘لا˘ب مÓ˘عإلأ ر˘يد˘م دا˘فأأو.أرا˘ت˘كه

تأدحو نأأ ، يوانرب ميسسن ، ةنيدملأ

امب نآلأ دح ىلإأ تماق ةيندملأ  ةيامحلأ

23 لدعمب يأأ ،Óخدت9712 هعومجم

نع Óسضف أذهو ، يموي لكسشب Óخدت

لاترألأ معدب ةذفنم ىرخأأ ةيلمع792

ءا˘ف˘˘طإأ  ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع992و ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ

سسفن بسسحو .اقيرح56 ـل ةيحورملاب

682 ليجسست8102 يف مت ةليسصحلأ

أراتكه3621 فÓتإأ يف ببسست اقيرح

و سشأر˘حألأو لا˘˘غدألأو تا˘˘با˘˘غ˘˘لأ ن˘˘م

ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لأ ن˘م أرا˘˘ت˘˘كه8.4214

ةلخن6682و ةرمثم ةرجسش51523و

ددسصلأ أذه يفو.نبت ةمزح462132 و
لقنتم لتر دوجو ىلإأ ، يوانرب راسشأأ ،

Óتر73 عومجم  يأأ ةيباغ ةيلو لكب
ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ع
حلأأو .نيلقنتم نيل˘تر ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ

راطخألاب ناكسسلأ سسيسسحت ةيمهأأ ىلع
لÓخ نم فايطسصلأ مسسومب ةطبترملأ
دعب اهدامتعأ مت يذلأ ةيمÓعإلأ ةطخلأ
دقعنملأ كرت˘سشم˘لأ يرأزو˘لأ عا˘م˘ت˘جلأ

تل˘ج˘سس ا˘م˘ك9102. يا˘˘˘˘م51 ي˘˘˘˘ف

42 ـلأ لÓخ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم

51 رب˘ع ا˘ق˘ير˘ح24 ةيسضا˘م˘لأ ة˘عا˘سس

تاباغلأ نم أراتكه041 فلتأأ ةيلو

ميسسن بيقنلأ هدكأأ امبسسح لقألأ ىلع

دا˘م˘خإلأ ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأأ أد˘˘كؤو˘˘م,يوا˘˘نر˘˘ب

و قئأرحلأ ةرسصاحم لÓخ نم ةلسصأوتم

مأدختسساب يلك لكسشب اهيلع ةرطيسسلأ

ة˘˘مو˘˘عد˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ لا˘˘˘ترألأ

يوانرب بيقنلأ فاسضأأو. تا˘ي˘حور˘م˘لا˘ب

أرر˘˘˘˘˘سضت ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كألأ تا˘˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘لأ  نأأ

و لجيج و وزو يزيت و ةنيطنسسق  يه

نأأ ىلإأ أريسشم  ةياجب و ةدكيكسس و ةليم

و ة˘ي˘˘با˘˘غ˘˘لأ ةور˘˘ث˘˘لأ تلا˘˘ط ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لأ

.ريبك لكسشب ةينأويحلأ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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ةينطولأ ةئيهلأ ايمسسر تنلعأأ
بأز˘حألأ دا˘ع˘ب˘ت˘˘سسأ رأو˘˘ح˘˘ل˘˘ل
يتلأ ةيسسايسسلأ تا˘ف˘لا˘ح˘ت˘لأو
سسيئرلأ تاسسايسس معدت تناك
ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباسسلأ

ةدهعل ه˘ح˘سشر˘ت تد˘يأأ ي˘ت˘لأو
رأوح˘لأ ن˘م ة˘سسما˘خ ة˘ي˘سسا˘ئر
متي ن˘ل ه˘نأأ ةد˘كؤو˘م ،ي˘ن˘طو˘لأ
رأوحلأ تلوج يف اهكأرسشإأ

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ تأءا˘ق˘ل˘˘لأو
سسيئر لاقو .ةئ˘ي˘ه˘لأ ا˘هد˘ق˘ع˘ت
ةودن يف ،سسنوي ميرك ةئيهلأ

بأزحأأ نإأ سسمأأ لوأأ ةيفحسص
ن˘˘˘ل ةلأو˘˘˘م˘˘˘لأو ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلأ
:ًافي˘سضم ،رأو˘ح˘ل˘ل ى˘عد˘ت˘سس˘ُت
تا˘˘ه˘˘جو˘˘ت ق˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘ن»
يذ˘لأ كأر˘˘ح˘˘لأو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ
ر˘ي˘ث˘كلأ كا˘ن˘هو ،كلذ سضفر˘˘ي
نيذلأ ءاكرسشلأو بأزحألأ نم
بأز˘˘˘حأأ ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم أو˘˘˘˘سضفر
ن˘ح˘نو ،رأو˘ح˘لأ ي˘ف ةلأو˘م˘لأ
ى˘ل˘ع سضر˘˘ف˘˘ن ن˘˘ل ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب
بأز˘حأأ ع˘مً أرأو˘ح ا˘ن˘˘ئا˘˘كر˘˘سش
مهتب نجسسلأ يف اهتداق عبقي
رابتعلأ نيعب ذخأانو ،داسسفلأ

يتلأ ةسضراعملأ بأزحأأ فقوم

ةلتك) ةيليوج6 يف تعمتجأ

ةلتك) ةيل˘يو˘ج62و (رييغ˘ت˘لأ
ددسشو .«(يطأرقميدلأ ليدبلأ

ميرك قباسسلأ ناملربلأ سسيئر
ىلع ني˘ع˘ت˘ي ه˘نأأ ى˘ل˘ع سسنو˘ي
ع˘˘ن˘˘ق˘˘ت نأأ ةلأو˘˘˘م˘˘˘لأ بأز˘˘˘حأأ
بأز˘حأأو كأر˘ح˘لأو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ
ا˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘جأر˘˘م˘˘ب ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ا˘ه˘ت˘كرا˘سشم نأا˘بو ا˘ه˘ف˘قأو˘م˘ل
قايسسلأ ي˘ف .ة˘فا˘سضإأ مد˘ق˘ت˘سس
دبع ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ و˘سضع لا˘ق ،ه˘تأذ
ىد˘˘ل» :لو˘˘ل˘˘ج ن˘˘ب با˘˘˘هو˘˘˘لأ
رسشابم لاسصتأ ةطلسسلأ بأزحأأ

مدقت نأأ نكميو ،ةطلسسلأ عم
ى˘لإأ ةر˘سشا˘ب˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
لو ،تعا˘ط˘ت˘سسأ نإأ ة˘سسا˘˘ئر˘˘لأ

عبق˘يو .«ا˘ه˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘قÓ˘ع
يف ةلأوملأ بأزحأأ ةداق بلغأأ
ي˘هو ،دا˘سسف˘لأ م˘ه˘ت˘ب ن˘ج˘سسلأ

ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح
يطأرقميدلأ ينطولأ عمجتلأو
ةكرحلأو رئأزجلأ لمأأ عمجتو
دد˘جو .ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘ب˘ع˘˘سشلأ

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر
ر˘ي˘بأد˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
ن˘م ا˘ن˘ب˘ل˘ط» لا˘قو ،ة˘ئد˘ه˘˘ت˘˘لأ

نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر
ة˘مو˘كح˘لأ دا˘ع˘ب˘ت˘سسأ ح˘˘لا˘˘سص
ن˘˘ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘ع جأر˘˘˘فإلأو
نوكسسمتم نحنو ،نيفوقوملأ

ًأر˘ي˘سشم ،«ة˘ئد˘ه˘ت˘لأ تأءأر˘جإا˘ب
ينعت ل ةئدهتلأ ريبأدت نأأ ىلإأ

تأرأرق ىلع ريثأاتلأ ةلواحم
ةوطخ ذاختأ مت هنأأو ،ةلأدعلأ
نع ،جأرفإلأ ربع ةديج ةيباجيإأ
يف Óًقتعم ناك باسش طسشان
ع˘فر بب˘سسب ،ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
تم˘كحو ة˘ي˘غ˘يزا˘مألأ ة˘يأر˘˘لأ
دد˘سشو.ه˘تءأر˘˘ب˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لأ
باهذلأ ةرورسض ىلع سسنوي
نود ة˘ي˘سسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نأ ى˘لإأ
ةلحرم˘ب رور˘م˘لأ ى˘لإأ ة˘جا˘ح˘لأ
ذيفنت سضفرن» لاقو ،ةيلاقتنأ
ي˘ب˘ي˘ل˘لأ جذو˘م˘ن˘لأ وأأ را˘ي˘خ˘˘لأ

،ةيلاقتنأ ةلحرم ىلع رورملأو
ري˘فو˘ت م˘ت˘ي نأل ى˘ع˘سسن ن˘ح˘ن

ى˘لإأ با˘هذ˘ل˘ل فور˘ظ˘لأ ة˘فا˘ك
ا˘م˘نود ة˘ي˘˘سسا˘˘ئر تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ
،«ةي˘لا˘ق˘ت˘نأ ة˘ل˘حر˘م˘ل ة˘جا˘ح˘لأ

ي˘ف حر˘ت˘ق˘ي ه˘˘نأأ ى˘˘لإأً أر˘˘ي˘˘سشم
ة˘ي˘سسا˘˘ئر ةد˘˘ه˘˘ع» ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لأ
،رئأزج˘لأ ي˘ف ل˘ح˘ك ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نأ

قا˘ث˘ي˘م ع˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي نأأ ى˘˘ل˘˘ع
ن˘ي˘ح˘سشر˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘قÓ˘˘خأأ
مكحلأ رأركت عنم˘ل ة˘سسا˘ئر˘ل˘ل
دهع يف ىرج يذلأ يدرفلأ
ةدهعب دوسصقملأو .«ةقيلفتوب
ىوق قفأوت ةيلاق˘ت˘نأ ة˘ي˘سسا˘ئر
وأأ ح˘سشر˘م ى˘ل˘ع ة˘سضرا˘ع˘م˘˘لأ
ني˘ح˘سشر˘م˘لأ عو˘م˘ج˘م مأز˘ت˘لأ
ةدهعلأ نوكت نأأ ىلع ةسسائرلل
متي ةيلاقت˘نأ ةد˘ه˘ع ة˘ي˘سسا˘ئر˘لأ
ديدج رو˘ت˘سسد ة˘غا˘ي˘سص ا˘ه˘ي˘ف
ةيسسايسس تا˘حÓ˘سصإأ ذ˘ي˘ف˘ن˘تو
حÓسصإأو ةيطأرقميدلأ زيزعتل
ربتعأو .ةيدايسسلأ تاسسسسؤوملأ

نأأ ق˘با˘سسلأ نا˘م˘لر˘ب˘˘لأ سسي˘˘ئر
ة˘ع˘با˘سسلأ ن˘ي˘تدا˘م˘لأ ر˘ي˘˘سسف˘˘ت
نيتللأ روتسسدلأ نم ةنماثلأو
كأرح˘لأ ر˘ب˘ع بع˘سشلأ بلا˘ط˘ي
،امهقيبطت˘ب تأر˘ها˘ظ˘م˘لأ ي˘ف
تاباختنأ ىلإأ باهذلأ ناينعت
سسي˘˘ئر را˘˘ي˘˘ت˘˘خل ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ئر
نأأ ى˘˘˘لإأً أر˘˘˘ي˘˘˘˘سشم ،ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘سش
تا˘˘ب˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘ت ن˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نلأ
ةلبقملأ ةيسسائرلأ تابا˘خ˘ت˘نلأ
ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ را˘ي˘ت˘خا˘ب ل˘م˘ت˘˘كي˘˘سس
يت˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ةود˘ن˘لأ ل˘خأد ن˘م ق˘ث˘˘ب˘˘ن˘˘ت˘˘سس
دقعتسس يتلأ رأوحلل ةينطولأ
ءاهتنلأ دعب ،قحل تقو يف
ةغايسصو رأوحلأ تلوج نم
.اهيلع قفتملأ ةيسضرألأ
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«ةيلاقتنا ةيصسائر ةدهع» تحرتقا ةئيهلا

راؤحلا نم ةعبرألا ةلاؤملا بازحأا ءاصصقإا

 تارارقلا ذاختإ’ ةيلحاصسلا تاي’ولا ة’ول ربكأا ةيرح حنم

 ريبك يحايصس بطق ىلإا لجيج ةيلو ليؤحت ىلع دكؤؤي ةحايصسلا ريزو

نوكتصس ينطولا ىوتصسملا ىلع تامدخلا تاطحم عيمج نأا ،(لاطفن) ةيلورتبلا تاجوتنملا عيزوت و قيوصستل ةينطولا ةصسصسؤوملا تنلعأا
 .ةيفاك تايمكب و دوقولا عاونأا عيمج ريفوت لجأا نم ىحصضأ’ا ديع يموي لÓخ ةعاصس42 ىلع ةعاصس42 ةحوتفم

ةحارلا نم طصسق ذخأ’ تارايصسلا باحصصأا فرصصت تحت ةطحم53

تامدخلا تاطحم عيمج نأا دكؤؤت لاطفن
ىحصضألا ديع يمؤي لÓخ ةحؤتفم نؤكتصس

ةررصضتملا تاي’ولا ةمئاق ردصصتت وزو يزيت

يراجلا فيصصلا ةيادب ذنم قئارحلا ةليصصح تاباغلا نم راتكه0009
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،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف˘ف
ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت
لترلا نم معدب ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
عومجمب ، ةملاق ةي’ول كرحتملا

دادعتب و ،ءافطإا ةنحاسش21 داتع

نم ادرف07 يلاوحب ردقي يرسشب
ل˘با˘ق ي˘تا˘سشم˘ب ،بتر˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
يداو ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سش د’وأا ،فا˘˘˘˘˘كلا
،ةروسشنملا ،ريعسشلا ج˘ف ،ل˘ج˘ن˘م˘لا
و ةيامسشنلا ةيدلبب نرفلا ،عبسسلا

،ارر˘سضت ر˘ث˘˘كأ’ا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ه
ة˘ع˘ل˘ق ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
ل˘جأ’ ،سسي˘لو˘بو˘ي˘ل˘ي˘هو ع˘ب˘سصو˘˘ب

وعدملا ةباسصإا فلخ ،لوهم قيرح

يف قورحب ةنسس18 غلابلا (ح،ع)
هفاعسسإا م˘ت ثي˘ح ن˘يد˘ي˘لاو ه˘جو˘لا

فاعسسإ’ا ةرايسس ة˘ط˘سساو˘ب ه˘ل˘ق˘نو
ي˘ب˘ق˘ع م˘ي˘كح˘لا ى˘ف˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا
ةفاسضإ’اب ، مزÓلا جÓعلا يقلتل

80 نم نانوكتت نيتلئاع ذاقنإا ىلإا
ناكم ىلإا نارينلا مترسصاح دارفأا
تلثمتف ةيداملا رئاسسخلا امأا ،نمآا

سسوؤور01 ن˘م د˘يزأا كÓ˘ه ي˘˘ف

30 ،م˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘غ سسأار03 ،را˘˘ق˘˘˘بأا

ةجاجد0048 ا˘ه˘ب تا˘عدو˘ت˘سسم

امهب ن˘ي˘عدو˘ت˘سسم20 ،سضي˘˘˘˘ب

تويب60 ،ة˘˘˘جا˘˘˘جد0058

،سصوسص00491 اهب ةيكيتسسÓب

ةي˘بر˘ت˘ل ة˘غرا˘ف تÓ˘ب˘ط˘سسإا70

ق˘ير˘ح ،خاو˘كأا01 ،تاناو˘ي˘ح˘لا

ةفل˘ت˘خ˘م نو˘ت˘يز ةر˘ج˘سش8282

ةرم˘ث˘م ةر˘ج˘سش012 ،راو˘˘˘˘طأ’ا

كه051 ،عاو˘نأ’ا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

كه003 يلاوح قيرح ،ةديسصح

،لحن ةيلخ005 ،سشارحأاو لاغدأا

094 ،ي˘كو˘سش ن˘ي˘ت ار˘ت˘م055
مهاسس دق و اذه ،سسيدو نبت ةمزح
ةيامح˘لا ناو˘عأ’ لا˘ع˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا
،ةيقيقح ةثراك بنجت يف ةيندملا

ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح و
ةعسساسش قطانم ،ةيباغلاو ةينكسسلا

نم ديدعلا ،سشارحأ’او لاغدأ’ا نم

ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘ل تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘سسإ’ا

هنأا امك ،يسشاوم˘لاو تا˘ناو˘ي˘ح˘لاو

،هراسشتنا ةعرسسو قيرحلا ةروطخل

دا˘م˘خإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف م˘ها˘سس د˘˘ق˘˘ف

ترخسس يت˘لا تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م

تاباغلاب سصاخلا لترلاو تانحاسش

ةيرئازجلا ،يقاوب˘لا مأا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا

ةيدلبلل ة˘ع˘با˘ت ج˘يرا˘ه˘سص ،ها˘ي˘م˘ل˘ل

ةيلمع يف نينطاو˘م˘لا ة˘م˘ها˘سسمو

ا˘ه˘ب تارار˘ج ة˘ط˘˘سساو˘˘ب دا˘˘م˘˘خإ’ا

ح˘لا˘سصم نأا ا˘م˘ك ،ءا˘م ج˘يرا˘˘ه˘˘سص

يزارتحا ءارجإاك و ةيندملا ةيامحلا

ببسسب قيرحلا راسشتنا دعب تماق

غÓب رادسصإاب ةيعيب˘ط˘لا ل˘ماو˘ع˘لا

و داعتب’اب نينطاوملاو نيحÓفلل

نم ا˘ه˘جار˘خإا و تا˘ناو˘ي˘ح˘لا دا˘ع˘بإا

تا˘˘عدو˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘سسإ’ا
يف و .ةري˘ب˘كلا ر˘ئا˘سسخ˘لا بن˘ج˘ت˘ل
سسف˘˘ن تل˘˘خد˘˘˘ت ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا سسف˘˘˘ن
ةيدلب ةروسشنملا ةتسشمب ،حلاسصملا
قيرح ع’دنا رثإا دومحم يتاعوب

ةيبرتل نيلبطسسإا قيرح فÓتإا فلخ

سصوسص0008 كÓهو نجاود˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘˘ل ي˘˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب ل˘˘ب˘˘ط˘˘سسإا
ة˘ي˘بر˘ت˘ل ل˘ب˘ط˘سسإا ،غرا˘ف ن˘جاود˘لا

سسأار10 كÓه ،غراف تاناويحلا

اسسأار42 ـل يحطسس قيرحو منغ

راطنق001 فÓتإا ،منغلا نم رخآا

16 ،ةرمثم ةرجسش81 ،فلعلا نم

،نبت ةمزح0801 ،لحن قودنسص

مت اميف ، يئابرهك كلسس م053

اسسأار051 ،ةينكسس ةقطنم ةيامح
نجاودلا ةيبرتل لبطسسإا ،منغلا نم
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب و .ة˘˘ي˘˘با˘˘غ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘مو
ةيامحلا ناو˘عأا ل˘خد˘ت ،فو˘ق˘سشو˘ب
ج˘ف ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب،ة˘ي˘ند˘م˘˘لا

ةيدلب دمحم يديسس ةيرق سشابرخ
ق˘ير˘ح دا˘˘م˘˘خإا ل˘˘جأ’ فو˘˘ق˘˘سشو˘˘ب
ف˘˘ل˘˘خ ثي˘˘ح ،ةد˘˘ي˘˘سصحو سشار˘˘حأا

،سشار˘˘حأا كه30 ي˘لاو˘ح فÓ˘˘تإا

رم˘ث˘م ير˘ب نو˘ت˘يز ةر˘ج˘سش051

ةيامح مت دقو ةديسصح كه10و
 .ةيباغ ةقطنم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ2575ددعلا9102 توأا01 تبسسلا4

www.akhersaa-dz.com

عافتر’ا كلذ يف دعاصس ثيح ،ةملاق ةي’وب يتابنلا ءاطغلا و ةيباغلا ةورثلا يف ةربتعم دج رئاصسخ ايموي فلخت قئارحلا لازت ام
اهلعجي ام وه و ششارحأ’ا و راجصشأ’ا فافج نع كيهان ،ةيوئم ةجرد05 زجاح مايأ’ا هذه تقاف يتلا و ةرارحلا تاجرد يف ريبكلا

،ةلوهصسب لاعتصشÓل ةأايهم

نارينلا ةنصسلأا ةمحر تحت ةيناويحلاو ةيباغلا ةورثلا

ةـــملاقب ةرـــبتعم ةـــيدام رــــئاسسخ
رورم ثداح يف ىحرج70و ليتق

ةنتابب ةنايرسس يف ريطخ
حورجب نورخآا سصاخسشأا70 بيسصأاو اهفتح ةلفط تيقل
ةيدلب ميلقإاب عقو ريطخ رورم ثداح يف ،ةروطخلا ةتوافتم
ةنتابل ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تناك ،ةنتاب ةي’وب ةنايرسس

ةعاسس42 ـلا لÓخ رورم ثداوح ةثÓث نمسض هتلجسس دق
حلاسصملا تلخدت دقو .اهرطخأا ريخأ’ا اذه ناك ،ةيسضاملا
ةدحولا تافاعسسإا يف ةلث˘م˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
يف لثمت ريطخ رورم ثداح رثإا ىلع ،ةنايرسسل ةيوناثلا
ىلع ،تنسسكأا يادنوه عون نم ةرايسس بÓقناو فارحنا

ةنتاب يتي’و نيب طبارلا57 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم
،ةنايرسس ةرئادو ةيدلبب ةقاط ىمسسملا ناكملاب فيطسسو

مهنيب نم سصاخسشأا80 ةباسصإا ميلأ’ا ثداحلا فلخ ثيح

تاباسصإاب ةنسس04و50 نيب ام مهرامعأا حوارتت ،لافطأا
نم غلبت ةلفط ةباسصإا اهرطخأا ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم

