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كارحلا ةريسسم سسمأا تددجت
ةعمجلاب رئازجلا يف يبعسشلا

ندمو ةم˘سصا˘ع˘لا ي˘ف72 ـلا
ىلإا اهقرسش نم نطولاب ةدع
ى˘لإا ا˘ه˘لا˘˘م˘˘سش ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘بر˘˘غ
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م بلا˘ط˘ي ا˘ه˘بو˘ن˘ج
ليحرب نييملسسلا نيرهاظتملا

«لوألا ريزولا ةموكح نم لك
سسي˘˘ئرو «يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن
حلاسص نب رداقلا دبع» ةلودلا
مهديكأاتو ماظنلا زومر لكو »
يأل ق˘ل˘ط˘م˘لا م˘ه˘سضفر ى˘ل˘ع
دو˘جو˘ب تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا وأا راو˘˘ح
ى˘ل˘ع ة˘بو˘سسح˘م تنا˘ك زو˘مر
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘م ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصع˘˘˘˘لا
ةدا˘ي˘ق˘ل ة˘ي˘ن˘طو تا˘ي˘سصخ˘˘سشب

م˘˘ير˘˘ك ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نود راو˘˘˘ح˘˘˘لا
را˘˘˘˘سس ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو .سسنو˘˘˘˘ي
د˘ير˘˘ب˘˘لا ن˘˘م نور˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا
عراو˘˘سشلا م˘˘˘هأل يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف تا˘˘˘حا˘˘˘سسلاو
تا˘فا˘ت˘˘ه ط˘˘سسو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

را˘سصح˘لا ة˘ل˘سصاو˘˘م˘˘ب ةدد˘˘ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘مألا
ة˘ع˘م˘ج ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

مهددع عافترا ىلع نيدكؤوم
ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م
راوحلا˘ب م˘ه˘كسسم˘ت ن˘يدد˘ج˘م
تايسصخسش ةدايقب نكل داجلا

ةيلاوم ري˘غو ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ن˘طو
ةدع نيع˘فار ق˘با˘سسلا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل

ا˘ه˘نور˘ي تا˘ي˘سصخ˘˘سشل رو˘˘سص
ينطولا راوحلا ةدايقب ةريدج
ءارجا ىلإا دÓبلاب لسصي يذلا

فور˘ظ ا˘ه˘ل ر˘فو˘ت تا˘با˘خ˘ت˘˘نا
ةعمجلا .ةيقادسصملاو ةهازنلا

يبع˘سشلا كار˘ح˘لا ن˘م72 ـلا
ةئيه فيثكت عم تنمازت يتلاو
اهتاءاقل نم ةطاسسولاو راوحلا

يندملا عمتجملا تايلاعف عم
ع˘˘م ا˘˘ه˘˘تاروا˘˘سشم ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘مو
عنق˘ت م˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا باز˘حألا
عراو˘سشلا ي˘ف ن˘ير˘ها˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةماعلاو ةيمومعلا تاحاسسلاو
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا دا˘˘ق˘˘ت˘˘نا مد˘˘˘ع ن˘˘˘م
اوددر ثي˘˘˘˘ح ةرو˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةمسصا˘ع˘لا ي˘ف ةد˘ع تارا˘ع˘سش
ا˘ه˘م˘هأا ىر˘˘خأا تا˘˘يلو ةد˘˘عو
با˘˘˘هذ : راو˘˘˘ح˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م»
ة˘ط˘ل˘سسلا عا˘جرإاو ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا
لو راو˘˘˘˘ح ل  » ، «بع˘˘˘˘سشل˘˘˘˘ل
ا˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘ب ع˘˘˘˘م تا˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا

نم كارحلا ةنجل »،تاباسصعلا

تا˘با˘خ˘ت˘نا ل ..ما˘ظ˘ن˘لا بل˘سص

نم اهر˘ي˘غو «تاءا˘ب˘لا دو˘جو˘ب

نمازتو  تافاتهلاو تاراعسشلا

بابسشلا ريزو نÓعأا عم اذه

لا˘م˘ك «ق˘ب˘˘سسألا ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو

ن˘م ه˘با˘ح˘سسنا ن˘ع «ة˘ما˘سشو˘˘ب

ةئ˘ي˘ه˘ل ة˘يرا˘سشت˘سسلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

م˘ت ي˘ت˘لا راو˘ح˘لاو ة˘طا˘سسو˘˘لا

ام دح ىلع ارخؤوم اهليكسشت

ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ب دا˘˘˘فأا

ل˘عا˘ف˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص

اريسشم «كوبسسياف» يعامتجلا

اذه بابسسأا حسضويسس هنأا ىلإا

تارو˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف با˘˘ح˘˘سسنلا

.ىرخأا

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج
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ىدل ققحملا راسشتسسملا رمأا
سسمأا لوأا ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ق˘با˘سسلا لد˘ع˘لا ر˘يزو عاد˘˘يإا˘˘ب
سسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر حو˘˘ل بي˘˘ط˘˘لا
سشار˘˘ح˘˘لا ن˘˘ج˘˘سسب تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا
. ةبسصاعلا دارفأا يقابب قحتليل
بئانلل نايب هب دافأا ام بسسحو
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ىد˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
را˘˘طإا ي˘˘ف» ه˘˘نأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ى˘ل˘ع حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