،ةدايعلا ىلإا اهلوسصو ةظحل تيفوت يتلا تاونسس50 رمعلا

34 رمعلا نم غلابلا اهكلام ةقفر ةرايسسلا نتم ىلع اوناك
مهوÓجإاو مهفاعسسإا مت ثيح ،ثداحلا يف بسصي مل ،ةنسس
حانج ىلع ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا تا˘فا˘ع˘سسإا فر˘ط ن˘م ا˘ع˘ي˘م˘ج
مت نيح يف ،ةنايرسس تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا ىلإا ةعرسسلا

21 رمعلا نم ناغلبي نيباسصملا نيب نم نيلفط ليوحت

يف ،ةنتاب يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملا ىلإا تاونسس60و
ثداحلا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم هيف تحتف تقو
ناكم نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو اذه .هبابسسأا دنع فوقولل
ديدع هب تلجسس ذإا ءادوسس ةطقن تاب دق ثداحلا عوقو
.رهسش فرظ يف ةتيمم ةثÓث اهنم ثداوحلا
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 اقرح هتايحل ادح عسضي ينيسسمخ
ةنتابب دباعلا ةينث يف

هفتح ،ةنسس05 رمعلا نم غلبي سصخسش لوأ’ا سسمأا يقل
تدأا ةثلاثلا ةجردلا نم تفنسص قورحب هتباسصإا رثإا ،اقرح
ناكو ،هتايح ذاقنإا نم يبطلا مقاطلا نكمت نود هكÓه ىلإا
ةقطنمب هدسسج ىلع نيزنبلا نم ةيمك بكسس دق ةيحسضلا
ماقو ،ةيحسضلا نطقي نيأا دباعلا ةينث ةيدلبل ةعباتلا يلعب
نو˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ذإا ،هد˘˘سسج ي˘˘ف را˘˘ن˘˘لا مار˘˘سضإا˘˘ب
ءافطإا يف اوذخأاو بسسانملا تقولا يف هذاقنإا نم نولخدتملا
ىلإا مهفرط نم هليوحت متي نأا لبق ،هدسسجب ةعلدنملا نارينلا

ى˘لإا لو˘ح ة˘م˘ث ن˘مو ة˘جر˘ح ة˘لا˘ح ي˘ف د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث ةدا˘ي˘ع
ظفل نيأا يعما˘ج˘لا ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب قور˘ح˘لا ة˘ح˘ل˘سصم
سضرعت يتلا ةغيلبلا قورحلاب ارثأاتم كانه ةريخأ’ا هسسافنأا
ةعلطم رداسصم بسسحو اذه ،مسسجلا نم ةدع ءاحنأا ربع اهل
بسشن راجسش دعب هتايحل دح عسضو ىلع مدقأا ةيحسضلا نإاف
بسضغ راثأا يذلا رمأ’ا ،سضرأا ةعطق لوح هئابرقأا نيبو هنيب
ءاهنإاو هبسضغ ةئدهتل لحك نيزنبلا ىلإا عراسسو ةيحسضلا

دقف ينطولا كردلا حلاسصم اهتهج نم .دبأ’ا ىلإا هتايح
.ةيقيقحلا هبابسسأا دنع فوقولل ثداحلا يف اقيقحت تحتف
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جيريرعوب جرب

 ةثÓثلا هئانبأا مأا هتجوز لتقي
ةروسصنملاب انعط

ىلع جيريرعوب جرب برغ ةعقاولا ةروسصنملا ةيدلب تزتها
ةيسشحو˘ب ل˘ت˘ق  ى˘ل˘ع جوز ماد˘قإا د˘ع˘ب ة˘ع˘سشب ة˘م˘ير˘ج ع˘قو
ةدع اهلهأا تيب لخاد ، اهل هجو نيأا ةثÓثلا هئانبأا مأاو هتجوز
، اهمسسج نم ةقرفتم قطانم ىوتسسم ىلع ةلتاق تانعط
.رارفلاب ذ’و ءامدلا يف حبسست ةدماه ةثج اهكرتي نأا لبق
و جوزلا لخد امدنع تعقو ةميرجلا نإاف انرداسصم بسسحو
ة˘ي˘ح˘سضلا تنا˘ك ن˘يأا ه˘ت˘جوز ل˘هأا تي˘ب ى˘لإا ن˘ي˘˘كسس ه˘˘ع˘˘م
يف ءاقبلا ىلإا اهب تعفد امهنيب تافÓخ ببسسب ،ةدجاوتم
مت ةروسصن˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن د˘ع˘ب و ،ا˘ه˘ل˘هأا تي˘ب
يديزوب رسضخل ىفسشتسسم ىلإا ةعرسسلا هجو ىلع اهليوحت
ءارجإاب اهذا˘ق˘نإا ءا˘ب˘طأ’ا ة˘لوا˘ح˘م م˘غرو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب

ةرثأاتم ةريخأ’ا اهسساف˘نأا تظ˘ف˘ل ا˘ه˘نأا ’إا ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع
نم .ءامدلا نم ةريبك تايمك نادقف و ةغيلبلا تاباسصإ’اب

هتعدوأا و يناجلا ىلع سضبقلا تقلأا نمأ’ا حلاسصم اهتهج
ةميرجلا تاسسبÓم ةفرعمل اقمعم اقيقحت ترسشاب و ،زجحلا
كرابملا ىحسضأ’ا ديع لولح نم نيموي لبقو تنمازت يتلا
نأا و ةسصاخ ناكسسلا طاسسوأا يف اريبك ىسسأا تكرت نيأا
.ءانبأا ةثÓثل بأا ةيحسضلاو يناجلا
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ةقحÓتم لحارم ربع تاباغ عبرأا يف تلجصس

ةنتابب ةيباغلا ةورثلا نم اراتكه16 نم رثكأا مهتلت قئارحلا
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ةيامحلل ةيلمعلا حلاسصملا تلجسس
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

توأا رهسش نم لوأ’ا عوبسسأ’او

قئارح40 ةيرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘م
لكب ،ةي’ولا ميلقإاب ةلودلا تاباغب
يداو ،لميك ،يسساحلا تايدلب نم
يف تفلخ ،ن˘ي˘م˘نا˘غ˘ي˘تو ة˘ب˘ع˘سشلا

نم ةربتعم ةيدام رئاسسخ اهلمجم
قارتحا˘ب ترد˘ق ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا

فلتخم تلمسش اراتكه16 يلاوح
ىلع تاباغلل ة˘نو˘كم˘لا را˘ج˘سشأ’ا

،يبلح˘لا ر˘بو˘ن˘سصلا را˘ج˘سشأا رار˘غ
زرأ’او رسضخأ’ا طولبلا ،راعرعلا
يهو ،ةسسباي سشئاسشحو يسسلطأ’ا
نم اقÓطنا تعلدنا يتلا نارينلا

،9102 ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج90 خيرات
ديزو˘ب ة˘يد˘ك ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب
،رسساج نيع ةرئاد يسساحلا ةيدلب

يلاوح فÓتإا قيرحلا فلخ ثيح

يباغلا ءاطغلا نم تاراتكه01

را˘عر˘ع˘لا ،طو˘ل˘ب˘لا را˘ج˘سشأا ا˘ه˘ن˘م

يقاب ذاقنإا متو ،يبلحلا ربونسصلاو

يناثلا قيرحلا لجسس اميف .ةباغلا

ردان ةباغب،9102 ةيليوج72 موي

،توكت ةرئاد لميك ةيدلبب لمجلا

اراتكه53 يلاوح قارتحإا فلخ

را˘ج˘سشأا ،ي˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لا ن˘˘م

را˘عر˘ع˘لاو ي˘ب˘˘ل˘˘ح˘˘لا ر˘˘بو˘˘ن˘˘سصلا

يقاب ذاقنإا متو ةسسباي سشئاسشحو

د˘ق˘ف ثلا˘ث˘لا ق˘ير˘ح˘لا ا˘مأا .ة˘با˘غ˘لا

،9102 توأا30 خيرات˘ب ل˘ج˘سس

ىمسسملا ناكملاب علعلسشلا لبجب

ةبعسشلا يداو ةيد˘ل˘ب ةا˘م˘لا˘ت لو˘ك

يلاوح قارتحإا فلخ ،ةنتاب ةرئاد

يتابنلا ءا˘ط˘غ˘لا ن˘م ارا˘ت˘كه51

ةقاب522 يلاوح قارتحإا تلمسش

02 يلاوحو رسضخأ’ا طولبلا نم

سشئا˘˘سشحو ي˘˘سسل˘˘طأا زرأا ةر˘˘ج˘˘سش
ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب ذا˘˘˘˘ق˘˘˘˘نإا م˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘˘سسبا˘˘˘˘˘ي
يذلا قيرحلا اهرخآا ناكو  .ةباغلا
ة˘با˘غ˘ب ي˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا بسش
ةر˘ئاد ن˘ي˘م˘نا˘غ˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب تنر˘فا˘˘ت

10 يلاوح قارتحإا فلخ ،توكت
راجسشأا ،يتابنلا ءاطغلا نم راتكه
را˘عر˘ع˘لاو ي˘ب˘˘ل˘˘ح˘˘لا ر˘˘بو˘˘ن˘˘سصلا

يقاب ذاقنإا متو ةسسباي سشئاسشحو
زاغ˘لا خ˘سضل ن˘ي˘ت˘خ˘سضمو ة˘با˘غ˘لا

ا˘م˘ه˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشو
م˘غر اذ˘هو .ة˘˘با˘˘غ˘˘لا˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م
نم ةياقولل ةيسسيسسحتلا تÓمحلا
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ئار˘˘˘˘ح را˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خأا

راجسشأ’ا ،ةيعارزلا لي˘سصا˘ح˘م˘لاو
مسسوم لÓخ ،ل˘ي˘خ˘ن˘لاو ةر˘م˘ث˘م˘لا
ةنسسلل مام˘ج˘ت˘سسإ’او فا˘ي˘ط˘سصإ’ا
حلاسصم اهب موقت يتلاو ،ةيراجلا
ءاكرسشلا ةقفر ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ذنم ةينعملا تاهج˘لاو ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

انموي ىلإا9102 يام02 خيرات
يف اذه ،ةرم˘ت˘سسم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو اذ˘ه
ح˘لا˘سصم ه˘ي˘ف و˘عد˘ت يذ˘لا تقو˘لا
ذخأا نينطاوملا ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
،رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا

ح˘˘ئا˘˘سصن˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م عا˘˘˘ب˘˘˘تإاو
فلتخم نع ةرداسصلا تاهيجوتلاو
نع غيلبتلاو ةسصتخم˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
ةظحل هبوبسش ةلاح يف قيرح يأا
ةلوليح˘لاو ه˘كراد˘ت ل˘جأ’ ه˘ت˘ياد˘ب
تقو ي˘ف هدا˘م˘˘خإاو هرا˘˘سشت˘˘نإا نود
ةيباغلا ةورثلا ىلع اظافح يسسايق
،ةيحÓفلاو ةيعارزلا ليسصاحملاو
مقرلا حلاسصملا تاذ تعسضو ثيح

ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب1201 رسضخأ’ا

تادحولا ماقرأا وأا41 ةدجنلا مقر
ميلقإا ربع ةيندملا ةيامحلل ةيلمعلا
وأا ثداوح يأا لوح غيلبتلل ةي’ولا

ة˘مÓ˘سسو ة˘ح˘سص دد˘ه˘ت ر˘˘طا˘˘خ˘˘م
.هتئيبو نطاوملا

ةقوبصسملا ريغ رحلا ةجوم لصصاوت لظ يف

 ءارعلا يف اهيلايل يسضقت تÓئاعو لجيجب نارينلا رئاسسخ عافترا
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ي˘ت˘˘لا نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا ة˘˘جو˘˘م تب˘˘ب˘˘سست
مايأا ةدع ذنم لجيج ةي’و اهدهسشت
رئاسسخلا نم ديزملا ليجسست يف
راجسشأ’ا اديدحتو تاكلتمملا يف
اهيلع تتأا يتلا لزانملاو ةرمثملا

ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م˘ب نار˘ي˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه
ي˘ت˘لا ي˘عا˘سسم˘لا م˘غرو .ة˘˘ي’و˘˘لا
حلاسصمو ءافطإ’ا رسصانع اهلذبي
قئارحلا دا˘م˘خإا ل˘جأا ن˘م تا˘با˘غ˘لا

ن˘م تا˘يد˘ل˘ب ةد˘˘ع˘˘ب تب˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا

نأا ’إا اهنم ةيلبجلا اميسس ةي’ولا

م˘ج˘ح ل˘ي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ح˘ل˘ف˘˘ي م˘˘ل كلذ

هذه اهيف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا

حبار د’وأا تايدلبب اميسس قئارحلا

ة˘˘ن˘˘سسكا˘˘ت ، ة˘˘ل˘˘م˘˘ي˘˘ج ، ة˘˘˘نا˘˘˘جو ،

ىلع نارينلا تتأا ثيح فداهلبو

لزان˘م˘لاو تÓ˘ب˘ط˘سسإ’ا ن˘م دد˘ع

ديدعلا بهللا ةنسسلأا ترسصاح امك

ةيل˘ب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ن˘طاو˘م ن˘م

لخد˘ت بل˘ط˘ت ا˘م م˘ه˘لزا˘ن˘م ل˘خاد

لجأا نم ةيندملا ةيامحلا رسصانع

امدعب أاوسسأ’ا مهبينجتو مهئÓجإا

سسيم˘خ˘لاو ءا˘ع˘برأ’ا نار˘ي˘ن تنا˘ك

تا˘ئ˘˘م تر˘˘مد د˘˘ق ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘˘سضارأ’ا ن˘˘˘˘م تارا˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه˘˘˘˘لا

ن˘˘˘م ف’آ’ا اذ˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا

يفو ةرمثملاو ةيع˘ف˘ن˘لا را˘ج˘سشأ’ا

.نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا را˘˘ج˘˘سشأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘˘م

لابجب تÓئاعلا سضعب ترطسضاو

ءارعلا يف اهيلايل ةيسضمتل لجيج

نم تبرتقا يتلا نارينلا نم افوخ

هيف مت يذلا تقولا يف اهلزانم

دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘سست

ىلع دارفأ’ا نم ديزملا رافنتسساو

اهب تعلدنا يتلا قطانملا ىوتسسم

ةر˘ط˘ي˘سسلا سضر˘غ˘ب ق˘ئار˘ح˘لا هذ˘˘ه

ةرارح تاجرد طسسو عسضولا ىلع

ةجرد نيعبرأ’ا تزواجت ةيسسايق

. رفسصلا قوف
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ءاجام بسسح ةيلمعلا تتأا ثيح

ة˘يؤ˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف

را˘طإا ي˘ف ه˘نأا ة˘با˘ن˘ع˘ب كرا˘م˘ج˘˘ل˘˘ل

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يرود˘لا تا˘طا˘˘سشن˘˘لا

صشغ˘˘لا عاؤ˘˘نأا ل˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ب

بتاكملاو دودحلا ربع بيرهتلاو

كرامجلا ناؤعأا نكمت ،ةيكرمجلا

ةيسسي˘ئر˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘ل˘ل نؤ˘ع˘با˘ت˘لا

ىؤتسسم ىلع ةيراجتلا تايلمعلل

حرسصم ةعاسضب ةبقارم رثإا ءانيملا

،يداسصتقا لماعتم فرط نم اهب

ةيذحألا نم ادرط3564 زجح نم

(ثانإا -رؤكذ) لافطأÓل ةيسضايرلا

ي˘ل˘كلا صصح˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع د˘˘ع˘˘ب

،ةيواحلا يف تناك يتلا ةعاسضبلل

نم اجوز2574 فاسشتكا مت ثيح
اقلط˘م ار˘ظ˘ح ةرؤ˘ظ˘ح˘م ة˘يذ˘حألا
،«هللا» ةلÓجلا ظفل اهلمح ببسسب

ة˘˘عا˘˘سضب˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق رد˘˘ق˘˘ت ثي˘˘˘ح

،جد00,702.834 ـب ةزؤجحملا
حلاسصم تنكمت قايسسلا تاذ يفو
،ةبانع ءانيمل ةيسسيئر˘لا ة˘سضا˘ب˘ق˘لا
تايواحلا حتفل ةي˘نا˘ث ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا
و نيرهسش اهثؤكم ةدم تقاف يتلا

عدؤتسسملا ىؤتسسم ىلع امؤي12

ام فاسشتكا نم «RTNS» ماعلا

ع˘ط˘ق ن˘م ةد˘˘حو5787 براقي
ة˘˘سصا˘˘خ تاز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت و را˘˘˘ي˘˘˘غ
و ةيرانلا تاجاردلا و تارايسسلاب
قؤسسلا ؤح˘ن ة˘ه˘جؤ˘م تا˘ن˘حا˘سشلا

زجحلا ةيلمع تمت ن˘يأا،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
امل اقفو يئاسضق رسضحم رؤسضحب

نؤناق نم902 ةداملا هيلع تسصن
هنأا ىلإا ةراسشإلا ردجت ،كرامجلا
ناؤعأا نكم˘ت ة˘طرا˘ف˘لا ما˘يألا ي˘ف
ة˘سضبا˘ق˘ل˘ل نؤ˘ع˘با˘ت˘˘لا كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةبانع ءانيمب كرامجل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا

عطق نم ةدحو9312 زجح نم
ة˘سصا˘خ˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو را˘ي˘˘غ˘˘لا
ةيرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا و تارا˘ي˘سسلا˘ب
ةيواح حتف ةيلمع رثإا ىلع كلذو
ىلع نيرهسش اهثؤكم ةدم تقاف
˘˘ما˘˘ع˘˘لا عدؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم

«RTNS»،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا تم˘˘ت ثي˘˘ح

902 ةداملا هيلع صصنت امل اقفو
رؤ˘سضح˘بو كرا˘م˘ج˘لا نؤ˘نا˘ق ن˘˘م

تنا˘˘كو اذ˘˘ه ،ي˘˘ئا˘˘سضق ر˘˘سضح˘˘˘م
ة˘ه˘جؤ˘م ةزؤ˘ج˘ح˘م˘لا ة˘˘عا˘˘سضب˘˘لا

ةهج نم ،ةيلخادلا قؤسسلا قارغإل
ي˘˘ف ناؤ˘˘عألا تاذ ن˘˘كم˘˘ت ىر˘˘خأا
زجح نم ةيسضاملا ةليلقلا مايألا

ليمجتلا داؤم نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك

ر˘ي˘غ ةد˘حو69152 ـب ترد˘˘˘˘˘˘ق
ماكحإاب ةأابخم تناك اهب حرسصم
تاودر˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘مزر ل˘˘˘خاد
هذه لثم نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو
را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يرود˘لا تا˘طا˘˘سشن˘˘لا
و صشغ˘˘لا عاؤ˘˘نأا ل˘˘ك ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ب
بتاكملاو دودحلا ر˘ب˘ع بير˘ه˘ت˘لا
بلسسلاب دؤعي يذ˘لاو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا

.ينطؤلا داسصتقلا ىلع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

2575ددعلا9102 توأا01تبسسلا 5نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةيذحألا نم اجوز2574زجح نم ةبانع ءانيم ىوتسسم ىلع ةيراجتلا تايلمعلل ةيسسيئرلا ةيسشتفملل نوعباتلا كرامجلا ناوعأا تنكمت
 .جراخلا نم تدروتسسا ةيواحب ةأابخم ادرط3564 لخاد تناك (ثانإا -روكذ) لافطأÓل ةيسضايرلا

ةيواح لخاد تارايسسلاب ةسصاخ تازيهجت و رايغ عطق نم ةدحو5787فاسشتكا مت اميف

  ةلÓجلا ظفل لمحي لافطأÓل يصضاير ءاذح2574زجح
يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ببسسب

«نوملازيل«و ميرلا يح ناكصس
قيرطلا نوقلغي

عطقب صسمأا لوأا ءاسسم «نؤملازيل«و ميرلا يح ناكسس ماق
نع نيربعمو «صسيراتملا«و ةراجحلا لامعتسساب قيرطلا
تاعاسسل يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ببسسب ديدسشلا مهطخسس

ن˘م ة˘ير˘ي˘ت˘سسه ة˘لا˘ح ي˘ف نا˘كسسلا ل˘خدأا ا˘م ؤ˘هو ة˘ل˘يؤ˘˘ط
عم نمازت يئابر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا نأا ة˘سصا˘خ بسضغ˘لا
،ةبانع ةنيدم يف ةبؤطرلاو ةرارحلا ةجردل ريبكلا عافترلا

اتاقوأا اؤسضمأا مهنأا «ةعاسس رخآا» ـل ناكسسلا صضعب دكأاو
صصاخسشأا دجؤي هنأا اؤفاسضأاو ،تادربملا بايغ يف ةبيسصع
ءايحألا هذه يف نؤنطقي عسضرو ىسضرمو لافطأاو نؤنسسم
تا˘عا˘ط˘ق˘نلا ن˘م عؤ˘ن˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م ثود˘ح نأا اور˘ب˘˘ت˘˘عاو

،امامت يقطنم ريغو قئل ريغ9102 ةنسس يف ةيئابرهكلا
صسمأا لوأا ةيئابرهكلا تاعاطقنلا نم ديدعلا تعقو دقو
رارغ ىلع ةبانع يف ىرخأا تايدلبب ةديدع قطانم يف

  S¢.Q.صسيدلا رجحو رامع يديسس ءايحأا صضعب

هايملا نازخ فيظنت ددسصب ناك

قباطلا نم هطوقصس رثإا يطرصش ةافو
3 ةرصضخوب ـب نكصسم005يحب ثلاثلا

ينؤبلاب3 ةرسضخؤب يحب نكسسم005 يح ناكسس زتها
ةنماثلا يلاؤح صسمأا لوأا ةليل ةملؤؤم ةعجاف ىلع ةبانع يف
ناك امدنع ثلاثلا قباطلا نم يطرسش طقسس ثيح Óيل
ببسست ام ؤهو طقسسو هنزاؤت دقف ثيح هايملا نازخ فيظنت
هذهب ناكسسلا رثأات دقو ،ىحسضألا ديع ةيسشع هتافو يف
هقÓخأاب فورعملا مهراجل تعقو يتلا ةملؤؤملا ةثداحلا
ناكم ىلإا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلقنت دقو ،ةبيطلا

ظفح ةحلسصم ىلإا هثثج لقنب تماق نيأا ثداحلا عؤقو

   ر.صس.ةبانعب دسشر نبإا ىفسشتسسمب ثثجلا

نينطاوملا ةمÓسس ىلع اظافح

ايئاقو اينمأا اططخم عصضي نـمألا
كرابملا ىحصضألا ديعب اصصاخ

اسصاخ ايئاقو انيمأا اططخم ةباـنع ةيلو نمأا حلاسصم تعسضو
،ديعلا مايأا ءانثأاو ليبق هذيفنت متيسس يذلاو كرابملا  ىحسضألا ديعب
ةفاك دينجت مت نيأا نينطاؤملا ةمÓسس نامسضلو نمألا ريفؤتل
.يتايلمعلا ططخملا اذه حاجنإل ةيرسشبلا و ةيداملا تايناكمإلا

ىلع ةئيبلا ةيامحو نار˘م˘ع̆لا ة˘طر˘سش ح̆لا˘سصم ل˘م˘ع˘ت˘سس ثي˘ح
راطإا يف كلذو ديعلا مايأا ةليط ةيرطيبلا حلاسصملا ةقفارم نامسض
نمألا قرف لفكتتسس امك ، ةيمؤمعلا ةحسصلا ىلع ةظفاحملا
يلمعتسسم ةفاك نمأاو رورملا ةكرح ةلؤيسس نامسضب يمؤمعلا
نم رورملا قرف فلتخم لمع ةفعاسضم لÓخ نم ،ماعلا قيرطلا
زجاؤح  عسضو عم يرورملا مارجإلا ةبراحم لاجم يف اهتاطاسشن
ىرخأا و ةبكار تايرود ى̆لإا ة˘فا˘سضإلا̆ب ة˘ي̆ئا˘ج˘فو ة˘ت̆با˘ث ة˘ي˘ن˘مأا
رورملا ةكرح ليهسست ىلع لمعت رتؤكسسلاو ةيرانلا تاجاردلل
تايرودلا ددع فيثكتو،تارايسسلل ةيئاؤسشعلا تافقؤتلا عنم عم
رواحمو ةينكسسلا تاعمجتلا ىؤتسسم ىلع ةبكارلا و ةلجارلا
رثكي يتلا نكامألا نيمأات ىلع نمألا حلاسصم لمعتسس قرطلا
ىلع د˘ي˘ع̆لا ما˘يأا لÓ˘خ ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م̆لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي̆ل˘ع ددر˘ت̆لا

ل˘ق̆ن تا˘ط˘ح˘م -ر˘ح˘ن̆لا ن˘كا˘مأا - ر̆با˘ق˘م̆لا - د˘جا˘سسم˘̆لا رار˘˘غ
لقنلا ،ةرجألا تارايسس ، ةيديدحلا ةكسسلا ،تÓفاحلا) نيرفاسسملا
ةيمؤمعلا تاحاسسلا - ةيراجتلا زكارملا و تÓحملا - (يرسضحلا
رمتسسملا دجاؤتلا نامسض فدهب ،ةيلسستلا و هيفرتلا نكامأا -
ليللا نم ةرخأاتم تاعاسس ىتح اهتايرودو ةطرسشلا تاؤقل مئادلاو
م˘سسؤ˘م̆ب صصا˘خ̆لا قرزألا ط˘ط˘خ˘م̆لا ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت ع˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
ةحارل ةمئÓملا ةينمألا فورظلا لك ريفؤت  عم فايطسصلا
ةمئÓملا تÓيهسستلا مه̆ل م˘يد˘ق˘ت ى̆ل˘ع ر˘ه˘سسلاو ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م̆لا

نم هيفرتلاو لقنتلا تاقوأا يف ةنينأامطلا نم ؤج قلخ و ةلاعفلاو
تاطاسشن ةدعب ةبانع ةيلو نمأا حلاسصم مؤقتسس ىرخأا ةهج
مئارجلا نم دحلل ةيتايلمعلا قرفلا لبق نم ةيئاقو ةيقابتسسا
قرف ع˘يزؤ˘ت لÓ˘خ ن˘م تا˘كل˘ت˘م˘م̆لا و صصا˘خ˘سشألا̆ب ة˘سسا˘م̆لا
متيسس نيأا صسوردم لكسشب ناديملاب ةلماعلا ةيئاسضقلا ةطرسشلا
امو ديعلا مايأا ةليطو ليبق ةتباثو ةكرحتم ةبقارم تايلمع ذيفنت
عم يرسضحلا طيحملا جراخمو لخادم ىؤتسسم ىلع هدعب
ردجتو،ةهؤبسشملا نكامأÓل ةيئاجف ة˘م˘هاد˘م تا˘ي̆ل˘م˘ع̆ب ما˘ي˘ق̆لا
فلتخم ىؤتسسم ىلع ةبوانملا ميعدت متيسس هنأا ىلإا ةراسشإلا

ةيقار ةينمأا ةمدخ نامسض صضرغب ةيلؤلا نمأا حلاسصم تارقم

eÉRhR HƒY«û°á.نينطاؤملا ةفاكل

ةيلمعلا يف نيسصخسش فيقوتو ميتنسس نويلم35 ىلإا ةفاسضإا

 يدنهلا بنقلا نم غلك2 ةبارق زجح
¯LªÉ∫.Ω

تنكمت

تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف

ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلؤ˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘˘ب

نم ةبانع ةيلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ف˘˘˘ي˘˘˘قؤ˘˘˘ت

ي˘ف ا˘ي˘ئا˘سضق نا˘قؤ˘ب˘سسم  ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ف

10زجحو تاردخملا جيورت لاجم

بن˘ق˘لا ن˘م ا˘مار˘˘غ048و غ˘ل˘˘ك

35 ـب ردقي يلام غلبم و يدنهلا

تاد˘ئا˘˘ع ن˘˘م م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس نؤ˘˘ي˘˘ل˘˘م

بسسح ةيلمعلا تتأا ثيح.جيورتلا

دعب ،ةبانع نمأل نايب هب دافأا ام

يقابتسسلا لمعلا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ل صسورد˘˘˘م˘˘˘لا

ةيئلؤلا ةح˘ل˘سصم˘لا˘ب تارد˘خ˘م˘لا
اهنكم يذلاو،ةيئاسضقلا ةطرسشلل
ه˘ب˘ت˘سشم ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قؤ˘˘ت ن˘˘م
لاجم يف ايئاسضق ناقؤبسسم امهيف
حوار˘˘ت˘˘˘ت تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘يور˘˘˘ت

، ةنسس44 و13 نيب ام امهرامعأا
نم تاردخملا نم ةيمك زجح عم
اهنزو ردق˘ي يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا عؤ˘ن

اغلبمو امارغ048و غلك10 ــــب

نم ميتنسس نؤيلم35 ـب ردقي ايلام
ىلإا ةفاسضإا اذه، جيورتلا تادئاع
نا˘˘ك ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا
يف امهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘سسي
لامكت˘سسا د˘ع˘بو،مؤ˘م˘سسلا ج˘يور˘ت

امدق ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك
ىد˘ل ة˘يرؤ˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا

ي˘ف رد˘سص ن˘يأا ،ة˘با˘ن˘ع ة˘م˘˘كح˘˘م
ن˘ع صسب˘ح˘لا عاد˘يإا ر˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
جيورت و نيزخت ، ةزايح ةيسضق
ةعورسشم ريغ ةقيرطب تاردخملا
يف تايلم˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ل˘خد˘تو،
ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م ا˘˘˘م ل˘˘˘ك عدر را˘˘˘طإا
ةمÓسسو نطاؤملا نمأاب صساسسملا

حلاسصم ؤ˘عد˘ت ا˘م˘ك ، ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
ةرور˘سض ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ن˘˘مألا
،ةميرجلا ةبراحم يف ةكراسشملا

ة˘ل˘ي˘سصح ي˘˘فو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةحلسصم˘لا تا˘طا˘سشن˘ل ة˘ي˘عؤ˘ب˘سسأا
تماق يمؤم˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئلؤ˘لا
ـب   مر˘سصن˘˘م˘˘لا عؤ˘˘ب˘˘سسألا تاؤ˘˘ق

591 ، ماظن ظفح ةيلمع872

ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ي˘ط˘غ˘تÓ، 11˘˘˘خد˘˘˘˘ت

ةيفاقثلاو ةيسضاير˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘ل˘ل

6051 و ة˘ب˘˘كر˘˘م178 ةب˘قار˘م

ثداؤح90 ليجسست عم ،صصخسش

، ةينا˘م˘سسج60 و ة˘يدا˘م رور˘˘م

صصاخسشأا70 حرج نع ترفسسأا

ىلإا ةراسشإلا ردجتو،دحاو ليتقو

ؤعدت ةبانع ةيلو نمأا حلاسصم نأا

يلحتلا ةرورسض ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا

مارتحاو ة˘قا˘ي˘سسلا ءا˘ن˘ثأا ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘ب

يف عؤقؤلا يدافتل ،رورملا نؤناق

صسم˘˘˘ت د˘˘˘ق ة˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسج ثداؤ˘˘˘˘ح

عسضت امك، مهتاكلتمم و مهحاورأاب

ةيفتاهلا اهما˘قرأا م˘ه˘فر˘سصت ثح˘ت

.مهب لاسصتÓل ءارسضخلا

 داتعلاو لئاسسولا لك تدنجو تايافنلا ليوحت زكرم قلخب تماق اميف

 ديعلا يف ءايحألا فيظنتل ريبادت ذختت ةفيظن ةبانع ةصسصسؤوم
¯MƒQjá aÉQì

ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘سسسسؤؤ˘م تذ˘خ˘˘تا
ديع مايأاب ةسصاخ ريبادتو تاءارجإا
ن˘م ءا˘ي˘حألا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ى˘˘ح˘˘سضألا

نبتلا اياقب اذكو ةيحسضألا تافلخم
ربع ةيسشاملا تافلخم نم اهريغو
ة˘با˘ن˘ع ي˘ت˘يد˘ل˘ب ءا˘˘جرأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ا˘ج˘ما˘نر˘ب تر˘ط˘سس ثي˘ح ي˘نؤ˘ب˘لاو
فيظنتلا تايلمعب مايقلل ايئانثتسسا
فلتخم دينجت لÓخ نم ةيرودلا
ىلع ةير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسؤ˘لا

ل˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘سسم
تقو يف ديعلا اياقب نم صصلختلا
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك نأا ثي˘˘ح ،ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘ق
دي˘ع˘لا ي˘ف نؤ˘ل˘م˘ع˘ي ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م˘لاو
اذ˘هو ن˘ي˘مؤ˘ي˘ب د˘ي˘ع˘لا ل˘ب˘ق ى˘ت˘حو
ميرك » ريدملا هب حرسص ام بسسحب

«م˘جر ن˘ب دار˘م » ه˘ب˘ئا˘نو «ل˘ي˘ل˘م˘ح
صصؤ˘سصخ˘ب ة˘عا˘سس ر˘˘خآا ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل
كيبيإلا حلاسصم نأا ثيح جمانربلا

ى˘˘ل˘˘ع طؤ˘˘غ˘˘سضلا ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لو
تايافنلا عفرب مؤقت يتلا تانحاسشلا

زكرم قلخب تماق ةبانع ءايحأا نم
ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘يا˘ف˘˘ن ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘ت
ةن˘ئا˘كلاو ا˘ق˘با˘سس ا˘ي˘ج˘ي˘ب ة˘سسسسؤؤ˘م
ةيدلبل يدلبلا رسشحملا نم برقلاب

(2) ناتنحاسش اهب عسضو مت و ةبانع

ةع˘با˘ت˘م˘لا لا˘م˘عو ة˘ن˘حا˘سش41و
تا˘ن˘حا˘˘سشلا نأا ثي˘˘ح ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لاو
تايافنلا عفرب مؤقي يذلا داتعلاو
كلت غيرفتب مؤقي ةبانع ءايحأا نم
ةدؤجؤملا تانحاسشلا يف تايافنلا

دعب اميف متيل ليؤحتلا زكارم ىلع
مدرلا زكرمو ةغرفملا ىلإا اهليؤحت
اذه نأا ثيح ءاقرزلا ةكربلاب ينقتلا
ي˘˘ط˘˘ع˘˘يو تقؤ˘˘لا ر˘˘فؤ˘˘˘ي ءار˘˘˘جإلا
فيثكتل ةسصرف كي˘ب˘يإلا ح˘لا˘سصم˘ل

ثيح رثكأا فيظنتلا تارودلا ددع
ل˘ي˘سصؤ˘ت˘ل ة˘قر˘غ˘ت˘سسم˘لا ةد˘م˘˘لا نأا
ينقتلا مدرلا ز˘كر˘م ى˘لإا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
ى˘ل˘ع ا˘م˘ن˘ي˘ب ر˘ث˘كأا تقو قر˘غ˘ت˘سست
لقأا نؤكت ليؤحتلا زكرم ىؤتسسم
د˘˘يوز˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سسي ه˘˘˘نإا˘˘˘ف كلذ˘˘˘بو
تارود˘˘لا دد˘˘ع ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘˘لاو
تايافنلا عفرب ةسصاخلا تانحاسشلل

ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا ل˘˘˘ك ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لئاسسؤلا صصؤسصخب امأا كلاسسملاو
ح˘لا˘˘سصم تر˘˘خ˘˘سس د˘˘ق ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا

يمؤي لمعلل لماع003 كيبيإلا
لا˘م˘عو نؤ˘ب˘قار˘م م˘ه˘ن˘مو د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
ةبانع ةيدلب ىؤتسسم ىلع ةفاظنلا

ةلثمتملا داتعلا لك ريخسست اذكو

تانحاسش8و ةسسباك ةنحاسش52 يف

ريبك مجح تاذ ةبÓق41 بناج ىلإا

م˘ج˘ح تاذ ة˘بÓ˘ق تا˘ن˘˘حا˘˘سش8و

3 رارغ ىلع تايلآلا اذكو طسسؤتم
ر˘ي˘غ˘سص ن˘˘حا˘˘سشو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ن˘˘حا˘˘سش
يف فيظنتلا ةيلمع يف عرسشتسسو
اياقب˘لا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ح را˘طإا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ن˘ب˘ت˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب ع˘˘فرو
لب˘ق ن˘ي˘مؤ˘ي ي˘سشاؤ˘م˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م
فيظنتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ل˘ط˘ن˘تو د˘ي˘ع˘لا
فسصتنم ةعاسسلا دودح يف ايمؤي
كلاسسملا لك ىؤتسسم ىلع راهنلا

يف اهلك فيظنت متي ثيح ءايحألاو
ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت لÓ˘خ ن˘م د˘حاو تقو
مت ثيح لامع˘لاو ر˘خ˘سسم˘لا دا˘ت˘ع˘لا
نم ةقرف ن˘ي˘ت˘قر˘ف ى˘لإا م˘ه˘م˘ي˘سسق˘ت
ى˘لإا لاوز˘لا د˘ع˘ب ةد˘حاؤ˘لا ة˘عا˘˘سسلا

نم ةيناثلا ةقرفلاو Óيل ةنماثلا ةياغ
ةيناثلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا Óيل ةنماثلا

كيب˘يإلا ح˘لا˘سصم نأا ثي˘ح ا˘حا˘ب˘سص

89% ةبسسنب ءايحألا فيظنتب مؤقت
يناثلا مؤيلا يفو لوألا مؤيلا لÓخ
تافلخملا عفرل جمانربلا صسفن ديعت
تايمك ردقتو ةديدجلا تايافنلاو
لÓخ ا˘ه˘ع˘فر م˘ت˘ي ي˘ت˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

نط0051 نم ديزأاب ديعلا يمؤي
ةبانع يتيدلب نم لكب ديعلا يمؤي
 .ينؤبلاو

051رخصست كيبيإلا حلاصصم
ينوبلاب ةنحاصش22و Óماع

تر˘خ˘سس د˘ق˘ف ي˘نؤ˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘مأا

ةفاظن لماع051 كيبيإلا حلاسصم

نمو تايافنلا عفرل ةنحاسش22و

ريطسست م˘تو ة˘بÓ˘ق ة˘ن˘حا˘سش ا˘ه˘ن˘ي˘ب

ىلإا ةيلمعلاب مايقلل فثكم جمانرب

لمعل˘ل ن˘ي˘ت˘قر˘ف صصي˘سصخ˘ت بنا˘ج

ةعاسسلا نم ل˘م˘ع˘ت ى˘لوألا ة˘قر˘ف˘لا

ةنماثلا ةياغ ىلإا لاوزلا دعب ةدحاؤلا

Óيل ةنماثلا نم ةيليللا ةقرفلاو Óيل

يمؤي لÓخ احابسص ةيناثلا ةياغ ىلإا

ة˘سسسسؤؤ˘م تد˘ح˘ت د˘ق اذ˘هو د˘ي˘ع˘˘لا

ةبانع يتيدلب لعجل ةفيظن ةبانع

امهنأا ةسصاخو نيت˘ف˘ي˘ظ˘ن ي˘نؤ˘ب˘لاو

.ةيلؤلا تايدلب ربكأا نم

نم مركت ةفيظن ةبانع ةصسصسؤوم
روطتلل ةيئلولا ةيعمجلا فرط

 ينابصشلا
يتلا ةرابجلا تادؤه˘ج˘م˘ل˘ل ار˘ظ˘نو

ةسسسسؤؤمب ةفاظنلا لامع اهب مؤقي

ماق ةنيمث ةردابم يفو ةفيظن ةبانع

رؤطتلل ةيئلؤلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سضعأا

ريدم ميركتب يباب˘سشلا ن˘ما˘سضت˘لاو

ليلمح ميرك ةفيظن ةبانع ةسسسسؤؤم

نم ةفاظن لامع ةعبرأا ميركت اذكو

ى˘ل˘ع م˘هر˘كسشو م˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشت ل˘˘جأا

فيظنتل اهنؤلذبي يتلا تادؤهجملا

ءاؤ˘جألا هذ˘ه ي˘ف ة˘سصا˘خو ءا˘ي˘˘حألا

.ةراحلا
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سسمأأ لوأأ «ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘صس ر˘˘˘˘˘˘خآأ»

ة˘˘يأد˘˘ب˘˘لا˘˘˘ب تنا˘˘˘ك سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لأ

م˘˘صسا˘˘ب فور˘˘ع˘˘م˘˘لأ ئ˘˘طا˘˘صشلا˘˘ب

ىلع اينأديم تفقو نيأأ «يباصش»

ةيئاملأ تاجأردلل ريبكلأ وزغلأ

اهلمعتصسي يتلأ ديصصلأ برأوقو

ةهزنلل اهر˘ي˘جأا˘ت ي˘ف ا˘ه˘با˘ح˘صصأأ

جد0003 ىلإأ لصصت ةيلام غلابم

را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’أ ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ذ˘˘˘خأ’أ نود

قذ˘˘ح˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

.نيفاطصصملاب

ىلع نوبردتي لافطأا
مهرضصاحت براوقلاو ةحابضسلا

بناج نم
ةعومجم اند˘جو د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غو

ى˘ل˘ع نو˘˘برد˘˘ت˘˘ي لا˘˘ف˘˘طأ’أ ن˘˘م
ظ˘حو˘ل ه˘نأأ ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘حا˘ب˘˘صسلأ
ة˘ي˘ئا˘م˘لأ تا˘جأرد˘لأ فا˘ف˘ط˘˘صصأ

ة˘صضور˘ع˘م˘لأ د˘˘ي˘˘صصلأ برأو˘˘قو
ئطاصشلأ بوجت ي˘ت˘لأو ة˘هز˘ن˘ل˘ل
ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع ا˘با˘˘يإأو ا˘˘با˘˘هذ
كلذ ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ئ˘˘˘طا˘˘˘صشلأ

.اهب لومعملأ نينأوقلل
سضع˘˘ب تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت بصسحو

اهلافطأأ تبحاصص يتلأ تÓئاعلأ
ايموي رركت˘ي د˘ه˘صشم˘لأ أذ˘ه نإا˘ف
ىل˘ع ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ق˘ل˘ق˘م ةرو˘صصبو
سصصصخم ناكملأ نأأ نم مغرلأ
ىلع راغصصلأ لافطأ’أ بيردتل
نم بعصص يذلأ رمأ’أ ةحابصسلأ

نم مغرلأ ىلع نيبردملأ ةمهم
لجأأ نم اهنولذبي يتلأ دوهجلأ
برأوقلأ نوكل مهلافطأأ نيمأات
وز˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت «ي˘˘˘˘˘كصس تا˘˘˘˘˘ج» لأو
» لوقع˘م ر˘ي˘غ ءي˘صشب ئ˘طا˘صشلأ

ا˘م بنا˘ج ل˘ك ن˘م م˘هر˘صصا˘ح˘تو
دنع مهلافطأأ هيبنت ىلإأ مهب عفدي
م˘ه˘ن˘م برأو˘ق˘˘لأ كل˘˘ت بأر˘˘ت˘˘قأ
هابقع دمحت ’ ام عوقول ايدافت
تا˘ط˘ل˘صسلأ ى˘ل˘˘ع نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةرهاظلأ هذه ةبراحم ةصصتخملأ
م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ ن˘ي˘كم˘تو ةدأو˘˘ه ل˘˘كب
وجلأ ريفوت ن˘م ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لأو
ةهزنلأ تأر˘ت˘ف ءا˘صضق˘ل م˘ئÓ˘م˘لأ