مت ايلع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
د˘ي˘سسلا فر˘ط ن˘م عا˘م˘˘ت˘˘سسلا
ى˘˘لإا ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ظفاح لدعلا ريزو حول بيطلا
ةءاسسإاب عباتملا اقباسس ماتخألا
ريسسلا ةقاعإا ةفيظولا لÓغتسسا

سضيرحتلا و ةلادعلل نسسحلا
ىلع سضيرحتلاو زيحتلا ىلع
ةيمسسر تاررحم يف ريوزتلا

راسشتسسملا نأا نايبلا فاسضأاو
عاديإاب ارمأا ردسصأا دق» ققحملا
.«تقؤوملا سسبحلا نهر مهتملا

ىدل ققحملا راسشتسسملا ناكو
ى˘عد˘ت˘سسا ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘˘لا

بي˘ط˘لا ق˘با˘سسلا لد˘ع˘لا ر˘˘يزو
سسمأا لوأا همامأا لوثملل حول
هلاوقأا عامسس دسصق سسيمخلا
«انو˘نا˘ق ة˘مر˘ج˘م» ا˘يا˘سضق ي˘ف

هنأا ماعلا بئانلل نايب حسضوأاو

تقلت9102تواأا81 خيراتب»

ةمكحملا ىدل ةماعلا ةباينلا

ىدل ماع˘لا بئا˘ن˘لا ن˘م ا˘ي˘ل˘ع˘لا

فل˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سضق سسل˘ج˘م

حول دسض ةعبتملا تاءارجإلا

ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘˘يزو بي˘˘ط˘˘لا

ه˘ع˘˘م ن˘˘مو ا˘˘ق˘˘با˘˘سس ما˘˘ت˘˘خألا

ةمرجم اياسضق يف نيعباتملا

ف˘˘ل˘˘م نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم «ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق

ديسسلا ىلع ليحأا دق ةيسضقلا

ماق دقو قق˘ح˘م˘لا را˘سشت˘سسم˘لا

وعدملا ءاعدتسساب ريخألا اذه

22 سسيمخلا مويل بيطلا حول

ة˘عا˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع9102توأا

لوح هعامسسل احابسص ةعسساتلا

.»هيلإا ةبوسسنملا عئاقولا

موصصخلإ عمق يف اهعرذأإ دحأإو ةباصصعلإ تافلم «رباق» ـب فصصوي

سشارحلاب سسبحلا حول بيطلا قباسسلا لدعلا ريزو عاديإا

ةطاصسولإ ةنجل نم بحصسني «ةماصشوب لامك» قبصسألإ ريزولإ ^

امدق يصضملإ ىلإإ ةاصضقلإ اعد

ةفآلإ هذه ةبراحم يف

ىلع ددسشي يتامغز

داسسفلا ةلع لاسصئتسسا

رئازجلا ترخن يتلا
»ما˘ت˘خألا ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو دد˘˘ج

نأا ىلع ديكأاتلا «يتامغز ناميلسس

ل˘جأا ن˘م ةد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ت˘سس ة˘لاد˘ع˘˘لا

ترخن يتلا داسسفلا ةلع لاسصئتسسا

ءا˘˘سشترلا نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م.ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو سسÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘خلاو

للع ذوفنلا لÓغتسساو تاكلتمملا

نا˘˘ي˘˘ك ر˘˘خ˘˘ن˘˘ت سضار˘˘مأاو ق˘˘ئاو˘˘˘عو

سسمأا لوأا «يتامغز» اعدو .عمتجملا

ي˘ف ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘سضم˘˘لا ى˘˘لإا ةا˘˘سضق˘˘لا

رثؤو˘ت˘سس ي˘ت˘لا تا˘فآلا هذ˘ه ة˘برا˘ح˘م

لبقتسسم ىلعو نطو˘لا ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس

ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح ي˘˘فو.ة˘˘مألاو لا˘˘ي˘˘جألا