رطخ نم مهتيامحو مامجتصس’أو
برأوقو ةيئاملأ تاجأردلأ كلت
ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘صسي تا˘ب ي˘˘ت˘˘لأ د˘˘ي˘˘صصلأ
سضرغب اهري˘جأا˘ت ي˘ف ا˘ه˘با˘ح˘صصأأ
ةيلايخ ةيلام غلابم لباقم ةهزنلأ
ةري˘ب˘كلأ ر˘طا˘خ˘م˘لا˘ب ذ˘خأ’أ نود

نأ’ نيفاطصصملاب ط˘ي˘ح˘ت ي˘ت˘لأ
دح ى˘ل˘ع لا˘م˘لأ د˘ي˘حو˘لأ م˘ه˘م˘ه
.مهريبعت

ام ىلإا تلوحت ئطاوضشلا
تاجاردلل » يلار» قابضس هبضشي

ةيئاملا
تا˘ط˘ل˘صسلأ ء’ؤو˘ه و˘عد ا˘˘م˘˘ك

ةبانع ةي’وب ة˘يرأدإ’أو ة˘ي˘ن˘مأ’أ
يتلأ ةرهاظلأ هذه ةبراحم ىلإأ
طا˘ق˘ن˘لأ ة˘نا˘خ ن˘م˘˘صض ف˘˘ن˘˘صصت
ل˘ك ي˘ف ل˘ج˘صست ي˘ت˘لأ ءأدو˘˘صسلأ

نأأو ة˘صصا˘خ فا˘ي˘ط˘صصأ م˘˘صسو˘˘م
ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم
يذ˘لأ ي˘ن˘مأ’أ ز˘˘ي˘˘ح˘˘لأ تع˘˘صضو
كل˘˘ت با˘˘ح˘˘صصأأ ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي
نم برأوقلأو ةيئاملأ تاجأردلأ
ةيئاملأ ة˘حا˘صسم˘لأ ن˘م بأر˘ت˘ق’أ
هنأأ ’إأ نيفاطصصملل ةصصصصخملأ

د˘ح ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ت ن˘م˘˘ل ةا˘˘ي˘˘ح ’
هذ˘ه ل˘ث˘م ل˘ق˘ن˘ت نو˘كل م˘ه˘لو˘˘ق
دعب ىلع متي نأأ بجي لئاصسولأ

عقأوم˘لأ ن˘ع ر˘ت˘م003 قوفي
كلت نأأ ’إأ ةحابصسلل ةصصصصخملأ
’و ا˘ه˘مأر˘ت˘حأ م˘ت˘ي ’ ة˘فا˘صسم˘˘لأ
ىلع اهصضرفي ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت لأز˘ت
امك .ةيئاملأ تا˘جأرد˘لأ ي˘ق˘ئا˘صس
هبصشي ام ىلإأ ئطأوصشلأ تلوحت
ةيئاملأ تاجأردلل » يلأر» قابصس

ئ˘طا˘صشلأ ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غ كلذو
مهدجأوت اهباحصصأأ لصضفي ثيح
مايقلاب نيفاطصصملأ نم برقلاب
ي˘ت˘لأ تا˘ي˘كو˘ل˘صسلأ كل˘ت ل˘ث˘م˘ب
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م نو˘˘صضر˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسي

تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ ما˘˘مأأ م˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘صضع
رطخ˘ل˘ل ن˘ي˘ه˘بآأ ر˘ي˘غ ا˘ه˘لا˘ف˘طأأو
مهمهي ام لكو هنوبكتري يذلأ
هاب˘ت˘نأ تف˘ل ة˘لوا˘ح˘مو ي˘ها˘ب˘ت˘لأ
ا˘˘نر˘˘كذ˘˘ي أذ˘˘ه ل˘˘كو ن˘˘˘ير˘˘˘خآ’أ
ي˘˘ف تع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لأ ي˘˘صسآا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
.قباصسلأ

عنمب ةبلاطم تاطلضسلا
ئطاوضشلا يف ةرهاظلا
ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ بلا˘˘˘˘˘˘طو

ثيدحلأ مت نم˘م ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لأ
رفخو ةينمأ’أ تا˘ط˘ل˘صسلأ م˘ه˘ي˘لإأ
هذ˘ه ل˘ث˘م ع˘ن˘م ى˘˘لإأ ل˘˘حأو˘˘صسلأ

ئ˘˘˘طأو˘˘˘صشلأ ي˘˘˘ف ر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م˘˘˘˘لأ

لماك ربع ةحابصسلل ةصصصصخملأ

اظافح كلذو ةي’ولاب ئطأوصشلأ

مهلافطأأ ةمÓصسو مهتمÓصس ىلع

ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم نأأ ن˘ي˘ح ي˘˘ف

ىلوأ’أ اهتمهمب يفتكت ةيندملأ

’ ا˘ه˘نو˘كل ذا˘ق˘نإ’أو فا˘˘ع˘˘صسإ’أ

لثم عم˘ق˘لأو ع˘ن˘م˘لأ ةو˘ق كل˘م˘ت

فل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع تا˘كو˘ل˘صسلأ هذ˘ه

ةحابصسلل ةحومصسم˘لأ ئ˘طأو˘صشلأ

ة˘يا˘م˘ح˘لأ لا˘جر˘ل ن˘كم˘ي ن˘˘كلو

يو˘عو˘ت رود˘ب ما˘ي˘ق˘لأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ

يطتمم ثح لÓخ نم يداصشرإأ

ى˘ل˘˘ع ي˘˘كصس تا˘˘ج˘˘لأ تا˘˘جأرد

ئطأوصشلأ نع رتم002 داعتب’أ

كلذكو ةحا˘ب˘صسل˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لأ

لو˘˘˘خد مد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘˘ث˘˘˘˘ح

.ئطأوصشلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ 6Gdù°Ñâ01GChä 9102Gd©óO2575نييبانعلا ءاضضف

www.akhersaa-dz.com

نيفاطسصملا ةايح ددهت لازت ل يتلا ديسصلا براوقو (يكسس تاج) ةيئاملا تاجاردلل ريبكلا وزغلا ءارج ىسضوفلا نم ةلاح9102/8102 فايطسصلا مسسوم ةيادب ذنم ةبانع ةنيدم ئطاوسش فرعت
ةينÓقع ريغو ةينلع ةروسصب متي اهلامعتسسا تاب ثيح ءانثتسسا نود ئطاوسشلا لك ةيئاملا تاجاردلا تزغ ثيح سسفنلا نع هيفرتلاو مامجتسسلا لجأا نم ئطاوسشلا ىلإا ايموي نوهجوتي نيذلا

نيفلاخملا دسض ةذختملا ةمراسصلا نيناوقلاو تاءارجإلا نم مغرلا ىلعو تايتفلا ةسسكاعم ىلإاو تÓسضعلا سضارعتسسا ىلإا لسصت انايحأاو نيقهارملا نم اهبلغأا نيذلا اهباحسصأا نم نيفاطسصملا بناجب
نينطاوملا ةمÓسس ةددهم اداسسف ئطاوسشلا يف ثيعت لازت ل اهنأا لإا

نيفاطسصملا ةمÓسس ىلع ايقيقح ارطخ لكسشت لازت ل

ئطاوضشلا يف بعرلا عرزت ديضصلا براوقو «يكضس تاجلا»

ىحسضألا ديع ةيسشع ةنسس لك يف رركتي ويرانيسسلا

 ةئزجتلا قاوضسأا يف «ران » هكاوفلاو رضضخلا راعضسأا
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ر˘˘صضخ˘˘لأ را˘˘ع˘˘˘صسأأ تد˘˘˘ه˘˘˘صش
يف رربم ريغ اعافترأ هكأوفلأو
ةبصسنب ةبان˘ع˘ب ة˘ئز˘ج˘ت˘لأ قأو˘صسأأ

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘صصو

ةئاملاب05 ى˘˘لإأ تأور˘˘صضخ˘˘لأ
ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لأ ةدا˘˘يز بب˘˘صسب

كرابملأ ى˘ح˘صضأ’أ د˘ي˘ع ة˘ي˘صشع
«تأو˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘˘لأ» ، «رز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ«ك
نمث عفترأ اهتهج نم ... سسخلأو
ل˘˘كصشب ه˘˘˘كأو˘˘˘ف˘˘˘لأو ر˘˘˘صضخ˘˘˘لأ

تناك اهنأأ نم مغرلاب ظوحلم
ةريخأ’أ مايأ’أ يف أدوكر فرعت
ةرثكو اهيلع بلطلأ ةلق ببصسب
عأو˘نأأ ة˘ي˘ب˘لا˘غ نو˘˘كل سضر˘˘ع˘˘لأ
يف تجصضن ةيمصسوملأ هكأوفلأ
ةهكا˘ف رأر˘غ ى˘ل˘ع د˘حأو ل˘صصف
يف اهرعصس عفترأ يتلأ » ع’دلأ»

جد04 ى˘˘لإأ ة˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ قو˘˘˘صس
ى˘ل˘ع را˘ج˘ت˘لا˘ف .مأر˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘كل˘˘ل
ةئزجتلأ قأوصسأأ فلتخم ىوتصسم
لولح ةصصرف أوتوفي مل ةداعلاك
أددجم ةبراصضملل ىحصضأ’أ ديع
رثكي يتلأ كلت ةصصاخ راعصسأ’اب

هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف بل˘ط˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
رأرغ ىلع ةينيد˘لأ تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لأ
ل˘صصو ي˘ت˘˘لأ ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ع˘˘صس

021 رزجلأ ،جد07 ىلإأ اهرعصس
ىلإأ اهرعصس زفق تأويرجلأ ، جد

«ر˘˘ع˘˘صس ل˘˘صصو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف جد081

مغرلا˘ب جد001 ىلإأ «مطا˘م˘ط˘لأ
ةيمصسوملأ رصضخلأ نم اهنأأ نم
ة˘ل˘م˘ج˘لأ قو˘˘صس ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘ع˘˘صسو

جد03لأ ىد˘ع˘ت˘˘ي ’ ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا˘˘ب
عفترأ را˘ح˘لأو و˘ل˘ح˘لأ ل˘ف˘ل˘ف˘لأو

رايخلأو جد041 ىلإأ امهرعصس

جد031 ب تفللأو جد041 ب

هذ˘˘˘˘˘هو جد061 ب سسخ˘˘˘˘˘لأو
ةدا˘يز˘لأ ى˘لإأ ة˘ح˘صشر˘م را˘ع˘˘صسأ’أ
أدغ مويل ابصسحت تبصسلأ مويلأ
يف . ديعلأ ةبصسانمل فداصصملأ
ي˘ه ه˘كأو˘ف˘لأ را˘ع˘صسأأ ل˘با˘ق˘˘م˘˘لأ
اظوحلم اعافترأ تفرع ىرخأ’أ

ىلإأ لصصو بنعلأ رعصس نأأ ثيح

04 ب ع’دلأو غلكلل جد052
نيب ام حوأرتي «نيراتكنلأ«و جد

حا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأو جد002و061لأ

زو˘م˘لأو جد003 ب ي˘ل˘ح˘م˘لأ

003 ـلأ نيب ام ىلإأ دروتصسملأ

را˘˘˘ع˘˘˘صسأ’أ هذ˘˘˘˘هو جد023و
أذه يفو .مويلأ ةدايزلل ةحصشرم
هريغك يبانعلأ نطأوملاف ددصصلأ

تاي’و فلتخمب نينطأوملأ نم
سسيمخلأ سسمأأ لوأأ ذنم نطولأ
ديحوت ةهجأو˘م ى˘ل˘ع ظ˘ق˘ي˘ت˘صسأ
ةئزجتلأ راجت فرط نم راعصسأ’أ

«ةعاصس رخآأ» هدنع تفقو ام أذهو
قوصسلأ ىلإأ ةينأديم ةرايز يف
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لأ ط˘˘صسو˘˘ب يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ل با˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘لأ قو˘˘˘صسو
ي˘ف تأدا˘يز˘لأ هذ˘هو ه˘كأو˘˘ف˘˘لأو
ةئزجتلأ راجت اه˘ع˘جرأأ را˘ع˘صسأ’أ
ةلمجلأ قأو˘صسأا˘ب ا˘ه˘عا˘ف˘ترأ ى˘لإأ

م˘ه˘نإا˘ف م˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت بصسحو
فلتخم راعصسأأ باهتلاب أوؤوجافت
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع تأور˘˘صضخ˘˘˘لأ

قرصشب ةلمجلأ قأو˘صسأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ينوبلأ قوصس رأرغ ىلع دÓبلأ

ةلمجلأ قوصس لث˘م˘م ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ي˘˘ف «سشو˘˘ل˘˘عو˘˘ب ة˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جو˘˘˘ب»
نأائمط «ةعاصس رخآأ «ل حيرصصت
ل˘˘ك دو˘˘جو˘˘ب ن˘˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ
تانحصشو ةيحÓفلأ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ

أدكؤوم .ديعلأ يموي لÓخ ةريبك
ةدايز يأأ فرعت مل راعصسأ’أ نأأ
ي˘ف ةدا˘يز˘لأ عا˘ف˘˘ترأ بجو˘˘ت˘˘صست
نم اطاط˘ب˘لا˘ف ة˘ئز˘ج˘ت˘لأ قأو˘صسأأ

ب مطامطلأو جد55 ىلإأ054

لفلفلأو جد52 لصصبلأو جد03

ىلإأ08 راحلأو جد06 ولحلأ

رزجلأ جد07 رايخلأو جد021

جد021 تفل˘لأو جد07/06

تأو˘ير˘ج˘لأو جد07 سسخ˘˘˘لأو

001ب بنركلأو جد021/001
بن˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ف ه˘˘˘كأو˘˘˘ف˘˘˘لأ ا˘˘˘˘مأأ جد

جد052 نانبلأ جد002/051

حافتلأو جد052/051 سصاجإ’أ

دروتصسملأو جد052 ب يلحملأ

ب خيطبلأو جد004/003 نم

راجت نم ددع مهتهج نم جد06
ةئزجت˘لأ را˘ج˘ت أو˘ل˘م˘ح ة˘ل˘م˘ج˘لأ

را˘˘ع˘˘صسأ’أ بي˘˘ه˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
كرابملأ ىحصضأ’أ ديع ةبصسانمب
ددع ىلع ديأزتملأ بلطلأ ببصسب
ا˘هد˘˘ير˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ فا˘˘ن˘˘صصأ’أ ن˘˘م
اهقابطأأ يف ةيبا˘ن˘ع˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ
.ديعلأ يموي

قوقحلا ةيلكل قباسسلا نيمألا هل افلخ نيع

ةيعماجلا تامدخلا ريدم ماهم ءاهنإا
رامع يديضسب

تامدخلأ ريدم ماهم ةيعماجلأ تامدخلل ةماعلأ ةيريدملأ تهنأأ
ناميلصس داغرم هل افلخ نيعو دمحم بتأور رامع يديصسب ةيعماجلأ

سسأرهأأ قوصس  ةي’وب ةيعماجلأ تامدخلأ ريدم بصصنم لغصشي ناك
لغصش دق ناك ثيح عاطقلاب أزراب أراطإأ دعي يذلأ ريخأ’أ أذه
ريدملأ ناك اميف  ،ةبانع ةعماجب قوقحلأ ةيلكب ماع نيمأأ بصصنم
تدهصش ثيح عاطقلاب مهيلع نيبوصضغملأ نم هماهم ةيهتنملأ
نيبلاطم نيفظومو لا˘م˘ع فر˘ط ن˘م تا˘جا˘ج˘ت˘حأ ةد˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لأ
نيجتحملأ  بلاطمل أر˘خؤو˘م ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ خ˘صضر˘ت˘ل ه˘ل˘ي˘حر˘ب
ةيعماجلأ تامدخلأ سسأأر ىلع نم هماهم ءاهنإاب رأرق رأدصصإاب
.ةبانعب رامع يديصس ةعماجب

Qjº.Ω

 لاغسشألا ريدم عم20 لدع يلثممل ءاقل يف

لاغضشألا قÓطنا ليجضست ابيرق
ةضسوتيلاكلاو ةرطنقلاب

لاغصشأأ قÓطنإأ ةيلمع نأأ3102 ةنصسل «2» لدع ولثمم فصشك
بصسح ةدي˘ج ة˘قÓ˘ط˘نإأ د˘ه˘صشت ة˘صسو˘ت˘ي˘لا˘كلأو ةر˘ط˘ن˘ق˘لأ ع˘يرا˘صشم
ةيوهجلأ ةلاكولأ ىوتصسم ىلع ديدجلأ لاغصشأ’أ ريدم تاحيرصصت
يلثممب هعمج يذلأ ءاقللأ لÓخ ةبانعب نكصسلأ نيصسحتو ريوطتل
نيطصشانو نيلعافو نيبتتكمو ةيعمجلأ ءاصضعأأ سضعبو نيبتتكملأ

.سشيرلأ عأرذب لدع نكصسم0052 ىوتصسم ىلع لدع فلم يف
يف يمصسرلأ ءدبلأ ىلع لوؤوصسملأ تأذ فصشك وأأ دكأأ هتهج نمو

AKZO نكصسم0002 عورصشمب ةصصاخلأdrV ةئيهتلأ لاغصشأأ
يراجلأ رهصشلأ ةيأدب عم لاغصشأ’أ ءدبب رمأأ عيقوت مت نأأ دعب كأرتأ’أ

ريصستceiZ لدع738 عورصشم لاغصشأأ نأأ ىلع هديكأات بناج ىلإأ
مت اميف ،تأرامعلاب ةصصاخلأ لاغصشأÓل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘لو˘ب˘ق˘م ةر˘ي˘تو˘ب

ةصصقانملأ راظتنإأ يفdrV لاغصشأاب سصاخلأ طورصشلأ رتفد دأدعإأ
ىوتصسم ىلع ةلجصسملأ ةديجلاب اهفصصو يتلأ ةريتولأ بناج ىلإأ

يلأوح دعبdrV لاغصشأأ قÓطنأ راظتنإأ يفuzuK نكصس0005
يأأ دجوت ’ هنأأ انلعم ةصسأردلأ نم ءاهتن’أ مت امدعب رهصشأأ ةثÓث
تأدحولأ سضعب مÓتصسأ متيو عورصشملأ ىوتصسم ىلع لكاصشم

0052 عورصشم هيف ىقبي يذلأ تقولأ يف .ةلبقملأ ةنصسلأ ةياهن
بب˘صسب لوؤو˘صسم˘لأ تأذ بصسح ةد˘ي˘حو˘لأ ءأدو˘صسلأ ة˘ط˘ق˘ن˘˘لأ ن˘˘كصس
لعج امم لدع ة˘لا˘كو ىد˘ل ة˘ب˘تر˘ت˘م تلأزا˘م ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لأ
تاصشرو˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع زا˘ج˘نإ’أ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘طا˘م˘ت ة˘كر˘صشلأ
عم لخدتلأ مت هنإاف لاغصشأ’أ ريدم بصسحو ،عورصشملاب ةصصاخلأ
ةياهن عم تاصشرولأ ميعدتب تدعو يتلأ ةمصصاعلاب مأ’أ ةكرصشلأ

وأأ3102 لدع يبتتكم نأأ ىلإأ ةراصشإ’أ ردجتو .يراجلأ توأأ رهصش

فلت يتلأ ةيفافصشلأ مدعو ةيبابصضلأ دصض أوجتحأ دق أوناك2 لدع

ىلإأ تهجو ىوكصش ريرحت ىلع أومدقأأ ثيح2 لدع تانكصس فلم
.ةي’ولاب ةينعم تاطلصسو تاهج ةدع

Qjº.Ω 

ةيحضضألا ظفح ةيفيكو يئاملا سسيكلا لوح ايوعوت اموي مظنت ةحÓفلا ةيريدم
رطاخم ىلع فرعتلأ ىلإأ ةفاصضإأ ،خلصسلأو حبذلأ ةيفيك لوح روحمت يقيبطت يوعوت يصسيصسحت ءاقل يناث ةبانع ةي’ول ةيحÓفلأ حلاصصملأ ةيريدم سسمأأ لوأأ تمظن
نواعتلل يوهجلأ قودنصصلأ، ينطولأ نمأ’أ ،ينطولأ كردلأ ،ةيلحملأ تاطلصسلأ ،ةيحÓفلأ ةفرغلأ نم لك ةكراصشمب ةيحصضأ’أ ظفح ةقيرطو يئاملأ سسيكلأ
ينهملأ سسلجملأو ةيدلبلأ ةيبعصشلأ سسلاجملأ يلثمم ،ةيديلقتلأ تاعانصصلأو ةحايصسلأ ةيريدم ،ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم ،ةراجتلأ ةيريدم ،ةئيبلأ ةيريدم ،يحÓفلأ
سسيكلأ رطاخم نم سسيصسحتلأ ميمعتل ةرطايبلأ ءابطأ’أ فرط نم تاحورصشلأ نم ةلمج يداصشرإ’أ مويلأ أذه لÓخ ميدقت متو ،ءأرمحلأ موحللأ ةبعصشل كرتصشملأ
.يئاملأ سسيكلأ نم ةياقولأو ديعلأ تأريصضحت لوح ةيوعوت تايوطم عيزوت عم ديعلأ ةيحصضأأ عوصضوم لوح ةيصسيصسحتو ةيئاقو حئاصصن اصضيأأ ميدقت متو ،يئاملأ
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امايأا نونطاو˘م˘لا ششي˘ع˘ي ن˘يأا
ن˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘ح د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ءا˘˘ي˘˘ت˘˘ضسلاو ا˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضسه˘˘˘لا

ل˘˘ق˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ، ة˘˘مد˘˘˘ضصلاو
عاو˘نأا ل˘ك را˘ع˘ضسأا ع˘˘ف˘˘تر˘˘تو
نود ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو ر˘˘˘ضضخ˘˘˘˘لا
تف˘˘ل˘˘م ل˘˘كضشبو ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسا
هيلع انفقو ام اذهو ،هابتنÓل
ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘ضسلا ا˘ن˘ت˘لو˘ج ي˘ف
قاو˘˘ضسأا ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا
انفقو ةظحÓم لوأاو، ةيلولا

ا˘ه˘ضسف˘ن را˘ع˘ضسألا نأا ا˘هد˘ن˘˘ع
قاوضسألا عيمج ىوتضسم ىلع
اوقفتا ةئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘ت نأا˘كو
ثيح ،راعضسألا د˘ي˘حو˘ت ى˘ل˘ع
هذ˘ه ي˘ف لو˘ج˘ت˘م˘ل˘ل ن˘˘كم˘˘ي
،ىلوألا ةلهولا ذنم قاوضسألا
باهتلا ةقيقح ىلع فوقولا
لكضشب ةبراضضملا و راعضسألا

نثتضسي ملو ،ها˘ب˘ت˘نإÓ˘ل تف˘ل˘م
عاونأا نم عون يأا عاقترإلا
رعضس غلب ثيح ،تاورضضخلا

مطامطلا و ،جد06 اطاطبلا

001 نيبام رزجلا ،جد08

،د˘حاو˘لا غ˘ل˘كل˘˘ل جد021و

حوارت اميف ،جد051 شسخلا

راحلا و ولحلا لفلفلا رعضس

و .جد021 ىلإا001 نيب ام

ا˘˘˘˘˘مأا ،جد021 ةضسوكلا
جر˘ح لو ثد˘ح˘˘ف ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لا
نيذلا نينطاوملل ةبضسنلابو،
نع انل اور˘ب˘ع ،م˘ه˘ب ا˘ن˘ي˘ق˘ت˘لا
م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘تو م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضسا
نأا او˘˘˘˘لا˘˘˘˘قو ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ضشلا
ي˘ف ة˘برا˘ضضم˘لاو با˘ه˘˘ت˘˘للا
ايدا˘ع ار˘مأا ح˘ب˘ضصأا ،را˘ع˘ضسألا

وأا ةينيد ةبضسانم تلح املك
مهدحأا انل لاق ثيح ، ةينطو
د˘˘˘ي˘˘˘ع نأا ،نأا˘˘˘ضشلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
نم حبضصأا كرابملا ىحضضألا
ل ي˘ت˘لا تا˘ب˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
بعÓ˘ت˘ل˘ل ،را˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘تو˘˘ف˘˘ي
مدع ةجحب راعضسألا فلتخمب
يف اهرارقتضسا مدعو اهرفوت
د˘حأا رر˘بو .ة˘ل˘م˘ج˘˘لا قاو˘˘ضسأا
ثيد˘ح˘لا ل˘ب˘ق يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا

يف تادا˘يز˘لا هذ˘ه نأا˘ب ا˘ن˘ع˘م
ة˘ل˘˘ق ى˘˘لإا ة˘˘ع˘˘جار را˘˘ع˘˘ضسألا
قاو˘ضسأا˘ب ا˘ه˘عا˘ف˘تراو ع˘ل˘ضسلا
ة˘جو˘م نأا ا˘ف˘ي˘ضضم ،ة˘ل˘م˘ج˘لا
اهفرعت يتلا راعضسألا عافترا

هكاو˘ف˘لاو ر˘ضضخ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ديعلا دعب اعوبضسأا رمتضستضس
ىلع تاجتنملا شصقن ببضسب
ربع ةلمجلا قاوضسأا ىوتضسم
.ينطولا ميلقإلا
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مأا ةيلول ةراجتلا ةيريدم تدنج
ابضسح˘ت دد˘ع˘لاو ةد˘ع˘لا ي˘قاو˘ب˘لا
دضصق كرابم˘لا ى˘ح˘ضضألا د˘ي˘ع˘ل

نينطاوملا تايجاح ةيبلت نامضض
مايأا لÓخ ةيضساضسألا داوملا نم
ة˘ن˘ضسل  ة˘ي˘ن˘يد˘لا ةر˘ي˘ع˘ضشلا هذ˘˘ه

ح˘لا˘ضصم تر˘خ˘ضس ن˘˘يأا9102

نيعزوم ارجا˘ت197  ةرا˘ج˘ت˘لا
.ة˘˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘لا بار˘˘˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ع

انوع13ر˘ي˘خ˘ضست  م˘ه˘ل˘با˘˘ق˘˘ي
ةموادملا ةيلم˘ع ر˘ي˘ضس ة˘ب˘قار˘م˘ل
˘˘مÓ˘˘عإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بضسحو

را˘ج˘ت˘لا ءلؤو˘ه نإا˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لا˘˘ب

201 :زباخملا  ىلع نوعزوتي

ةزبخم

ة˘يذ˘غ˘ت˘ل˘ل ة˘ئز˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت-

ةئزجتلاب ةراجت ، ةزاغم ،ةماعلا

Óحم244 : هكاوفلاو رضضخلل

.ايراجت

تا˘ط˘ح˘م ، م˘عا˘ط˘م ،ي˘˘ها˘˘ق˘˘م-

ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘طا˘˘˘ضشن ، تا˘˘˘مد˘˘˘˘خ

:نحاطملا70 :تانبلملا,532

ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا جا˘ت˘˘نإا ,50

قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو . د˘˘˘حاو ع˘˘˘ن˘˘˘ضصم

ةينطولا مايألا راطإا يفو لضصتم

مÓعإاو ة˘ي˘عو˘ت˘لاو شسي˘ضسح˘ت˘ل˘ل
تقلط˘نا ي˘ت˘لاو ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘ضسم˘لا

9102 يام50 موي اهتايلاعف
ةرتفلا ةياهن ةياغ ىلإا دتمتضسو
ة˘ير˘يد˘˘م تم˘˘ظ˘˘ن ، ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ضصلا
و ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا ح˘لا˘˘ضصم˘˘لا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا بت˘˘كم˘˘لاو
، «نا˘مألا» كل˘ه˘ت˘ضسم˘لا ة˘يا˘م˘˘ح
ىوتضسم ىلع ا˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت ا˘مو˘ي
ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ة˘ي˘ضشا˘م˘˘لا قاو˘˘ضسأا
. نيلاوملاو نيكلهتضسملا ةدئافل
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘يا

ح˘˘ئا˘˘ضصن˘˘˘لا و تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا
بيبطلا فرط نم تاداضشرإلاو
رايت˘خا ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح ير˘ط˘ي˘ب˘لا

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضضأا ءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضشو
ىلع ةظفاحملاو  اهحبذو .ديعلا
ظفح ةقيرط و طيحملا ةفاظن
د˘ي˘م˘ج˘ت˘لاو د˘ير˘ب˘ت˘لا˘ب مو˘ح˘˘ل˘˘لا
تا˘م˘م˘ضست˘˘لا ثداو˘˘ح بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل
هذ˘ه˘ل لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضساو .ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
تايوطم عيزوت م˘ت  ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا) ع˘˘ي˘˘ضضاو˘˘م ي˘˘ف
ة˘ي˘ف˘ي˘ك, ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘م˘م˘ضست˘لا
,د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘ضضأا ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
(. ديربتلا ةلضسلضس عاطقنا راطخأا
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لا˘˘˘˘˘ضصتلا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ تف˘˘˘˘˘ضشك

ةيلو ن˘مأل ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو

ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘ع ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب

ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘مألا تاءار˘˘جإلاو

كرابملا ىحضضألا ديع ةبضسانمب

ترط˘ضس ثي˘ح  ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘ضسل˘ل

ف˘ث˘كم ي˘ناد˘ي˘م ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م

ن˘م ة˘ل˘م˘ج ه˘لÓ˘خ ن˘˘م تذ˘˘خ˘˘تا

نيمأات فدهب تاءارجإلاو ريبادتلا

لÓخ مهتاكل˘ت˘م˘مو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

طاقن عضضو اهنم ةبضسانملا هذه

ربع ةكرحتم ىرخأاو ةتباث ةبقارم

ميعدتو.ةنيدملا جراخم و لخادم

تآا˘˘˘˘˘˘˘ضشن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘˘ضسار˘˘˘˘˘˘˘˘ح
فيثكت ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘ل˘جار˘˘لاو ة˘˘ب˘˘كار˘˘لا تا˘˘يرود˘˘لا
ربع ي˘ند˘م˘لا و ي˘م˘ضسر˘لا يز˘لا˘ب
ةضصاخ ةنيدملا عراوضش و ءايحأا

نكامألاو قاوضسألا ىوتضسم ىلع
ةيكر˘ح فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ميظنت عم .مايألا هذه لÓخ ةريبك
اميضسل رورملا ة˘كر˘ح ل˘ي˘ه˘ضستو
قر˘ط˘لا قر˘ت˘ف˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع
ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘كت اذ˘˘˘كو .ة˘˘˘ي˘˘˘ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ة˘ما˘قإا ن˘˘كا˘˘مأا لو˘˘ح تا˘˘يرود˘˘لا

د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘لا و.د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةÓ˘˘˘˘ضص
و هز˘ن˘ت˘لا ن˘كا˘مأا ما˘مأا  ف˘ث˘كم˘˘لا
ع˘ضضوو.ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ئاد˘˘ح˘˘لا

كلضسملا لوط ىلع ينمأا ليكضشت
مايأا ةحيبضص ةربقملا ىلإا يدؤوملا
ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا˘ب تعدو اذ˘ه .د˘ي˘˘ع˘˘لا
نو˘نا˘ق مار˘ت˘حا  ى˘لإا  ن˘ي˘ق˘˘ئا˘˘ضسلا
اضصو˘ضصخو ما˘ع ل˘كضشب رور˘م˘لا
ة˘لا˘ح ة˘ب˘قار˘م و ة˘عر˘ضسلا بن˘ج˘ت
اضصوضصخ اهتدا˘ي˘ق ل˘ب˘ق ةرا˘ي˘ضسلا
نأا نود .ةءا˘˘˘ضضإلا و ل˘˘˘مار˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ا˘مد˘ن˘ع م˘ه˘نأا نو˘ق˘ئا˘ضسلا ى˘ضسن˘˘ي
ر˘مألا˘ف م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ع˘م نو˘نو˘˘كي
نوك فعاضضملا شصرحلا  بلطتي

نو˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا رور˘˘م˘˘˘لا ثداو˘˘˘ح
نوكت ةدحاو ةلئاع نم اهاياحضض
ديعلل نأا و ، امÓيإا رثكأا اهراثأا
ثداو˘˘ح˘˘ب  ر˘˘كع˘˘˘ت Ó˘˘˘ف ة˘˘˘حر˘˘˘ف

م˘ه˘تا˘كو˘ل˘ضس نو˘كت نأاو.رور˘م˘˘لا
عم ةيضشامتم ةبكرملل مهتدايقو
زواجتت نأا و مويلا اذه ةحامضس
ءا˘˘ن˘˘ثأا ءاو˘˘ضس ن˘˘ير˘˘خآلا ءا˘˘˘ط˘˘˘خأا
يف ةيعاد.عراضشلا يف وأا ةقايضسلا
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘˘ك ر˘˘ي˘˘خألا
˘ما˘قرألا ر˘ب˘ع ا˘ه˘ع˘˘م ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا
رارغ ىلع ، ةينا˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا

ط˘˘خ و8451 ر˘ضضخألا ط˘خ˘˘لا

ط˘خ˘˘لا و71 ةد˘ج˘ن˘لا ة˘طر˘˘ضش

و ءافتخاب شصاخلا401 رضضخألا
غيلبتلل ءاوضس و لافطلا فاطتخا
وأا لخدتلا وأا ةدعاضسم بلط وأا
ي˘˘ف ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب را˘˘ضسف˘˘ت˘˘ضسإلا

.عوبضسألا مايأا ةليط مهتمدخ

جيريرعوب جرب

تاءارجإا ذختت  هايملل ةيرئازجلا
كرابملا ىحسضألا ديع يمويل ريبادتو

نع فضسوي مهدح ديضسلا جيريرعوب جرب ةدحو هايملل ةيرئازجلا ريدم فضشك
ديوزت نامضض لجأا ن˘م  ة˘ضسضسؤو˘م˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا
كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘ضضألا د˘يد˘ع ي˘مو˘ي لÓ˘خ بور˘ضشلا ها˘ي˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

جمانرب ذيفنت نامضضل كلذو، ةيويحلا ةداملا هذه ىلع بلطلا دادزي  يذلاو
زكارم لكب ةموادملا نامضض ، فيضصلا ةرتفل هريطضست مت يذلا عيزوتلا
تاذ تانحاضش ريخضست ىلإا ةفاضضإا  ةيعونلاب نيفلكملا ةضصاخ عيزوتلا

يذلاو ةيلولا قرضش بونج ةعقاولا يداولا شسأار ةيدلبب ةضصاخ جيراهضص
ةيدلبلا هذه دوزت يتلا باقنألا مظعمب ءاملا بوضسنم  اهب شضفخنا هبضسح
فافجلا ءارج
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يقأوبلأ مأأ

ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا وقئاسس

نودسشاني ءاسضيبلا نيعب ةيراوجلا

مهفاسصنل لخدتلا تاطلسسلا
ةعباتلا تامدخلا ةددعتملا تادايعلاب اقئاضس61 لبق نم ةاضضمم ةلاضسر يف
يقاوبلا مأا ةيلو ءاضضيبلا نيعب ةيراوجلا ةحضصلل ةيمومعلا ةضسضسؤوملل
ناكضسلاو ةحضصلا ريدمو ،ةيلولا يلاوو ةحضصلا ةرازو ىلإا ارخؤوم اهوهجو
يتلا ةئيضسلا ةلماعم˘لا ن˘م نو˘كت˘ضشي ،ة˘يلو˘لا˘ب تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا حÓ˘ضصإاو
دضصتقم نم مهقح يف ةطلضسملا تافضسعتلاو تاطوغضضلا ءارج اهنوضشيعي
يكل ةلاضسرلا ىلع اوعقو نيذلا نيقئاضسلل هتاديدهت اهتضسكع ،ةضسضسؤوملا
لمعلا فورظ ةضصاخ ةيمويلا مهتاناعم اول˘ق˘ن ا˘م˘ك،م˘ه˘تا˘ع˘ي˘قو˘ت او˘ب˘ح˘ضسي
نم ةدافتضسلا مدعو ةليوطلا لمعلا تاعاضس ببضسب ةدهجملاو ةيضساقلا
تاديدهت نم هنوقلتي ام ىلإا ةفاضضإلاب،انوناق مهل ةلوخملا ةيفاكلا ةحارلا
،مهنكاضسمو مهلمع ناكم نع ةديعب نكامأا ىلإا مهلقن يف ةلثمتم ةيموي

كلذ ىلإا فضض ،ةحارلا نكامأل دوجو لو هنم نوديفتضسي ل ماعطإلا نأا امك
نم هب نوموقي ام مغر ،ةضصقان امئاد اهنوضضاقتي ةيدودرملا ةوÓع نأا

نيفيضضم ،مهيأار بضسح ةديعب تافاضسمل ىضضرملا لقن يف تادوهجم
راطإا جراخ ةيضصخضش شضارغإل فاعضسإلا تارايضس لÓغتضسا مهليجضست
مهرومأا ءاضضقو،مهيلاهأاو مهئان˘بأا ل˘ق˘ن˘ك،ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا شضع˘ب ن˘م ل˘م˘ع˘لا
ىلإا ىوكضش عفر ىلإا مهعفد يذلا رمألا ،لمعلا تاقوأا جراخ ةضصاخلا
يذلا و ،ءاضضيبلا نيع عرف نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل ماعلا نيمألا
انوناق رربملا ريغ اهرارق يف نونعطي مهلعج امم ةيمهأا ةيأا اهل رعي مل

نوربتعي امك ،نوكتضشملا فيضضي مهقح يف افضسعت هايإا نيربتعم ،مهبضسح
يف ةلقنتملا شضارمألا شضعبب ةباضصإÓل ةظحل يأا يف نوضضرعم مهضسفنأا

فلتخمو،يضسوريفلا دبكلا باهتلا شضرم ةضصاخبو ،ةياقولا لئاضسو بايغ
يذلا تلاجعتضسلا مضسقب مهلمع نولوازي مهنأا املع،ازنولوفنإلا عاونأا
ئراوطلا تلاح ءانثأا ةضصاخبو ةفثكملا ةطضشنألا تاذ حلاضصملا نم ربتعي
تاضسضسؤوملا فلتخم ىلإا ىضضرملا لقن مكحب،ةيوجلا لاوحألا لك يفو
يهو،مهماهم قوف ماهم نولوازي مهنأا نيفيضضم ،ةيعماجلاو ةيئافضشتضسإلا
اوركذ امك ،شضيرملا ةلاقن لمحو ةيرادإلا لامعألاك قئاضس ماهم نم تضسيل

لماعلا قوقح نم قح يه يتلا ،ةلماك ةيونضسلا ةلطعلا نم مهتدافتضسا مدع
،ديبعلا ةلماعم مهنولماعي نيلوؤوضسملا شضعب نأا نيدكؤوم ،انوناق ةلوفكم
يف رخأات كانه ناك ام اذإا شضيرملا لهأا نم ةلماعملا ءوضس ىلإا ةفاضضإلاب
ىلإا انايحأا دوعي رخأاتلا ثيح ،اهل هجوملا ةهجولا ىلإا شضيرملاب لوضصولا

باضصت ام اري˘ث˘كو ة˘م˘يد˘قو ة˘ئر˘ت˘ه˘م تح˘ب˘ضصأا فا˘ع˘ضسإلا تارا˘ي˘ضس نو˘ك
ةرايضس قئاضس ةرجأا نأا نيربتعم ،شضيرملا لقن ءانثأا ةيكيناكيم باطعأاب

يف مهئاقب مغر،مهلوق بضسح رانيد فلأا02 ـلا زواجتي ل غلبملا فاعضسإلا
تاهجلا نم نيبلا˘ط˘م م˘ه˘تدو˘ع ى˘ت˘ح شضير˘م˘لا ع˘م نا˘ي˘حألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
اقفو لمعلا تاعاضس ماظن يف رظنلا ةداعإاو مهفاضصنإل لخدتلا ةيضصولا
.لوعفملا ةيراضسلا نيناوقلل
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تاءارجإلا نم ةلمج ذختي ةنتاب نمأا
كرابملا ىحسضألا ديعو ابسسحت

ىحضضلا ديع لولح ةبضسانمب ةنتاب ةيلو نمأا حلاضصم تذختا
تاءارجإلا نم ةلمج ،فايطضصلا مضسوم عم نمازتي يذلاو كرابملا

لك ةهجاوم اهنأاضش نم يتلا ةيئانثتضسلاو ةضصاخلا ةينمألا ريبادتلاو
اهذيفنت يف عرضش يتلاو نينطاوملا نمأاو ةنيكضسب شساضسملا لاكضشأا
نم ،ديعلا مايأا ةياغ ىلإا رمتضستو كرابملا ىحضضألا ديع مايأا ليبق
ةيكرح دهضشتو ةرثكب نونطاوملا اهداتري يتلا نكامألا نيمأات لÓخ
،دجاضسملا نيرفاضسملا لقن تاطحم ،قاوضسألا كلذ نمو ،ةفثكم
نينطاوملا نمأا نامضض فدهب رباقملا ةضصاخ ةيمومعلا تاحاضسلا

ةذختملا تاءارجإلا ميعدت مت امك ،ةبضسانملا هذه لÓخ مهتاكلتممو
مئادلا دجاوتلا ديضسجتل لخدت قرفو ةينمأا تÓيكضشت عضضوب اقبضسم
م˘ي˘ل˘قإا˘˘ب ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف ة˘˘ب˘˘قار˘˘م نا˘˘م˘˘ضضو ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسم˘˘لاو
فرط نم اريبك اناضسحتضسا تقل يتلا تاءارجلا يهو .شصاضصتخلا
حايترا قلخ نم تنكم ذإا ،مايألا هذه لÓخ اضصوضصخ نينطاوملا

اريبك ادفاوت دهضشت يتلا قاوضسألاب اميضس نينطاوملا ىدل ريبك
ةبضسانم ءايحإاو انمازت تامزلتضسملا فلت˘خ˘م ءا˘ن˘ت˘قل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
T°ƒT°É¿.ì.ديعلا

كرابملأ ىحسضأ’أ ديع مايأأ نيومتلأ نامسضل أرجات097 نم ديزأأ ريخسست مت اميف /يقأوبلأ مأأ

ةيوعوتو ةيسسيسسحت مايأا ميظنت ىلإا ردابت ةراجتلا ةيريدم

جيريرعوب جرب

 ةبسسانمب  ةينمألا ريبادتلا نم ةلمج ذختت نمألا ةيريدم
فعاسضملا صصرحلا ىلع نيقئاسسلا ثحتو  ىحسضألا ديع

 كرابملأ ىحسضأ’أ ديع ةيسشع /ةملاق

ةيحسضلا وه طيسسبلا نطاوملاو هكاوفلا و رسضخلا راعسسأا يف ةبراسضمو باهتلا
رسضخلأ راعسسأأ يف ةبراسضمو اباهتلأ ،كرابملأ ىحسضأ’أ ديع ةيسشع، ةملاق ةي’وب هكأوفلأو رسضخلل ةئزجتلأ قأوسسأأ فلتخم فرعت