ةي˘ب˘ل˘غألا نأا ر˘يزو˘لا را˘سشأا ةا˘سضق˘لا

لاسصخلا مهيف رفوتت مهنم ةقحاسسلا

مسسقلل نيدهاج نولمع˘يو ةد˘ي˘م˘ح˘لا

فرسش يل ناك فاسضأاو.هودأا نيذلا

قيبطتلا دحاولا مهمه ةاسضقب ءاقللا

مهنم نوناق˘ل˘ل ح˘ي˘ح˘سصلاو مرا˘سصلا

راد˘ل ل˘حر ن˘مو هؤوادأا ل˘م˘˘ت˘˘كا ن˘˘م

هدقفت لÓخ ريزولا حسضوأاو دلخلا

سسلجمل ديدجلا رقملا زاجنإا عقومل

ى˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ءا˘سضق

ةقطنم ىلإا يدؤوملا قيرطلا ىوتسسم

ة˘ع˘ما˘ج ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب يا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع

نأا (1 ةنيط˘ن˘سسق) يرو˘ت˘ن˘م ةو˘خإلا

ي˘ف «ة˘ف˘ي˘ظو˘لاو ة˘نا˘سصر˘لا ز˘يز˘˘ع˘˘ت

هعاطقل ةعباتلا ةيتحتلا ىنبلا زاجنإا

ةلادعلا» قيقحت سسكعي نأا هنأاسش نم

ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ة˘هاز˘ن˘لاو ة˘˘يدا˘˘ي˘˘ح˘˘لاو

لجسسملا رخأاتلا سصوسصخبو ماهملا

ةأاسشنم˘لا هذ˘ه زا˘ج˘نإا لا˘م˘كت˘سسا ي˘ف

ة˘ن˘سس لا˘غ˘سشألا ا˘ه˘ب تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا

دامتعا ةيمهأا ىلع ريزولا ددسش102

قفو ةزج˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘سسارد˘لا

بب˘سست˘ت ي˘ت˘لاو ةدد˘ح˘م˘لا طور˘سشلا

ر˘خأا˘ت ي˘ف نا˘ي˘حألا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ي˘˘ف

فلتخم ةمدخلا زيح عسضوو ميلسست

ينطولا ىوتسسملا ىلع عيراسشملا

زا˘ج˘نإا ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ةرا˘سشإÓ˘˘ل

ءا˘سضق سسل˘ج˘˘م˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘لا

ن˘م ثي˘ح ة˘ئا˘م˘لا˘ب09 ةني˘ط˘ن˘سسق

ةنسسلا ةياهن لبق اهمÓتسسا رظتنملا

.ةيراجلا
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ماهم يهني يتامغز

ةفرغلا سسيئر

سسلجمب ةيلاجعتسسلا

 فيطسس ءاسضق
ءا˘ه˘نإا˘ب، ي˘تا˘م˘غز لد˘ع˘لا ر˘يزو ر˘مأا

ةيلاجع˘ت˘سسلا ة˘فر˘غ˘لا سسي˘ئر ما˘ه˘م

بب˘سسب،، ف˘ي˘ط˘سس ءا˘سضق سسل˘ج˘˘م˘˘ب

دهع لÓخ داسسف اياسضق يف هطروت

و، حول بيط قباسسلا لدعلاع ريزو

ح˘ت˘ف د˘ع˘ب ف˘ي˘قو˘˘ت  ة˘˘ي˘˘سضق تءا˘˘ج

اءانب ،لدعلا ةرازو لبق نم قيقحت

يف هطروتب دي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع

. داسسف اياسضقب ةقلعتم اياسضق ةدع
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زواجتل ةمكحلإ ىلإإ اعد
يتلإ ةبعصصلإ فورظلإ

دÓبلإ اهب رمت

غلبي نايفسس يلÓيج
هطورسش سسنوي ميرك
 ينطولا راوحلل
عيمج ديدج ليج بزح اعد
يسسايسسلا عمتجملا يف نيلعافلا
زواجتل ةمكحلا بيلغت ىلإا
اهب رمت يتلا ةبعسصلا فورظلا
هنأاسش نم عامجإا قيقحتو دÓبلا
ددهت يتلا «رطاخملا» بنجت
بزحلا ددجو دÓبلا لبقتسسم
تاباختنا» يف لثمتملا هحارتقا

يسسيسسأات راسسم اهيلي ةيسسائر
ءاتفتسسا ءارجإل قيرطلا دهمي
برعأاو .«روتسسدلا ىلع يبعسش
ءاقل بقع هل نايب يف بزحلا

«يلÓيج نايفسس «هسسيئر عمج
«ةطاسسولاو راوحلا ةئيه قسسنمب

نم ءاسضعأا ةقفر «سسنوي ميرك
لسصوتي» نأا يف هلمأا نع ةئيهلا

عمتجملا يف نيلعافلا عيمج
هنأاسش نم عامجإا ىلإا يسسايسسلا
يتلا رطاخملاو تارتوتلا بنجت
ىلع ةميخو اهبقاوع نوكت دق
ىلع هنأا افيسضم »دÓبلا لبقتسسم
لقعلاو ةمكحلا بيلغت عيمجلا
فورظلا هذه لثم يف
نم هنأا بزحلا فاسضأاو.ةبعسصلا
لماح داج راوح ةماقإا لجأا
نوكت نأا يرورسضلا نم لولحلل
ىلإا فدهت عيمجلا يعاسسم
لولحلا نأاسشب ءارآلا يف قفاوت
يتلا تلزانتلا نأاو ةلماسشلا
نوكت لأا بجي اهميدقت نيعتي
لب ،يسسايسس سسفانم يأا حلاسصل
ةدايسس ئدابم زيزعت لجأا نم
لÓخو.«ةيطارقميدلاو نوناقلا
ةسشقانم هلÓخ مت يذلا عامتجلا
يذ ينطو راوح ءارجإا طورسش»
ةمزأÓل جرخم داجيإاو ةيقادسصم
بزح ددج ،«ةيلاحلا ةيسسايسسلا

ل» هنأا ىلع ديكأاتلا ديدج ليج
اذه يف افرط نوكي نأا هنكمي
سضعب ريفوت نود نم راوحلا
حارسس قÓطإا اهنيب نم طورسشلا
حاتفنا و نيفوقوملا سصاخسشألا

ةموكحلا باهذو مÓعإلا لئاسسو
نأا بزحلا ربتعاو ةيلاحلا
رارقلا ةبحاسص اهتفسصب ةطلسسلا

راوح فورظ نامسض اهبجاو نم
دوعي رمألا نأا امك لاعفو ئداه
ىلوألا تاوطخلا ذاختل اهل
هذه لمحتو ةقثلا ءانبل ةمزÓلا
ليج ىريو.«ةقبسسملا طورسشلا

يدؤوي نأا بجي راوحلا نأا ديدج
عيمجلا نم لوبقم لح ىلإا

رابتعلا نيعب ذخؤوت نأا يغبنيو
ةسضراعملل ةعورسشملا فواخملا

لماسش رييغت يف ةلثمتملاو
ليدعت ىلإا ةفاسضإلاب ،ماظنلل
تاباختنلاب ةقلعتملا نيناوقلا

تاباختنلا ميظنتل ةطلسس ءاسشنإاو
ةرادإلا نع ةلقتسسم نوكت
 .ةيموكحلا
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رتصشير ملصس ىلع تاجرد4 ةوقب

ةيرسضخألاب ةيسضرأا ةزه
ةريوبلا ةيلوب
ملع يف ثحبلا زكرم لجسس
ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا

ةيسضرأا ةزه سسمأا ءايزيفويجلاو

رتسشير ملسس ىلع تاجرد4 ةوقب
كلذو ةريوبلا ةيلوب ةيرسضخألاب
رسشع ةيناثلا ةعاسسلا دودح يف

زكرم ديدحت مت نيأا، ةقيقد04و

لامسش ملك51 دعب  ىلع ةزهلا
.ةيرسضخألا برغ
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ةعشضاخلا عئاشضبلا ةمئاق ديدحت لÓخ نم كلذو بيرهتلا ةحفاكم ليبشس يف اديدج ارارق اهقÓطإا نع ةيلاملا ةرازو تنلعأا
نم01 ةداملاو كرامجلا نوناق نم002 ةداملا ماكحأل اقيبطت يكرمجلا قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا يف لقنتلا ةشصخرل

قاطنلا نم ةيربلا ةقطنملا يف لقنتلا ةشصخرب ةينعملا قطانملا ديدحت مت و عئاشضبلا لقنتب قلعتملا يذيفنتلا موشسرملا
 .اهب ةطبترملا تايلولا بشسح يكرمجلا
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م˘صضت بر˘غ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م نأا ثي˘ح
يف ةمآعنلا و نآصسملت يتي’و
م˘صضت قر˘صشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م نأا ن˘ي˘˘ح
و ة˘˘صسب˘˘ت و فرآ˘˘˘ط˘˘˘لا تآ˘˘˘ي’و
آ˘˘˘مأا يداو˘˘˘لا و سسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘صس
لك مصضت يهف بونجلا ةقطنم
و راردأا و فودنت و رآصشب نم
و ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘قروو تصسار˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت
رار˘˘ق˘˘لا فد˘˘ه˘˘ي ثي˘˘ح .يز˘˘ي˘˘˘لا