راعسسأ’أ فلتخمب بعÓتلل ،راجتلأ اهتوفي ’ حبسصأأ يتلأ تابسسانملأ نيب نم يهو ، كرابملأ ىحسضأ’أ ديعو اهنمأزت هكأوفلأو
 .ةلمجلأ قأوسسأأ يف اهرأرقتسسأ مدعو اهترفو مدع ةجحب

لورتسسيلوكلا ببسسب زعاملا حبذ ىلإا نوؤوجتلي نونطاوم
مغرو ،ديعلا يحاضضأا ءارضش لوح نينطاوملا نم ديدعلا تفاهتو ،كرابملا ىحضضألا ديع لولح عم
،نطاوم لك رودقم قفو اهراعضسأاو اهماجحأا فÓتخا ىلع جاعنو ششابك نم مانغألا وحن ريبكلا هجوتلا

قوضس يف ةناكم لتحي رخآلا وه تاب يذلا ،زعاملا وحن مهتهجو نوكت نينطاوملا نم ةئف كانه نأا ريغ
لضضفأا نم زعاملا محل دعي ذإا .ىضضرملا مهنم اميضس نينطاوملا فرط نم لابقإلا فرعيو ،ةيضشاملا
اذه ،راقبألاو مانغألا موحلب ةنراقم نوهدلا نم ادج ةضضفخنم ةبضسن ىلع يوتحي ثيح ،موحللا عاونأا
ثيح ،ةيئاقوو ةيجÓع شصاوخب زاتمي هنم تلعج يتلا رضصانعلاو تابكرملا نم ديدعلا نع كيهان
ايلاثم Óيدب دعي زعاملا محل نأا مكحب ،لورتضسيلوكلا نم نوناعي نيذلا ىضضرملا ءابطألا هب حضصني
شضارمألا نم يأا وأا لورتضسيلوكلا عافترا نم نوناعي نيذلا ءلؤوهل ةبضسنلاب نأاضضلاو راقبألا موحلل
ةليلق نوكت نوهدلا ةبضسن نأا ذإا اهريغو بلقلا شضارمأا وأا مدلا طغضض عافترا رارغ ىلع هب ةطبترملا
ةيحضضتلا نع نونغتضسي نينطاوملا ديدع لعجي ام وهو ،ىرخألا موحللا عاونأاب ةنراقم ةريبك ةجردب
هيلع تفقو ام بضسح اضسوضسحم اعافترا ىرخألا يه هراعضسأا فرعت يذلا ،زعاملا ىلإا هجوتلاو مانغألاب
ابنجت زعا˘م˘لا ن˘م ي˘حا˘ضضأا ءار˘ضش ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإا ه˘ل˘با˘ق˘ي يذ˘لاو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو قاو˘ضسأا د˘حأا˘ب ة˘عا˘ضس ر˘خآا
حبذ نونطاوم هيف لضضفي يذلا تقولا يف اذه ،مانغألا موحل لوانت اذإا شضيرملل ثدحت دق تافعاضضمل
عونممو لورتضسيلوكلا عافترا نم يناعي ةلئاعلا يف شضيرمل يدج ىرخألاو ششبك امهادحإا نيتيحضضأا

نم زعاملا محل نم تامارغوليكلا ديدع ءانتقاب يفتكي رخآلا شضعبلا نأا ريغ ،مانغألا موحل لوانت هيلع
كرابملا ىحضضألا ديع زيمت يتلا ءاوجألا كلت قلخل مهبضسح ششبكب ةيحضضتلاو شضيرملل نيرازجلا دنع
T°ƒT°É¿.ì.ريغ ل ششبكلاب شضعبلا هنرقي يذلا
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ةقحÓم لصصاوي فيكروغ
سشتيزوليلح

ينطولا بخانلا قحÓي نأا بتك ردقلا نأا ودبي
قباضسلا بردملا ف˘ي˘كرو˘غ نا˘ي˘ت˘ضسير˘ك ق˘با˘ضسلا
نأا دعبف لح امنيأا سشتيزوليلح ديحو «رضضخلا»ـل

بخت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا سسأار ى˘ل˘ع ه˘ف˘ل˘خ
رركت دقف4102 لايدنوم ةياهن دعب ينطولا
يدان يف هفلخ نيأا سسمأا لوأا ويرانيضسلا سسفن
يضسنرفلا يدانلا ةرادإا تقفتا ثيح يضسنرفلا تنان
ةرداغم دعب قيرفلا بيردت ىلع فيكروغ عم
 .سشتيزوليلح

ةنتاب نم يركصسع
ىلوألا ةبترملا كتفي

زفقلا يف ايملاع
ايصسورب يلظملا

ةنتاب ةيلوب تنÓضسكات ةيدلب نبا كتفا
ةضصاخلا تاوقلا يف لوألا بيقرلا
ةبترملا «ماطيب نيدلا ريخ» ةيرئازجلا
كلذو ،يلظملا زفقلا يف ايملاع ىلوألا

يتلا ةيركضسعلا باعلألا ةرود لÓخ
زئافلا ،ارخؤوم ايضسور اهتنضضتحا
ةنتاب ةيلو نم ردحني ىلوألا ةبترملاب
اذهب هتيلوو رئازجلا كلذب افرضشم
.ماهلا جيوتتلا

عاجرتصسا عم «سسيلف نب»
ةبوهنملا لاومألا

نب يلع» تايرحلا عئÓط بزح سسيئر سضرع
ةيمضسرلا هتحفضص ىلع هل روضشنم يف «سسيلف
لاومألا ةداعتضسا نأاضشب هتاروضصت «كوب سسيافلا»
ةئطوتلاب ةيادبلاو تاوطخ تضس ربع ةبوهنملا
ط˘بر لÓ˘خ ن˘م (ة˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لا-ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا)
ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر تلا˘˘ضصتا
ةبرهملا لاومأÓل أاجلم تريتخا اهنأا تاقيقحتلا

.رئازجلا عم هيزنلا نواعتلاب اهعانقإل

«دوعصسم نب»
ةبانع يف

لاقلاو ليقلل (ةعلطم) رداضصم ترضسأا
تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ضصلاو ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ر˘˘˘يزو نأا
دو˘ع˘ضسم ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع» ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةبانع ةنيدم ىلإا ةبيرق ةرايز جمرب »
تايناكمإا نم ةيلولا هزوحت امل ارظن
رارقت˘ضساو ن˘مأاو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط تÓ˘هؤو˘مو
يحايضس بطق ىلإا اهلوحت نأا نكمي
. زايتماب

نيع لابج يف «ةرياد»
«ةقورحملا» ةدرابلا

ةرياد» ةبانع ةيلو نع ناملربلاب بئانلا لازي ام
باون يقاب نع ءانثتضسلا عنضصي «باهولا دبع
سسيمخلا سسمأا لوأا هفوقوب ةرملا هذهو ةيلولا
«ىلع ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘ضص ى˘ل˘ع ءا˘ج ا˘م بضسح˘ب
ةميضسجلا رارضضألا مجح ىدم ىلع » كوبضسيافلا
رثإا ةدرابلا نيع ةيدلبب ةيباغلا ةورثلاب تقحل يتلا
.ارخؤوم ةقطنملا اهتفرع يتلا قئارحلا

كوبصسيافلا لزلزت ةيندملا ةيامحلا طباصض ةروصص
ناو˘˘عألا ل˘˘كلو ه˘˘ل ار˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ىلع نورهضسي نيذلا طابضضلاو
تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو دار˘فألا ة˘يا˘م˘˘ح
ل˘ضصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م داور لواد˘˘ت
مزÓملا روضص ةوقب يعامتجلا

ةد˘˘حو˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ح˘˘بار حا˘˘ت˘˘ف˘˘م
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا
داعبإاب موقي وهو ةليمب دضشاورلا

نين˘طاو˘م˘لا د˘حأل ل˘ح˘ن ا˘يÓ˘خ
ةباغب بضش يذلا قيرحلا ءانثأا
نانياب يعرت ةيدلب قافع ينب
.ةيحتف



يفحص رمتؤم يف هتقحق يتلا تاعئاشلا ىلع دريس

يراجلا رهسشلا ةياهن ““رسضخلا““ عم هلمع فنأاتسسي يسضاملب
لاطع فسوي يف طيرفتلا ضفري سين بردم

مجنلا ةرداغم مدع ،يشسنرفلا سسين بردم ،ارييف كيرتاب دكأا
ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘ل˘ل لا˘ط˘ع ف˘شسو˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رمتؤوملا لÓخ يزيلجنإ’ا لانشسرأ’ قبشسأ’ا دئاقلا لاقو ،يراجلا
هقيرف عمجتشس يتلا ةهجاوملا نع ثيدحلل هدقع يذلا يفحشصلا

نأا مكل دكؤوأا يشسنرفلا يرودلا نم ىلوأ’ا ةلوجلا باشسحل نايمأاب
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ قيرفلا رداغي نلو انعم ىقبيشس لاطع

،ةدع ةيزيلجنإاو ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تثدحتو ،ةيفيشصلا
نامريج ناشس سسيراب نم ةبغر دجاوت نع ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف
ميدقت يف لاطع حجنو ،هعم دقاعتلا يف ريبشستوه ماهنتوتو
،يشسنرفلا يرودلا نم ةريخأ’ا ةخشسنلا لÓخ ةيوق تايوتشسم
بعÓ˘لا رد˘شصتو ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘ششب ه˘م˘ه˘شسأا عا˘ف˘ترا ي˘ف م˘ه˘شسأا ا˘م و˘هو
ةخشسنلا يف برعلا نيبعÓلا لشضفأاب سصاخلا بيترتلا يرئازجلا

سصتخملا ““دروكشسوه““ عقوم مييقتل اقفو،““1 غيللا““نم ةريخأ’ا
لتحا امك ،اكير˘مأا ي˘فو ا˘بوروأا ي˘ف ىر˘ب˘ك˘لا تا˘يرود˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب
ينيتنجرأ’ا فلخ نيبعÓلا لشضفأا بيترت يف سسماخلا زكرملا
يجات نييشسنرفلاو يبيب سس’وكين يراوفيإ’او ايرام يد ليخنأا
ةعئارلا ةريشسملا يف لاط˘ع م˘ه˘شسأاو ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘كو ه˘ي˘ي˘نا˘فا˘شس
مل هنأا ولو ،ايقيرفأا ممأا سسأاك يف يرئازجلا ينطولا بختنملل
ة˘با˘شصإ’ا بب˘شسب ي˘ئا˘ه˘ن˘لاو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘شصن ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف كرا˘ششي

عقوم يف لاطعل ةيقوشسلا ةميقلا تناكو ،راوفيد توك مامأا ايقيرفأا ممأا يئاهن عبر ةارابم يف هفتك ىوتشسم ىلع اهاقلت يتلا ةيوقلا
غلبمل لشصتل طرافلا ناوج رهشش يف ايخوراشص ادوعشص دهششت نأا لبق ،ةيشضاملا ةنشسلا يف وروا فلا008 دودح يف ““تكرام ريفشسنارت““
.ةديحو ةمشساح ةريرمت ىدهأاو فادهأا6 اهلÓخ لجشس يشسنرفلا يرودلا يف ةارابم92 هديشصر يف لاطع كلميو ،وروي نويلم02

ديلو.ف

 قافتقا تابيردتب قحتليو ةلطعلا يهنييحلوبم
،يحلوبم باهو سسيار يرئازجلا يلودلا سسراحلا روشضحب ،يدانلا يف لبدلا هللا دبع بعلم ىلع مدقلا ةركل يدوعشسلا قافت’ا يدان تاريشضحت جمانرب نم ةريخأ’او ةثلاثلا ةلحرملا تقلطنا

ءاوجأا ىلإا يرئازجلا سسراحلا جاعو ،ءارحشصلا وبراحم اهب جوت يتلاو،9102 ةيقيرفإ’ا ممأ’ا سسأاك يف ةكراششملا نم امهغارف ذنم ىلوأ’ا ةرملل ،رشسيأ’ا ريهظلا ،يدادحلا ةماشسأا يشسنوتلاو
ءاطخأ’ا جÓع ىلع يوطعلا زكري نأا رظتنيو ،اموي نيرششع وحن رمتشسا يذلا ،اينيفولشس يف يجراخلا دادعإ’ا ركشسعم ماتخ رثإا قيرفلل يوطعلا دلاخ بردملا اهحنم ةزاجإا نيموي دعب تابيردتلا
دعشسو يبكيوكلا دمحمو عازهلا عازه يفاعت دعب ،ةلمتكم هبشش فوفشصب ةلحرملا هذه قافت’ا سضوخيو ،ركشسعملا لÓخ ةيبيرجت تايرابم عبرأا يف افده31 قيرفلا تفّلك يتلا ،ةيعافدلا

.ةيشساشسأ’ا ةمئاقلا ىلع ةشسفانملل مهتيزهاجو ،يريخ
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةنشس02 نم لقأ’ يرئازجلا بختنملا

ندرلا مامأا ةجودزملا ةيدولا ةهجاوملل ابسسحت ابعل22 ءاعدتسسا

بختنملا ماما ةجودزملا ةيدولا ةلباقملل ابشسحت ابع’22 ـل ةوعدلا ،ةنشس02 نم لقا ةئفل ينطولا بختنملل ينفلا مقاطلا هجو
اهعقوم ربع ““فاف““ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا هب تدافا ام بشسح ،رئازجلاب يراجلا توا02 و71 يمويل ةررقملا يندر’ا
ىشسوم يديشسب ينفلا زكرملاب يدادعا سصبرت يف ينطولا بختنملا لخديشس ،ةلباقملا هذهل ابشسحتو ،تنرتنأ’ا ةكبشش ىلع يمشسرلا

موي لو’ا يدولا رابتخ’ا نوكيشسو ،ردشصملا سسفن حيشضوت دح ىلع ،توا12 ىلا41 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةمشصاعلا رئازجلااب
سسفن نم02 موي ةيناثلا ةلباقملا بعلت اميف ،ءاشسم فشصنلاو ةشسداشسلا ةعاشسلا نم ءادتبا نيغولوبب يدامح رمع بعلمب توا71
.تيقوتلا سسفن يف ىشسوم يديشسب ينفلا زكرملاب رهششلا

 :صصبرتلل ةوعدملا رسصانعلا ةمئاق

سشوكب نيدلا سسمشش ،(وداراب يدان) يديمح اشضر دمحم ،(رئازجلا داحتا) ناشضمر فيطللا دبع ،(سسابعلب داحتا) وششاعم ناوشضر
ناوع يفطل ،(نارهو ةيدولوم) ريخلب مÓشسا دمحم ،(وداراب يدان) ةراب ليلخ ،(وداراب يدان) لابرد بويا ،(نارهو ةيعمج)
دلاخ ،(ةلقرو ةيوهجلا ةطبارلا) يزع دمحم ،(فيطشس قافو) راركب فشصنم ،(وداراب يدان) يقورز ناورم ،(فلششلا ةيعمج)
دبع ،(فيطشس قافو) لابوط ناير ،(ةلقرو ةيوهجلا ةطبارلا) ينامحر داؤوف ،(وداراب يدان) لابقوب ايركز ،(ناشسملت دادو) لامرك
ينومحر لئاو سضاير ،(نارهو ةيعمج) يراتعلا بيط ،(وداراب يدان) اداد مÓشسلا دبع دوليم ،(مناغتشسم يجرت) يجار باهولا

.(ياد نيشسح رشصن) ريغشص نب ةزمح ،(جيريرعوب جرب يلهأا) توجع سسانولا ،(فيطشس قافو) يحÓف فشسوي ،(وداراب يدان)
ديلو.ف

¯ ê.fé«Ö

،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت ،مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘ششع ه˘˘جاو˘˘ت

ةيليوج50 بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ،يدا˘˘ششت˘˘لا ن˘˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ي˘˘شضلا
ن˘م˘شض ،Ó˘ي˘ل ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ي˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا

سسأا˘ك ة˘ق˘˘با˘˘شسم ن˘˘م لوأ’ا يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا رود˘˘لا با˘˘هذ
ءان˘بأا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ىع˘شسي يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا و˘هو ،““فا˘ك˘لا““
ةدوعلا ءاقل لبق ةحيرم ةجيتن قيقحتل ““ةبيقعلا““

سسأاك بقل لماح نو˘ك˘ي˘شسو .ا˘ن˘ي˘ما˘ج˘نإا ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘ف
مامأا ،دادزولب بابشش ،يشضقنملا مشسوملل ةيروهمجلا

ربتعي ثيح ،يداششت˘لا ن˘ط˘ق˘لا د˘شض ة˘خ˘خ˘ف˘م ةارا˘ب˘م
ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ’و˘ه˘ج˘م ا˘شسفا˘˘ن˘˘م
ريخأ’ا اذه نأا ريغ ،ينارمع رداقلا دبع بردملا

يف ةليكششتلا دجاوتت ذإا ،يغبني امك هلابششأا ّرشضح
يتلا تاريشضحتلا لÓخ نم ةيلهاجلا تاجرد ىلعأا
تاشصبرتلاو ،ةيشضاملا ةرتفلا لÓخ قيرفلا اهارجأا
تاءاق˘ل˘لا اذ˘كو ،را˘ششو˘ب نا˘ي˘ف˘شس ءا˘ق˘فر ا˘ه˘شضا˘خ ي˘ت˘لا
ىدل اريبك داد˘ع˘ت˘شسا تر˘ه˘ظأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘يدو˘لا
زو˘ف˘لاو ةر˘ي˘ب˘ك ةارا˘ب˘م م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘لا

ليبق ةر˘ي˘ششأا˘ت˘لا ف˘شصن عا˘ط˘ت˘ق’ ة˘ح˘ير˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب

يرا˘˘ج˘˘˘لا توأا32 مو˘˘ي ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ة˘ل˘ي˘ك˘ششت ىع˘شستو .ا˘ن˘ي˘ما˘ج˘نإا ة˘يدا˘ششت˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘˘ب
ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب لو˘˘خد˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م دادزو˘˘ل˘˘˘ب
لجأا نم اميشس’ ،باوبأ’ا عشسوأا نم ةدوعلاو ةيراقلا

ةقفوم نكت مل يتلا ةريخأ’ا ةكراششملا ةبيخ وحم

61ـلا رودلا ةبقع زايتجا يف قيرفلا قفخأا امدعب

لا˘˘ب˘˘ششأا ي˘˘شصقأا ثي˘˘ح،8102/7102 م˘شسو˘م رر˘ك˘م
دي ىل˘ع كاذ˘نآا ي˘شسوا˘ط˘لا د˘ي˘ششر ي˘بر˘غ˘م˘لا برد˘م˘لا
في با˘ب˘ششلا ر˘شسخ ثي˘ح ،يراو˘ف˘ي’ا ازو˘م˘ي˘م كي˘شسأا

ناقيرفلا لداعت امنيب ،ديحو فدهب باهذلا ةارابم

““ةبي˘ق˘ع˘لا““ ءا˘ن˘بأا جر˘خ˘ي˘ل ،توأا02 بعل˘م ي˘ف ا˘ب˘ل˘شس
ةخ˘شسن˘لا نو˘ك˘ت نأا د˘ير˘ي’ ع˘ي˘م˘ج˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ار˘ك˘ب˘م
،ةليكششتل˘ل ة˘فر˘ششمو ة˘يو˘ق ةدو˘ع ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘ي˘لا˘ح˘لا

ن˘يأا ،مو˘ي˘لا يدا˘ششت˘لا ن˘ط˘ق˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ب ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لاو
اذه يف مهتريشسم فقت نأا ينارمع لابششأا سضفري
تاعومجملا رود ىلإا لشصولا نوكيشس فدهلاو رودلا

61ـلا رود˘˘لا م˘˘ث رود˘˘لا اذ˘˘ه زا˘˘ي˘˘ت˘˘جا˘˘ب ،ل˘˘قأ’ا ىل˘˘˘ع
دورولاب ةششورفم نوكت نل يتلا ةمهملا يهو ،رركم
.كلذ لجأا نم مهيدل ام لك ميدقت بلطتتو

فاكلا سسأاكل يديهمتلا رودلا باهذ
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بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ل˘ب˘ق˘ت˘شسم لو˘ح˘ت
يشضاملب لامج يرئازجلا ينطولا
يأارلا لاب لغششت ةكئاشش ةيشضق ىلإا
ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف يور˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ةرتاوتملا ءابنأ’ا ببشسب اهجراخو
بيرد˘˘˘ت ن˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر بر˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع

ن˘ي˘بو ه˘ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘كا˘˘ششم ر˘˘ثا ر˘˘شضخ˘˘لا
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا ي˘˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘شسم
دادزاو ،مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
قلعم مايق د˘ع˘ب اد˘ي˘ق˘ع˘ت عو˘شضو˘م˘لا

ةيشضايرلا ““سستروبشس نإا يب““ تاونق
د˘˘م˘˘ح˘˘م ه˘˘ل˘˘ي˘˘مزو ي˘˘جارد ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح

نم تاونقلا سسفن لشسارم يحاشضولا
رششنب ،سسيراب ةيشسنرفلا ةمشصاعلا

ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘شسح ىل˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘يود˘˘˘˘ت
نأا ىلإا ا˘ه˘ي˘˘ف ا˘˘ح˘˘م˘˘لأا ““كو˘˘ب˘˘شسي˘˘ف»ـب
ع˘م نو˘م˘شضم ر˘ي˘˘غ ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ب
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘شسأÓ˘˘˘ل
برقمو قوثوم ردشصم لاق ددشصلا

ثيد˘˘˘ح ي˘˘˘ف ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘م اد˘˘˘˘ج
نأا˘ب ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘فا˘˘ح˘˘شصلا ه˘˘تر˘˘ششن
ةدم ذنم م˘شسح د˘ق ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسم
ي˘˘ف قا˘˘ب ه˘˘نأا˘˘ب د˘˘كأا ذإا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