نم05 دد˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ردآ˘˘˘صصلا
ديدحت ى˘لإا ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا
زو˘ج˘ي ي˘ت˘لا ع˘ئآ˘صضب˘˘لا ة˘˘م˘˘ئآ˘˘ق
نم ةيربلا ةقطنملا ي˘ف آ˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت
تنآك اذإا ’إا يكرمجلا قآطنلا

و ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصخر˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر˘˘م
هذ˘ه ن˘م ةآ˘˘ف˘˘ع˘˘م˘˘لا تآ˘˘ي˘˘م˘˘كلا
وأا يلكلا ءآفعإ’ا اذك و ةصصخرلا
ةقلعتملا تآمازتل’ا نم يئزجلا
ةينعم ءازجأا يف لقنتلا ةصصخرب
بصسح و.يكرمجلا قآطنلا نم
ة˘م˘ئآ˘ق ن˘م˘صضت رار˘ق˘لآ˘ب ق˘ح˘ل˘م
ة˘صصخر˘ل ة˘ع˘صضآ˘خ˘لا ع˘ئآ˘صضب˘˘لا
و ةآفع˘م˘لا تآ˘ي˘م˘كلا و ل˘ق˘ن˘ت˘لا
ةقطن˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ءاز˘جأ’ا
،يكرمج˘لا قآ˘ط˘ن˘لا ن˘م ة˘ير˘ب˘لا

ي˘ه ة˘ن˘ي˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘ئآ˘˘صضب˘˘لا نآ˘˘ف
ةيحلا لآغبلا و ريمحلا و لويخلا

ة˘ل˘ي˘صصف ن˘م ة˘ي˘ح تآ˘ناو˘˘ي˘˘ح و
ز˘عآ˘˘م˘˘لا وأا مآ˘˘ن˘˘غأ’ا و رآ˘˘ق˘˘بأ’ا
لمصشت آمك.لآمجلا ىلإا ةفآصضإا
ةرازو آ˘ه˘تدد˘ح ي˘ت˘لا ة˘˘م˘˘ئآ˘˘ق˘˘لا
تآتآبن و ةربغلا بي˘ل˘ح ة˘ي˘لآ˘م˘لا
و رومتلا و تآيلوقبلا و ليخنلا
آيوصصلا تيز و حمقلا و بوبحلا

ىلإا ةفآصضإا سسمصشلا دآبع تيز و
بي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح و سضي˘˘˘˘˘بأ’ا ر˘˘˘˘˘كصسلا
و ة˘ي˘ئاذ˘غ ن˘ئآ˘˘ج˘˘ع و لآ˘˘ف˘˘طأ’ا
كل˘˘˘ت ءآ˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسآ˘˘˘ب سسكصسكلا
ىلإا اذه . ةيهطملا وأا ةرصضحملا

غ˘ب˘ت˘˘لا ل˘˘ئاد˘˘ب و غ˘˘ب˘˘ت˘˘لا بنآ˘˘ج
دنÓتروب ) تنمصسا و ةعنصصملا

ةين’ديصص تآ˘ج˘ت˘ن˘م و (يدآ˘مر
وأا ير˘˘صشب˘˘لا بط˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م
تآيمكلا ءآنثت˘صسآ˘ب ) ي˘ناو˘ي˘ح˘لا
كÓهتصسÓل ةهجوملا و ةرربملا
ةيطآطم تارآطإا و (يصصخصشلا

ناديع و ةمآخ دولج و ةديدج
ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘كصشم ى˘˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘˘فآ˘˘˘˘˘˘صضإا
لكصشب ةرارحلآب تآناو˘ط˘صسأ’آ˘ب
نم فل˘لا ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ر˘ي˘غ تآ˘ف˘ل

طولخم ريغ بلصص نم وأا ديدح
هذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا فآ˘˘˘صضت و .ىر˘˘˘خأا و
وأا ديدحلا نم نآبصضقلا عئآصضبلا