دعب هدقع ةياهن ةياغ ىلإا هبشصنم

سسفنبو ،ر˘ط˘ق˘ب2202 لايدنوم
ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح ،ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ةدارإ’ا

ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’
رظتنت يتلا ةلبقملا تاقاقحتشسÓل
ايقيرفأا ممأا تايفشصت يف ““رشضخلا““
ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘˘شش ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب1202

لايدنوم تايفشصت كلذكو ،لبقملا
رهشش يف أاد˘ب˘ت˘شس ي˘ت˘لا2202 رط˘ق
نع Óشضف ،مداقلا ماعلا نم سسرام
يف ةيدو تايرابم سضوخ لامتحا
،نيمداقلا ربوتكأاو ربمتبشس يرهشش
ي˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘˘ت ىلإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا
تا˘ي˘ف˘شصت ي˘ف بر˘غ˘˘م˘˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
نيتللاو ،(ناششلا)0202 نييلحملا
ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ششلا ي˘˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شس
يذ˘لا رد˘شصم˘لا د˘كأاو ،ن˘يرو˘كذ˘م˘˘لا

:Ó˘ئا˘ق ه˘ت˘يو˘˘ه ر˘˘كذ ىل˘˘ع ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت
هن˘ع لا˘ق˘ي ا˘م˘م مود˘شصم ي˘شضا˘م˘ل˘ب““

رهظ ه˘تدا˘ع˘كو ه˘ن˘ك˘ل ،كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه
ن˘ع بت˘˘ك˘˘ي ا˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘يو˘˘ق
ر˘ي˘غ و˘ه ،بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
ع˘˘ت˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسي ه˘˘˘نو˘˘˘ك ،كلذ˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘م
راوششم دعب هتلئاع ةقفر هتزاجإاب
ايقيرفأا ممأا سسأاك ةقباشسم يف قاشش
ع˘م ةز˘ي˘م˘م ة˘قÓ˘˘ع ىل˘˘عو ،ر˘˘شصم˘˘ب
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ي˘˘لوؤو˘˘شسم
م˘˘ه˘˘ع˘˘م ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ي ذإا ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
يأا ىلع سسيل هنأا امك ،ديج لكششب

دد˘شصب و˘هو ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ع˘˘م فÓ˘˘خ
ىلإا ةدوعلل يعيبط لكششب ريشضحتلا
لÓخ هطاششن فان˘ئ˘ت˘شساو ر˘ئاز˘ج˘لا
ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضح˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا توأا ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شش
1202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘˘ل
ة˘فا˘شضإا ر˘ط˘ق لا˘يد˘نو˘م تا˘ي˘ف˘شصتو
ايقير˘فأا م˘مأا ة˘لو˘ط˘ب تا˘ي˘ف˘شصت ىلإا
مدع نأاششبو ،““نييلحم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل

ينلعو يمشسر ل˘ك˘ششب در˘لا˘ب ه˘ما˘ي˘ق
بيرد˘˘ت ن˘˘ع ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر را˘˘ب˘˘خأا ىل˘˘˘ع

لاق يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ىق˘ل˘˘ت ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب““ :رد˘˘شصم˘˘لا سسف˘˘ن

ل˘ئا˘شسو فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘˘ث˘˘ك تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ءار˘˘˘˘جإا د˘˘˘˘شصق ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع مÓ˘˘˘˘˘عإا

ةلمج كلذ سضفر هنأا ’إا تÓباقم
هتلطع يهنيشس بردملا ،Óيشصفتو
لك نع دريل ،رئازجلا ىلإا دوعيشسو
ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘شسم ن˘˘˘عو ه˘˘˘ن˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘ق ا˘˘˘م
ر˘م˘تؤو˘م لوأا ي˘ف فا˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘قÓ˘عو

د˘ق˘ل““ :ع˘با˘تو ،““ه˘م˘ي˘ق˘ي˘˘شس ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
ا˘م ل˘ك˘ب ه˘تدا˘فإا ه˘ي˘نوا˘ع˘م ن˘م بل˘˘ط
درلل دعتشسي يك هنع ليق وأا بتك
وأا سسبل يأا كفيو بشسانملا لكششلاب

بيردت نم هفقومب طيحي سضومغ
نأاب هتاذ ردشصملا حشضوأاو ،““رشضخلا

هتاباشسح لك قلغب ماق دق يشضاملب
ماقو يعامتج’ا لشصاوتلا عقاومب
يك ،يشصخششلا هفتاه مقر رييغتب
ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘شسيو ط˘˘غ˘˘شضلا ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ت˘˘ب˘˘ي
ة˘لا˘شسر˘لا نأا˘ششب ا˘ف˘ي˘شضم ،ه˘ت˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘ب
عقاوم˘ب تر˘ششت˘نا ي˘ت˘لا ة˘مو˘عز˘م˘لا

تبشسن يتلاو ،يعامتج’ا لشصاوتلا
ا˘ه˘ي˘ف بطا˘خ ثي˘ح ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ىلإا

نل هنأا˘ب اد˘كؤو˘م ،بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ب˘ع’
ا˘˘˘م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ،ه˘˘˘ب˘˘˘شصن˘˘˘م ي˘˘˘ف ىق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي
اذه““ :ةبعلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
فر˘ع˘ي ن˘م ،كح˘˘شضل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ث˘˘م ر˘˘مأ’ا

ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششو ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ةعرشسب دكأاتي ديدششلا هطابشضناو
ءا˘ج ا˘مو ة˘بذا˘ك ة˘لا˘شسر˘لا هذ˘ه نأا˘ب
’ و˘˘˘ه ،ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ن˘˘˘˘م را˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
امدنع ىتح ،لكششلا اذهب فرشصتي
يأا لو˘˘ق وأا رار˘˘ق يأا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا د˘˘˘ير˘˘˘ي

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا بطا˘˘خ˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف ءي˘˘˘شش
فافلا يلوؤوشسم اوناك ءاوشس ةرششابم
فر˘ت˘ح˘م برد˘م ه˘نأ’ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا وأا

:لشصاوو ،““بعÓك ناك املثم امامت
نم بلط ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘ف ي˘شضا˘م˘ل˘ب““

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ه˘ل ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ير˘ح˘لا كر˘ت ط˘ق˘˘ف
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ءي˘˘˘شش ل˘˘˘ك˘˘˘ب فر˘˘˘شصت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ي˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا مد˘˘عو بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ا˘م ل˘˘كو ،ه˘˘ق˘˘ح ن˘˘م اذ˘˘هو ،ه˘˘نوؤو˘˘شش
’ وهف كلذ ريغ رابخأا نم رششتنا

.““ةقيقحلل ةلشص يأاب تمي

نيقباشسلا نيبعÓلا تاقحتشسم ةمزأ’ جرخم داجيإا يف فيطشس قافو ةرادإا تحجن
داجيإا ل˘جأا ن˘م ،ن˘ي˘ن˘ئاد˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل ق˘با˘شس بع’ ف˘ي˘ل˘ك˘ت د˘ع˘ب ،ةر˘خأا˘ت˘م˘لا

رر˘قو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م سضي˘ف˘خ˘ت ىل˘ع م˘ه˘ن˘م دد˘ع ق˘فاوو ،ة˘ي˘شضق˘ل˘ل ة˘˘يو˘˘شست
فرتحملا ةيدنأ’ اهددح يتلا ةل˘ه˘م˘لا د˘يد˘م˘ت مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا
توأا51 ىت˘ح ن˘ي˘ق˘با˘شسلا ا˘ه˘ي˘ب˘ع’ تا˘ق˘ح˘ت˘شسم دد˘شست م˘ل ي˘ت˘لاو ،ي˘نا˘ث˘لاو لوأ’ا

ديدشست دعوم نع ةفلختملا ةيدنأ’ا داحت’ا ددهو ،سسمأا اهئاشضقنا دعب ،يراجلا
داحتاو ةركشسب داحتا ،ةيدنأا نوكتشسو ،ددجلا اهيبع’ ديق نم اهنامرحب ،اهنويد
د˘ي˘ق ن˘م ة˘مور˘ح˘م ف˘ل˘ششلا ة˘ي˘ع˘م˘جو نار˘هو ة˘يدو˘لو˘مو جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأاو سسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب

ةلهملا ءاشضقنا لبق نينئادلا تاقحتشسم ديدشست يف اهلششف لاح يف ،اهيبع’
ر.ع.ةديدجلا

،ةيشضاملا ايقيرفأا ممأا ةياهن دعب ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا تقلت
عم ةيدو تايرابم سضوخل ،ةيملاع ةيورك تاداحتا نم تابلطلا ديدع
ةيداحت’ا سسيئر نأاب فافلا تيب لخاد نم رداشصم تدكأاو ،ايقيرفأا لطب
ةيئدبملا هتقفاوم حنم دق يششطز نيدلا ريخ ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا

تربع امك ،لبقملا ربوتكأا رهشش ،اكيجلب دشض ةيدو ةارابم سضوخ لجا نم
ع˘م ا˘يدو يرا˘ب˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ،ة˘ي˘ق˘ير˘فأاو ة˘ي˘بر˘ع تا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع
ةيدوعشسلا اهزربأا ،ةلبقملا ةيلودلا فقوتلا ةرتف يف ،ءارحشصلا يبراحم

،ةيشضاملا ةرتفلا يف اشضيأا ““فافلا““ تلبقتشساو ،يلامو راوفيد توكو رطقو
نيتنجرأ’ا رارغ ىل˘ع ىر˘ب˘ك تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ع˘م تا˘ه˘جاو˘م˘ل تا˘حار˘ت˘قا ةد˘ع
زيمملا ءادأ’ا دع˘ب كلذ ي˘تأا˘ي ،ا˘ي˘بر˘شصو لا˘غ˘تر˘ب˘لاو ياو˘غوروأاو ي˘ل˘ي˘ششتو
ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا م˘مأ’ا سسأا˘ك ي˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘مد˘ق يذ˘˘لا
.بقللاب اهلÓخ جوتو ،رشصمب تميقأا يتلا ةريخأ’ا

زرحم لوح لويدراوغ تاحيرسصت ىلع درت ““فافلا»

تارربملا ىلع ““فاف““ مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا در ،ىرخأا ةهج نم
مجنلا داعبتشسا لوح ’ويدراوغ بيب يتيشس رتشسششنام بردم اهمدق يتلا

موي ةيريخلا عردلا سسأاك ةارابم يف لوبرفيل ةهجاوم نع زرحم سضاير
ةرتفلا يف ةيودأا لوانت دق زرحم نأاب ’ويدراوغ لاقو ،يشضاملا دحأ’ا
،اهليشصافت ةفرعم يتيشس رتشسششنامل يبطلا قيرفلا عطتشسي مل ةيشضاملا

رابتخا يف هطوقشس نم افوخ بعÓلا داعبتشسا رارق ذاختا ىلإا هعفد ام وهو
لءاشستو ،اعشساو ’دج ’ويدراوغ تاحيرشصت تراثأاو ،تاطششنملا لوانت
نع هتيلوؤوشسمو يرئازجلا بختنملل يبطلا مقاطلا رود نع نوريثكلا
ممأا سسأاك بقلب جيوتلا ىلإا نيبراحملا بختنم داق يذلا بعÓلا ةمÓشس
ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا نأا ر˘ي˘غ ،ر˘شصم ي˘ف ار˘خؤو˘م تر˘ج ي˘ت˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فأا
نأا ديكأاتلا هنع ““يشس.يب.يب““ ةكبشش تلقنو ،هتمشص نع جرخ دق مدقلا

،يرئازجلا بختنملا عم هتكراششم ءاهتنا دعب ةيودأ’ا كلت لوانت زرحم
ر˘يرا˘ق˘ت تر˘كذو ،ه˘يدا˘ن ة˘ي˘لوؤو˘˘شسم تح˘˘ت نا˘˘ك بعÓ˘˘لا نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
نيعلا ىوتشسم ىلع ةطيشسب ةحارجل عشضخ زرحم نأا رئازجلا يف ةيمÓعإا

ر˘ت˘شسششنا˘م˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا فوا˘خ˘م ترا˘ثأا ي˘ت˘لا ة˘يودأ’ا ا˘هد˘ع˘ب لوا˘ن˘ت
رتشسششنامل ىلوأ’ا ةارابملا نع زرحم بيغي نأا رداشصم تعقوتو ،يتيشس
ببشسب ىلوأ’ا ةلوجلا راطا يف ماهتشسو مامأا يزيلجنإ’ا يرودلا يف يتيشس
يتلا ةيودأ’ا راثآا ءافتخ’ ةيفاكلا ةدملا ءاشضقنا مدعو ةلكششملا سسفن
ن˘ع ف˘ششك˘لا تارا˘ب˘ت˘خا ي˘ف ه˘ن˘م بل˘ط˘ت د˘ق ي˘ت˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘لا ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘لوا˘˘ن˘˘ت
.تاطششنملا

ديلو.ف

نيــبعقلا تاقحتسم ةمزأ لحل لصوتت ةرادإلا
فيطشس قافو

ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع دا˘˘˘ح˘˘˘تا ةرادإا تع˘˘˘فد
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تازا˘جإا ي˘شضا˘م˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا
يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ثي˘˘˘ح دد˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ىلإا مور˘˘ك يدا˘˘ه˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م
ة˘يدا˘ح˘˘تÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا˘˘ب ىق˘˘ت˘˘لاو
ة˘لوؤو˘شسم˘لاو مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

لين ىقب˘ي˘شسو ،تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ن˘ع
د˘يد˘شست˘ب ط˘ب˘تر˘م تازا˘جإÓ˘ل ق˘ير˘ف˘لا

ي˘˘ف تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نو˘˘يد ل˘˘ما˘˘ك

كلمي ’و4102 ىلإا0102 نم ةرتفلا
ةميقلا ريفوت ىوشس لح يأا ““ةبنانعلا““
نويد ةميق ردقتو ،ةبولطملا ةيلاملا

0102-4102 ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا

،نويلم004و ر˘ي˘يÓ˘˘م9 ي˘لاو˘ح˘˘ب
دعب ةيلام˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا هذ˘ه تشضف˘خ˘ناو
ةياهن يف نونئادلا نوبعÓلا ملشست نأا

نم نويلم005 ةميق يشضاملا مشسوملا
م˘ل ا˘م˘ك ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك ف˘يرا˘˘شصم
ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘˘تا ق˘˘˘ير˘˘˘ف د˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسي
ي˘˘ف ي˘˘نو˘˘يز˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا ثب˘˘˘لا ف˘˘˘يرا˘˘˘شصم
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق د˘˘جو˘˘يو ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا

نم ةزو˘ج˘ح˘م نو˘ي˘ل˘م001و نيرا˘ي˘ل˘م

ح˘م˘شسي˘شس ا˘م و˘هو ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’8 فر˘˘˘ط
نيدت يتلا ةيلاملا ةميقلا سضيفختب
دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘˘ب

يبع’ نويدب قلعتي اميف امأا ،ةبانع

7 يلاو˘ح˘ب ترد˘ق˘ف ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
رهشش يف ددشست نأا بجي يتلاو رييÓم

نم د˘يد˘ع˘لا ل˘ن˘ي م˘لو ،مدا˘ق˘لا ي˘ف˘نا˘ج
ناولأا نولمحي اونا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ام حوارتت تارتف يف مهروجأا داحت’ا

يف مهاشس ام وهو رهششأا8 ىلإا4 نيب
ن˘ك˘م˘ت د˘˘قو ،نو˘˘يد˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق عا˘˘ف˘˘ترا

ن˘يرا˘ي˘˘ل˘˘م ي˘˘لاو˘˘ح دا˘˘شصت˘˘قا ن˘˘م مور˘˘ك
نم د˘يد˘ع˘لا ع˘م ه˘شضوا˘ف˘ت د˘ع˘ب ف˘شصنو
خشسف ىلع مهعم قفتا نيذلا نيبعÓلا

.داحت’ا عم يشضارتلاب مهدوقع

! نويدلا ديدسستب دهعت يلاولا

ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ي˘˘لاو د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ت
ديدشستب موقتشس تاطلشسلا نأاب دوهزم
يف حيرشصتلا اذهب ىلدأا ثيح نويدلا
ف˘شصت˘ن˘م ي˘ف ي˘شضا˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘شش
ة˘˘ي˘˘شضق تر˘˘ج˘˘ف˘˘نا ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
اذه نع ثدحتو ،نينئادلا نيبعÓلا
˘مور˘ك ن˘ي˘ي˘ع˘ت ل˘ب˘ق ادد˘ج˘م عو˘شضو˘م˘لا

نأا دكأا ثيح يواهلا يدانلا سسأار ىلع
يف ام لكب موقتشس ةيلحملا تاطلشسلا

قير˘ف نو˘يد ة˘ي˘ف˘شصت ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ع˘شسو
نأا يرورشضلا نم حبشصأاو ،ةبانع داحتا

ذا˘˘ق˘˘نإا ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا كر˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت
اهيف دجاوتت يتلا ةطرولا نم ةبانع
تازاجإ’ا ىلع لشصحي نل داحت’ا نأ’
وهو نويدلل هديدشست مدع ةلاح يف

51 هيف طبخت˘ي يذ˘لا ل˘ك˘ششم˘لا سسف˘ن
.ةفرتحملا ةيناثلا ةطبارلا نم ايدان

ةركسسب داحتا مامأا ايدو لداعتت ةبانع
مهارد نيع صصبرت يف

لوأا ءا˘شسم ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف م˘˘ت˘˘خ

ه˘جاو ثي˘˘ح ة˘˘يدو˘˘لا ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م سسمأا
ي˘ف ا˘يدو ةر˘˘ك˘˘شسب دا˘˘ح˘˘تا سساو˘˘م قا˘˘فر
تهتناو ،مهارد نيع يلودلا بكرملا

(1-1) يباجيإ’ا لداع˘ت˘لا˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا
حتفل نوقابشسلا ““نابيزلا ءانبأا““ ناكو
طيركششوب قير˘ط ن˘ع ل˘ي˘ج˘شست˘لا با˘ب

برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘ششأا لد˘˘˘عو (06 د) ي˘˘˘˘˘˘˘ف

ن˘˘˘ع (08 د) ي˘ف ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا ةرار˘˘غو˘˘ب
ىرجأا دقو ،سشامعم م˘جا˘ه˘م˘لا ق˘ير˘ط

5 نآ’ا د˘˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع دا˘˘˘ح˘˘˘تا ق˘˘˘ير˘˘˘ف
““ةبنان˘ع˘لا““ ق˘ق˘ح ثي˘ح ة˘يدو تاءا˘ق˘ل

مزهنا دقو ،زوفو نيلداعتو نيتميزه
مهتاءاقل لوأا يف دباعلا سسراحلا قافر
بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ةر˘˘ك˘˘شسب دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘مأا ة˘˘يدو˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ب را˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب را˘˘ت˘˘خ˘˘م يد˘˘يرد
ةنيطنشسق بابشش عم اولداعتو ،ةفيظن

،(3-3) ةجيتنب6591 يام91 بعلمب
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ما˘مأا ط˘ير˘˘ششو˘˘ب قا˘˘فر ر˘˘شسخو

بكر˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف (2-1) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ة˘يا˘˘ج˘˘ب
ىلع اوزا˘ف ا˘هد˘ع˘بو ،ة˘ب˘ي˘قرو˘ب ما˘م˘ح

دعاشصلا ناميلشس يشضايرلا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا
ةيئانثب ىلوأ’ا ةطبارلا ىلإا ديدجلا
داحتا مامأا سسمأا لوأا اولداعتو ةفيظن

تلجشس د˘قو،(1-1) ةجيتن˘ب ةر˘ك˘شسب

8 تقلتو فادهأا7 تايدولا يف ةنوب
.فادهأا

ءاثÓثلا اذه ءاسسم فانئتسسلا ةسصح

ةريهظ د˘ع˘ب ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف دا˘ع
سصبر˘ت˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب را˘يد˘لا ىلإا سسمأا

لابششأا ىرجأا دقو ،يريشضحتلا قلغملا

ة˘ي˘ب˘يرد˘˘ت ة˘˘شصح ةرار˘˘غو˘˘ب برد˘˘م˘˘لا

م˘˘ه˘˘لوا˘˘ن˘˘ت د˘˘ع˘˘ب سسمأا ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شسا

ـب ““ةناحيرلا““ قدنفب روطفلا ةبجول

زارح قافر دي˘ف˘ت˘شسي˘شسو ،م˘هارد ن˘ي˘ع

د˘˘˘˘˘˘حأ’ا ،تب˘˘˘˘˘˘شسلا ما˘˘˘˘˘˘˘يأا ة˘˘˘˘˘˘˘حار ن˘˘˘˘˘˘˘م

ءاشضق ن˘م نو˘ن˘ك˘م˘ت˘ي˘شس ن˘يأا ن˘ي˘ن˘ثإ’او

م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تÓ˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘م ىح˘˘˘˘˘شضأ’ا د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع

موي تابيردتلا ءاوجأا ىلإا نودوعيشسو
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6591. يام

موي ايدو ““اكسسيل““ هجاوت ةبانع
بورخلاب ةمداقلا ةعمجلا

ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘يدو˘˘˘ب قا˘˘˘فر م˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘شس

˘مو˘ي د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل م˘ه˘تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت

ةي˘ع˘م˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا

ينادم˘ح د˘با˘ع بع˘ل˘م˘ب ا˘يدو بور˘خ˘لا

اءاشسم03:71 ن˘م ة˘ياد˘˘ب بور˘˘خ˘˘لا˘˘ب

ةباثمب ةهجاوم˘لا هذ˘ه نو˘ك˘ت˘شس ثي˘ح

ءاقلل ةريخأ’ا ةيريشضح˘ت˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا

يذ˘لاو ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ىلوأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

موي تنانجات عافدب داحت’ا عمجيشس

برد˘˘م˘˘لا را˘˘ت˘˘خاو ،يرا˘˘ج˘˘لا توأا42

د˘˘˘با˘˘˘ع بع˘˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘لا ةرار˘˘˘غو˘˘˘ب

ىوهل بعلم اريثك هبششي هنأ’ ينادمح

ءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘شضت˘˘ح˘˘ي˘˘˘شس يذ˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘شسإا

.ةبانع مامأا ““يترايدلا““

   ر.ناميلشس

تازاجإلا ىلع لوصحلل نويدلا ديدست ىلع ةربجم ةبانع
ةمداقلا ةعمجلا موي بورخلا مامأا يدو ءاقل ةجمربو ةركشسب مامأا ايدو تلداعت ةنوب / ةبانع داحتا

نم برتقي ينيعبس نب
ةباوب نم ”اغيلسدنوبلا“
خابدقغنشنوم ايسوروب
باق يشسنرفلا نير يدان مجن ينيعبشس نب يمار تاب
ةرماغم ةيادبو ““1غيللا““ ةرداغم نم ىندأا وأا نيشسوق

ةباوب نم كلذو ““اغيلدشسنوب ““يناملأ’ا يرودلا يف ةديدج
ييفيلوأا فرتعا ثيح ،خابدÓغنششنوم ايشسوروب يدان
عم ايكششو تاب قافتا نأاب يشسنرفلا يدانلا سسيئر غناتيل
هفوفشص ىلإا ““رشضخلا““ مجن لاقتنا لجأا نم خابدÓغنششنوم

تفششكو ،ةيلاحلا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةلحرم لÓخ
يف مدقت يناملأ’ا يدانلا نأا ةيشسنرف ةيمÓعإا ريراقت
لبق نير يدان ىدل لوبقلا دجي مل سضرعب ىلوأا ةبشسانم
يلختلاب نير يلوؤوشسم عنقأا دق نوكي رخآا سضرع دقي نأا

هدقع يف ىقبتي مل يذلا ينبعبشس نب يمار تامدخ نع
نود نم يذلا رمأ’ا وهو دحاو ماع ىوشس يلاحلا هيدان عم
هترداغم يدافتل هليحر ىلع ةقفاوملل نير ةرادإا عفد كشش
.مداقلا فيشصلا يف ناجملاب

ع.سش.م

:جاحلب ريذن
يضاملب اوكرتا“
طغض نود لمعي
ةريبك انظوظحو

ىلا ةدوعلا يف
 ”لايدنوملا

بع’ جا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب ر˘˘˘˘يذ˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
هرخف نع ،ير˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘شسلا
هققح يذلا زاج˘نإ’ا˘ب ر˘ي˘ب˘ك˘لا
د˘شصح˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا م˘˘مأ’ا سسأا˘˘ك بق˘˘ل
ىل˘ع ،ر˘شصم ي˘˘ف تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا

،ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘شسلا هر˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن با˘˘˘شسح
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف جا˘˘ح˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو
ءادأاب اري˘ث˘ك بج˘ع˘م““ :ةز˘ف˘ل˘ت˘م

ةلوط˘ب˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ع’
نم روط˘ت ىو˘ت˘شسم˘لا ،ة˘يرا˘ق˘لا

بشسح˘ي اذ˘هو ،ىر˘خأ’ ةارا˘ب˘˘م
،““ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ب˘ع’ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا““ :فا˘˘شضأاو
اور˘˘ه˘˘ظ ءار˘˘˘ح˘˘˘شصلا ي˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
ا˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘شش ،ة˘˘˘فر˘˘˘˘ششم ةرو˘˘˘˘شصب
لاطع ىوتشسمب اريثك تبجعأا

اذ˘˘˘ه ة˘˘˘حار˘˘˘˘شص ،ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘بو
ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ارود بع˘ل ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا

بلا˘˘˘طو ،““ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت
ةرور˘˘˘˘شضب ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا بع’

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا لو˘˘ح ف˘˘˘تا˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘شسرا˘م˘م بن˘ج˘˘تو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لا˘م˘ج برد˘م˘لا ىل˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا

ظو˘˘˘ظ˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘عو ،ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
لايدنوم يف رئازجلا بختنم
:Ó˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ح˘˘˘˘˘شضوأا،2202

ةدوعلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح““
،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك˘˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م
لشضفأ’ا ربتعي ا˘ق˘ير˘ف كل˘ت˘م˘ن

.““ءارمشسلا ةراقلا يف ايلاح
ديلو.ف

ةهجاوم ىلع قفاوي يرئازجلا داحتقا
لبقملا ربوتكأ رهش اكيجلب

(00:02 اشس مويلا) يداششتلا نطقلا – دادزولب بابشش

ةــــبيقعل ءانــــبأل ةــــخخفم ةـــــهجاوم



قيلعت نود ةروصص

وزو يزيت

37 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغي نوفزأاب نثموسسأا ةيرق ناكسس
دعب ىلع ةعقاولا نوفزأا ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا نثموصسأا ةيرق ناكصس نم تارصشعلا ضسمأا راهن ةحيبصص لÓخ مدقأا

قيرطلا قلغب مهمادقإا لÓخ نم قاطنلا ةعصساو ةيجاجتحا ةكرح نصش ىلع وزو يزيت ةنيدم رقم نع ملك55
تاطلصسلا لطامتو ةيصساقلا ةيعامتج’ا فورظلا ىلع اجاجتحا نوفزأا ةيدلب ىلإا يدؤوملا37 مقر ينطولا
ةكبصش ةيعصضو ةيوصستو ةيرقلا لخاد ةيمومعلا ةرانإ’ا ريفوت يف ةلثمتمل مهبلاطمل ةباجتصس’ا يف ةيلحملا
ريفوتو ةيهيفرتلاو ةيصضايرلا قفارملاو ةفصصرأ’ا زاجناو ةيلخادلا تاقرطلا ةئيهتو برصشلل ةحلاصصلا هايملا

نإا˘˘ف ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘صصم بصسحو ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو خا˘˘˘صسوأ’او تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘فرو با˘˘˘ب˘˘˘صشل˘˘˘ل ل˘˘˘غ˘˘˘صش بصصا˘˘˘ن˘˘˘م
ةقثلا بحصسب نيبلاطم ةي˘حا˘ب˘صصلا ةر˘ت˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘ط ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا تÓ˘ج˘ع˘لا ي˘ف را˘ن˘لا مار˘صضإا او˘ل˘صضف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ليطعت لصصاوت دعب مهيلع نبغلا عفر يف فلختلا لظ يف ةصصاخ ةيدلبلا يف نييلحملا نيبختنملا نم اروف
ىلعو ةيلحملا ةيومنتلا رومأ’ا طصسبأاب اهناكصس بلاطي يتلا،ةصشمهملاو ةيصسنملا ةيرقلا يف ةيمنتلا ةيلمع
ةيدؤوملا تاقرطلا لكصشم ةجلاعم بناج ىلإا روهصش ذنم مهنع بيغي يذلا بورصشلا ءاملا عم ةاناعملا ءاهنإا اهصسأار
 .اهقيقحت ةياغ ىلإا مهبلاطمب مهكصسمت اودكأا ناكصسلا نإاف ةراصشإ’ا هيلإا ردجت امكو افلاصس ةروكذملا ةيرقلا ىلإا

داعصس ليلخ

رجف ةبانع ةي’وب ئطاوصشلا ضسارح ةقرف تنكمت
93 ـل ةيعرصش ريغ ةرجه يتلواحم طابحإا نم ضسمأا

نتم ىلع اوناك ،ةفلتخم تاي’و نم نوردحني اقارح
ةي’ولا ئطاوصش نم اوقلطنا عنصصلا ييديلقت نيبراق
.ةيلاطي’ا لحاوصسلا هاجتاب
ضسار˘ح ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع نأا ة˘عا˘صس ر˘خآا ردا˘صصم تف˘˘صشك
ىلوأ’ا تناك ثيح ،ةقرح يتلحر تطبحأا ئطاوصشلا

حوار˘ت˘ت ا˘قار˘ح72 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا،ضسمأا ر˘˘ج˘˘ف
ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ،ة˘ن˘˘صس05و ة˘ن˘˘صس91 ن˘ي˘با˘م م˘هرا˘م˘˘عأا

قار˘ت˘خا او˘لوا˘ح ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و
ئ˘طاو˘صش د˘حأا ن˘م او˘ق˘ل˘ط˘نا ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ط˘ت˘م˘م ع˘ن˘صصلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت برا˘ق ن˘ت˘م ىل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا
مهتلحر نكل ةيلاطيإ’ا لحاوصسلا هاجتاب رحبلا جاومأا

،ئطاوصشلا ضسارح مهل نطفت نأا دعب لصشفلاب تءاب
ر˘ح˘ب˘لا ضضر˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘برا˘˘ق ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل او˘˘عرا˘˘صس ن˘˘يذ˘˘لا

ةدجاوتم˘لا ة˘ير˘ك˘صسع˘لا ة˘ن˘ك˘ث˘لا ر˘ق˘م ىلإا م˘هدا˘ي˘ت˘قاو
فرط نم مهتنياعم تمت ثيح ،ةبانع ءانيم راوجب

ةحصصب مهعتمت دكأا يذلاو ،ةيندملا ةيامحلا بيبط
قارح31 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ة˘ح˘ي˘ب˘صصلا ضسف˘ن ي˘فو ،ةد˘ي˘ج

ةنصس91 نيبام مهرامعأا رصصحنت رحبلا ضضرعب رخآا
وحن ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ل˘حر ذ˘ي˘ف˘ن˘ت او˘لوا˘ح ة˘ن˘صس13و
ني˘ل˘غ˘ت˘صسم ع˘ن˘صصلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت برا˘ق ن˘ت˘م ىل˘ع،ا˘ي˘لا˘ط˘يا

ىح˘˘˘˘˘˘صضأ’ا د˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ع بار˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘قاو ضسق˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘˘ت
نطفت ببصسب كلذ نم او˘ن˘ك˘م˘ت˘ي م˘ل م˘ه˘ن˘ك˘ل،كرا˘ب˘م˘لا

ةنكثلا رقم ىلإا مهدايتقا متيل ،مهل لحاوصسلا ضسارح
يذلا،ةيندملا ةيامحلا بيبط فرط نم مهتنياعم مث
ع˘ي˘م˘ج˘ل ترر˘ح ثي˘ح ،ةد˘ي˘ج ة˘ح˘صصب م˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ت د˘˘كأا
نومدقي اهبجومب عامصس رصضاحم نيفوقوملا ةقارحلا
ةهجاومل ضصاصصتخ’ا ميلقإاب ةيروهمجلا ليكو مامأا
ةرجهلا تÓ˘حر نأا نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘ل ،ة˘بو˘صسن˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا

دا˘ي˘عأ’ا بار˘ت˘قا ع˘م ة˘ن˘صس ل˘ك فر˘ع˘ت ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘˘غ
نيلغتصسم ’احفت˘صسا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا

ةيصصولا ةينمأ’ا حلاصصملاب عفدي ام وهو وجلا نصسحت
 ةصشيعوب زوزام                    .ارحبو ارب اهدجاوت زيزعتب

ةينطولا ةينيدلا دايعأ’ا بارتقا عم ةقرحلا تÓحر ضشعتنت اميف

اقارح93 ـل ةيعرسش ريغ ةرجه يتلواحم طابحإا
ةـــــــبانع لــــــــحاوسسب

ةيحص ةكعو رثإ ةطرشلل لوأ ديمع ةافو
ةليسملاب ةئجافم

نمأا حلاصصمب ميظنتلا و ةماعلا ةطرصشلا ةحلصصم ضسيئر رصضخل يواصسيع ةطرصشلل لوأا ديمع ضسمأا لوأا ءاصسم يقل
بيبطلا ىلإا بهاذ موحرملا ناك ثيح نايع دوهصش بصسح اذهو  ةئجافم ةيحصص ةكعو رثإا هفتح ةليصسملا ةي’و

ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا هلقن مت نيأا ةرايصس لخاد يفوت بيبطلا ةدايع ىلإا هلوصصو دنعو  هترايصس نتم ىلع
نمأ’ا ضسيئر ةقفر ةي’ولا يلاو اهصسأار ىلعو ةينمأ’ا حلاصصملا تلقنت اميف ةليصسملاب يوارهزلا يفصشتصسمب
يف نيلماعلا لك و هبراقأا و هتلئاع دارفأ’ ةيبلقلا انيزاعت مدقن ةبصسانملا هذهبو ربخلا مهعامصس روف  يئ’ولا

.ةليصسملاب ةرامع يديصس ةربقم يف ةعمجلا ةÓصص دعب موحرملا ةزانج عيصشتصس  ةراصشإÓل ةطرصشلا زاهج
 خوصشخصش حلاصص
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مويلا اذهلثم يف ثدح

نبت مزحو لحن ايÓخو ةرمثم ةرجصش007 ىلع بهللا ةنصسلأا تتأا اميف

لوهم قيرح
نم رثكأا مهتلي
راتكه002

ةعيلقلا ةباــغب
ةدرابلا نيع ـب

لوهم قيرح عوبصسأ’ا ةياهن بصش
ةيدلبب ةعيلقلا ةقطنمب ةباغب

تم˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لإا ن˘˘˘يأا،ةدرا˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
ةورثلا نم ارا˘ت˘ك˘ه261 نارين˘لا
ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب ارا˘˘ت˘˘ك˘˘˘ه08و ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘˘لا

ةي’ول تاباغلا قئارح ةحفاكمل كرحتملا لترلا رصصانع لخدت.لحن ايÓخو ةرمثم راجصشأا ىلإا ةفاصضإا ،ةديصصح
ةطصسوتم تاباغلا قئارح ءافطإا ةنحاصش21ـب نيزهجم بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح نوع43 ىلإا ةفاصضإا،ةبانع
نم رثكأا ىلع نارينلا تتأا نيأا،ةدرابلا نيع ةيدلبب ةعيلقلا ةقطنمب ةباغب بصش لوهم قيرح دامخإ’ ةفيفخو
ةرجصش007 ىلع بهللا ةنصسلأا تتأا دقو اذه،ةديصصح اياقب اراتكه08و ضشارحأاو لاغدأا اراتكه261 اهنمراتكه002
نيلزنم ذاقنإا مت اميف،يريدصصق لبطصسإاو خوك،لحن ةيلخ51و ريعصشريطانق8و نبت ةمزح003و،ةرمثم نوتيز
،نيت ةرج˘صش05،نبت ةمز˘ح0011،تÓبطصسا3،زعا˘م ضسأار04،ةجاجد00021،من˘غ ضسأار042و لحن ة˘ي˘ل˘خ003و
، ةبانع تاباغب ةريخأ’ا مايأ’ا يف اديازت تاباغلا قئارح فرعتو اذه ،تاعاصس دامخإ’ا ةيلمع تقرغتصسا دقو اذه

تاراتكه01 ىلع ىتأا ةملعلاب ةجرملا رئبب قيرحو تاعيرتلا ةيدلبب ليصصحلا ةقطنمب قيرح ارخؤوم بصش ثيح
ن˘ي˘ع˘ب حار˘م ة˘يد˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘بو،يد˘يار˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ب نار˘ي˘ن˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘ت˘لإا ة˘˘حا˘˘صسم˘˘لا ضسف˘˘نو،ضشار˘˘حأ’او لا˘˘غدأ’ا ن˘˘م
بوبصش نولءاصستي نينطاوملا نم ريثكلا نأا ةراصشإ’ا ردجتو، يديارصس ةيدلبب قئارح بوبصش ببصس نع كيهان،ةدرابلا

،لعاف لعفب نوكي دق ببصسلا نأا نورخآا حجري اميف ةرارحلا ةجرد عافترا ىلإا ضضعبلا اهعجري ثيح،قئارحلا هذه
يف رذحلاو ةطيحلا ذخا ىلإا تاباغلا راوجبو لابجلاب ةنطاقلا تÓئاعلا تعد ةيندملا ةيامحلا ةيريدم اهتهج نم

.مهتمÓصس ىلع ظافحلل كلذو مهنم ةبرقم ىلع قئارحلا ع’دنا ةلاح
 ةصشيعوب زوزام

لوجع داو يريخ ةيدلب ئطاصش ىلإا اهجوتم ناك ةيحصضلا

 لجيجب ةرايسس بÓقنا يف ينيثÓث ةافو
نم هترايصس بÓقنا نع تمجن ةريطخ حورجب ارثأاتم ضسيمخلا ضسمأا لوأا ةيصسمأا هعرصصم ثلاثلا دقعلا يف باصش يقل
جودزملا ينطولا قيرطلاب لوجع داو يريخ ةيدلب طبري يذلا يئ’ولا قيرطلا ىوتصسم ىلع ““وتناكيب ايك ““ عون
34 . مقر

دنع ةيونصسلا هتلطع يصضقي ناك ةنصس03 رمعلا نم غلابلاو »م / ت““ وعدملا ةيحصضلا نإاف ةيلحم رداصصم بصسحو
ئطاصش ىلإا ضسيمخلا ةيصسمأا هجوتيل ةمصصاعلاب لمعي هنأا مكحب رصصنعلا ةيدلبل ةعباتلا زوميغلب ةيرقب هبراقأا

امدعب لمتكت مل هذه هتلحر نأا ريغ ئطاصشلا ىلع ةيصسمأ’ا ةيصضمت لجأا نم ةرواجملا لوجع داو يريخ ةيدلب
تمدطصصا ثيح ، ةروكذملا ةيدلبلا ىلإا يدؤوملا قيرطلا ىوتصسم ىلع تاجرعنملا دحأاب ةيحصضلا ةبكرم تفرحنا

ةباصصإا يف ببصست ام قيرطلل ةرواجملا تاردحنملا دحأاب طقصست نأا لبق ضسكاعملا هاجتإ’ا يف ريصست تناك ةرايصسب
يذلا ةيليملاب يروتنم ريصشب ىفصشتصسم ىلإا هلاصصيإا لبق كلذو هتافوب تلجع ام ناعرصس ةربتعم حورجب ةيحصضلا
ةيرق زه يذلا ملؤوملا ثداحلا اذه يف اقيقحت نمأ’ا حلاصصم هيف تحتف يذلا تقولا يف ةيحصضلا ةثج ةيلإا تلقن
رورملا ثداوح اياحصض ةمئاق ىلإا ةديدج ةيحصض فاصضأا يذلاو كرابملا ىحصضأ’ا ديع ةيصشع ةريغصصلا زوميغلب
 دوعصسم.م. فايطصصإ’ا مصسوم ةيادب ذنم قوبصسم ريغ اعافترا فرعت يتلا لجيجب

رورم ثداح يف ةقطنملا ناكصس دحأا ةباصصإا ىلع اجاجتحا

 Óيل قيرطلا نوقلغي لجيجب ““راميج ““ ناكسس
طبري يذلا يصسيئرلا قيرطلا قلغ ىلع لجيج ةي’وب ةفقصشلا ةيدلبل ةعباتلا ““راميج““ ةقطنم ناكصس مدقأا

ةمصصاع ىلإا يدؤوملا34” مقر ينطولا قيرطلا اذكو ةرواجملا يفصشن رانقلا ةيدلب نم لكب ةفقصشلا ةيدلب
قلغب اوماق ثيح Óيل راميج ةقطنمب قيرطلا ضضرع ىلإا نيبصضاغلا ناكصسلا نم تارصشعلا جرخو .ةي’ولا
حورجب ةقطنملا ن˘م ضصخ˘صش ة˘با˘صصإا ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا كلذو ضسيرا˘ت˘م˘لاو ةرا˘ج˘ح˘لا ة˘ط˘صساو˘ب رو˘كذ˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع هليوحت متي نأا لبق قيرطلا اذه ربعت تناك ةيحايصس ةرايصس هتمدصص امدعب ةريطخ
ةيليللا ةيجاجتحإ’ا ةفقولا هذه يف نوكراصشملا ناكصسلا بلاطو .جÓعلا يقلت لجأا نم ريهاطلا ىفصشتصسم
إ’اب

ٌ
باحصصأا رابجإا لجأا نم كلذو يرورملا ثداحلا اذه دهصش يذلا عطقملا ىوتصسم ىلع تÓهمم عصضو يف عارصس

نع كيهان ةظتكم ةينكصس ةقطنم طصسو عقي قيرطلا نأاو اميصس ةعرصسلا نم ليلقتلا ىلع هربعت يذلا تابكرملا
ةمث نمو قيرطلا يتفصض ىلع ةكرحلا نم ديزي امم قيرطلا يتفاح ىلع ةيراجتلا تÓحملا نم ديدعلا دجاوت

يتلا ةنونجملا تارايصسلل اياحصض مهنم ريثكلا طقصس نيذلا ناكصسلا حاورأ’ ةيامح ةعرصسلا نم ليلقتلا ةرورصض
مل ثيح لجيج ةي’وب ةدع قطانم ىلإا ةوقب تاقرطلا عطق ةرهاظ تداعو .ةقئاف ةعرصسب روحملا اذه ربعت
ضضعبب ةبلاطملا لجأا نم ام يرادإا رقم قلغ وأا قيرط عطق ىلع ام ةقطنم ناكصس هيف مدقيو ’إا موي رمي دعي
عدر يف حلفت مل اهنأا ’إا ةيعرفلا اهيف امب ةي’ولا تاقرط ؤولمت اهنأا مغرو يتلا تÓهمملا اديدحتو قوقحلا
.ءايربأ’ا حاورأ’ انزو نوميقي ’ نيذلا تابكرملا باحصصأا نم نيرماغملا

 دوعصسم.م



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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