وأا طو˘ل˘خ˘م ر˘˘ي˘˘غ بل˘˘صصلا ن˘˘م
ةزهجأا و ةنآصسرخلا تآناوطصسا
تيلبصس عون نم ءاوهلا فييكت
و تادمجم و تآجÓث و متصسيصس
لآ˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ةز˘˘ه˘˘جأا و زآ˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت
ر˘ي˘غ ع˘ئآ˘صضب˘لا آ˘مأا.ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت
رارغ ىلع ءآ˘ف˘عإا يأآ˘ب ة˘ن˘ي˘ع˘م˘لا
داو˘م و تو˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا نآ˘˘جر˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع نآ˘جر˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ن˘˘صصم
و يكرمجلا قآطنلا لك ىوتصسم
ر˘صضح˘م نآ˘جر˘م و مآ˘خ نآ˘جر˘˘م
و قيحآصسم و آطيصسب اريصضحت
و تآ˘يآ˘ف˘ن و كنز ن˘˘م كئآ˘˘ب˘˘صس
و ق˘˘ي˘˘حآ˘˘صسم و كنز ن˘˘م ةدر˘˘خ
و تآيآفن و سصآصصر نم كئآبصس
و آ˘˘˘صضيأا سصآ˘˘˘صصر ن˘˘˘م ةدر˘˘˘˘خ
و سسآحن نم قيحآصسم و كئآبصس
اذك و سسآحن نم ةدرخ و تآيآفن
موينمولا نم قيحآصسم و كئآبصس
آمأا. موينمولا ةدرخ نم تآيآفن و
ة˘ي˘م˘كلا نآ˘ف دو˘قو˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لآ˘ب
ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘صصخر ن˘م ةآ˘˘ف˘˘ع˘˘م˘˘لا

و توزآملل رتل05 ـب تددح

ةقطنملآب كلذ و نيزنبلل رتل09
هذه نأا نيح يف بونجلا ةيربلا
يف ءآفعإا يأآب ةينعم ريغ ةدآملا

.برغلا و قرصشلا يتقطنم

لقنتلا صصخرل ةعشضاخلا عئاشضبلا ةمئاق ديدحت نمشضتي

«يربلآ بيرهتلآ» ةرهاظ حبكل ةيلاملآ ةرآزول ديدج رآرق
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هللا دبع ةيمنتلا ةلادعلا ةهبج سسيئر فرصشأا

قÓطنا ىلع لجيجب سسمأا لوأا هللا بآج
بزحلا اذهل ةينآثلا ةيفيصصلا ةعمآجلا لآغصشأا
ةنيد˘م ط˘صسو د˘ي˘صشر بآ˘نو˘ب بآ˘ب˘صشلا راد˘ب

ينعملا آهلغتصسا يتلا ةبصسآنملا يهو لجيج
آم سصوصصخ˘ب ه˘بز˘ح ف˘قاو˘م ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
هيلع نوكي نأا يغبني آمو رئازجلا يف يرجي
كارح˘لا ل˘صصاو˘ت ل˘ظ ي˘ف دÓ˘ب˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
ينطولا راوحلا ةن˘ج˘ل ة˘ل˘صصاو˘مو ي˘ب˘ع˘صشلا
ىلإا رورملاو لمصشلا مل لجأا نم آهيعآصسمل
لك ىلع دئآصسلا غارفلا يهنت ةيلآقتنا ةلحرم
ةلادعلا ةهبج سسيئر ثدحتو . تآيوتصسملا

يف عصضولا نع ر˘ي˘ب˘ك بآ˘ه˘صسآ˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
هآصشغت تلاز’ ريخأ’ا اذه نأآب ادكؤوم رئازجلا
ل˘صصاو˘ت ل˘ظ ي˘ف سضو˘م˘غ˘لاو ة˘˘ي˘˘بآ˘˘ب˘˘صضلا

هتآئف لكب بعصشلا رارصصإاو يبعصشلا كارحلا

لك عمو يصضآملا عم ةعيطقلا ثادحإا ىلع

نم رثكأا ىلع ىؤورلا نيآبتو يبلصس وهآم

ننم جور˘خ˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك سصو˘صصخ˘ب ىو˘ت˘صسم

دهمت ةيلآقتنا ةلحرم ىلإا رورملاو ةمزأ’ا

ة˘ه˘يز˘ن ة˘ي˘صسآ˘ئر تآ˘بآ˘خ˘ت˘نا مآ˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

بآج آعد سصوصصخلا اذهبو ، ةيطارقميدو

ىلإا ينطولا راوحلا ةنجل ىلع نيمئآقلا هللا

اديج لمأآتلاو بعصشلا توصص ىلإا ءآغصصإ’ا

نوجرخي نيذلا نينطاوملا ف’آا هلوقي آم يف

يرفيف نيرصشع˘لاو ي˘نآ˘ث˘لا ذ˘ن˘م ة˘ع˘م˘ج ل˘ك

آفيصضم ، يّودملا مهتوصص عآمصسإ’ يصضآملا

لآ˘مآا ةآ˘عار˘م˘ب ة˘ب˘لآ˘ط˘م راو˘ح˘لا ة˘ن˘ج˘ل نأآ˘˘ب

حوصضوب مهتملك او˘لآ˘ق ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

عصضو لجأا نم لآمآ’ا هذه ىلع زفقلا مدعو

نم جور˘خ˘لا نآ˘م˘صضو ي˘لآ˘ح˘لا خر˘صشل˘ل د˘ح

نودو تقو عر˘صسأا ي˘ف ة˘ي˘لآ˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا

نأآب هللا بآج لآق قآيصسلا تاذ يفو . ريخأآت

ينطولا راوحلا ةنجل هب موقت ىعصسم يأا

نأا بجي يلآحلا غارفلا ءآهنإاو عدصصلا بأارل

ةدحوو ةدآيصس وهو ةيمهأا رثكأا رخآا أادبم عاري

قلغ ةرورصض ىلإا ةحصضاو ةرآصشإا يف رئازجلا

دح عصضوو يجرآخ لخدت يأا مآمأا قيرطلا

فدهتصست يتلا سسئآصسدلاو تارماؤوملا لكل

هللا بآج دكأا آمك ، بعصشلاو دÓبلا ةدحو

بعصشلا بنآج ىلإا آمئاد لظيصس هبزح نأآب

لجأا نم ةوق نم يتوأا آم لكب لمعيصسو

، ةيعآمتج’او ةيصسآيصسلا هتآ˘ع˘ل˘ط˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت

تاردآ˘ب˘م ن˘م ل˘ك بنآ˘ج ى˘لإا ف˘ق˘ي˘صس آ˘م˘ك

آهتمزأا نم دÓبلا جارخإا ىلإا ةيمارلا راوحلا

ر˘ح˘لا ي˘بآ˘˘خ˘˘ت˘˘نإ’ا رآ˘˘صسم˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لاو

. ةنكمم ةعرصس ىصصقأآب يطارقميدلاو

 ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبجل ةيناثلا ةيفيشصلا ةعماجلا قÓطنا ىلع هفارششإا لÓخ

ةدحولآ ةنايسص ةرورسض ىلع لجيج نم دكؤوي هللآ باج
 عراسشلآ توسصل ءاغسصإ’آو ةينطولآ
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ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تآ˘˘عآ˘˘˘صسلا تل˘˘˘ج˘˘˘صس
قوبصسم ر˘ي˘غو Ó˘هذ˘م آ˘عآ˘ف˘ترا
ةي’و ميلقإآب رورملا ثداوح يف
ي˘ف بب˘صست يذ˘لا ر˘مأ’ا ل˘ج˘ي˘˘ج
ة˘بآ˘˘صصإاو سصآ˘˘خ˘˘صشأا ةد˘˘ع ةآ˘˘فو
ةد˘˘ع ي˘˘ف حور˘˘ج˘˘ب تار˘˘˘صشع˘˘˘لا

رخآا نآكو . ةي’ولا نم قطآنم
د˘˘ج يذ˘˘لا كلذ ثداو˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه

يف34 مقر ينطولا قيرطلآب
ةيدلب ميلقإآب رآملا يبرغلا هقصش
ببصست ثي˘ح ة˘يرو˘صصن˘م ة˘مآ˘يز
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘صسل˘˘˘صست ماد˘˘˘ط˘˘˘صصا

تارآ˘˘ي˘˘˘صسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
يف ليقثلا نزولا نم ةنحآصشو

01 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي’ آ˘˘م ة˘˘˘بآ˘˘˘صصإا

ة˘توآ˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب سصآ˘˘خ˘˘صشأا
نم لك ىلإا مهلقن مت ةروطخلا
تآ˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘˘لا ةدآ˘˘ي˘˘ع˘˘لا
، لجيج ىفصشتصسم اذكو ةمآيزب
سضع˘˘˘˘ب تآ˘˘˘˘بآ˘˘˘˘صصإا تف˘˘˘˘صصوو
تبهذ آميف ةريطخ˘لآ˘ب ى˘حر˘ج˘لا
د˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ردآ˘˘˘صصم˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
نيبآصصملا دحأا ةآفو نع ثيدحلا

آهب بيصصأا يتلا حورجلآب ارثأآتم
دقعلا يف لهكب رمأ’ا قلعتيو
نآ˘ك يذ˘لاو ر˘م˘ع˘لا ن˘م ع˘˘بار˘˘لا

يتلا تارآيصسلا ىدحإا نتم ىلع

. ثدآحلا اذه يف آفرط تنآك

نمصض ريطخلا ثدآحلا اذه ءآجو

آهدهصشت يتلا ثداوحلا لصسلصسم

لÓ˘خ ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و تآ˘˘قر˘˘ط

تد˘ه˘صش ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘˘خأ’ا مآ˘˘يأ’ا

قوبصسم ر˘ي˘غو Ó˘هذ˘م آ˘عآ˘ف˘ترا

ثيح يرآجلا توأا فصصتنم ذنم

ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا تآ˘˘˘قر˘˘˘ط تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش

مقر ينطولا ق˘ير˘ط˘لا اد˘يد˘ح˘تو

يف ثداوحلا نم ريبك ددع34

ةعآصس27 ـلا ىدعتي ’ فرظ

ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح بصسح بب˘˘صست آ˘˘˘م˘˘˘م

ةعبرأا ةآفو يف ةيندملا ةيآمحلل

03 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي’آ˘˘م ة˘˘بآ˘˘صصإاو

ةتوآ˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب ر˘خآا آ˘صصخ˘صش

لقثأ’ا ةليصصحلا يهو ةروطخلا

يتلاو يرآجلا توأا رهصش لÓخ

ةليق˘ث˘لا ة˘ل˘ي˘صصح˘لا ى˘لإا فآ˘صضت

هرودب فرع يذلا ةيليوج رهصشل

آهرطخأا نآك ةريطخ ثداوح ةدع

سسمآ˘خ˘لا ة˘ل˘ي˘ل ع˘قو يذ˘˘لا كلذ

دبع يديصس ةيدلبب ةيليوج رصشع

ةآ˘˘ي˘˘ح˘˘ب ىدوأا يذ˘˘لاو ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘لا

نولفت˘ح˘ي او˘نآ˘ك نآ˘ب˘صش ة˘صسم˘خ

. نآكلا يئآهن ىلإا رصضخلا لهأآتب

 ةمايزب تابكرملا نم ددعل يلشسلشست مادطشصا يف ىحرجلا نم ةليقث ةليشصح

لجيجب صصاخسشأآ ةعبرأآ ةافوو رورملآ ثدآوح يف لهذم عافترآ

رآطمأا ،سسمأا لوأا ءآصسم تحآتجا
ةي’وب تآ˘يد˘ل˘ب ةد˘ع ة˘ي˘نآ˘فو˘ط
قار˘˘غإا ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘صستو ة˘˘صسب˘˘˘ت
ة˘بر˘تأ’آ˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب
آهيلإا تبرصست نأا دعب لآحوأ’او
د˘ج˘ت م˘ل ي˘ت˘˘لا رآ˘˘ط˘˘مأ’ا هآ˘˘ي˘˘م
ى˘لإاو آ˘ه˘ن˘م ق˘˘فد˘˘ت˘˘ت ىرآ˘˘ج˘˘م
ار˘˘ظ˘˘ن ة˘˘يدوأ’او تآ˘˘˘ب˘˘˘صصم˘˘˘لا

فآصضي فرصصلا تاونق دادصسنإ’
ي˘ف ءار˘ت˘هاو ف˘ع˘˘صض كلذ ى˘˘لإا
تآيآفنلا مكارتو ةيتحتلا ةينبلا
آهلك ،نآيدولا عقاو˘م˘ب ة˘ب˘ل˘صصلا
ةيد˘ل˘ب ن˘م ل˘ك تل˘ع˘ج بآ˘ب˘صسأا
ةيرآ˘كبو ر˘تآ˘ع˘لا ر˘ئ˘بو ة˘ل˘ق˘ع˘لا

نم تآظحل يف قرغت طصسرمو
بصسحبو ،ةزيزغ رآطمأا لوطه
ة˘يآ˘م˘ح˘لا ح˘لآ˘صصم ه˘ت˘ل˘ج˘صس آ˘م
ةيآغ ىلإا تÓخدت نم ةيندملا
سسيمخلا ةليل نم ةرخأآتم ةعآصس
طآقن عصضو مت نيأا ةعمجلا ىلإا

ءآيحأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ة˘ب˘قار˘م
تÓ˘خد˘˘ت ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست م˘˘ت ثي˘˘ح
ةلفآح جارخإا يف تلثمت ةقرفتم
آ˘ه˘ي˘ف سسي˘ل ر˘ت˘صساو˘ك عو˘ن ن˘˘م
داوب ةقلآع ةلفآ˘ح˘لا، ن˘ير˘فآ˘صسم
طبارلا قير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةيرآكبو فيوكلا يت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب

هآيم سصآصصتما ليجصست مت آمك
لزآنملا دد˘ع غ˘ل˘ب ثي˘ح لزآ˘ن˘م

نيلزنم20 ) ’ز˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م81

لزآنم50 ،ة˘يرآ˘كبو ف˘يو˘كلآ˘ب

،طصسر˘م˘ب لزآ˘ن˘م50 ،ةل˘ق˘ع˘لآ˘ب

غ˘ل˘ب ثي˘ح (ةز˘نو˘لآ˘ب لزآ˘ن˘˘م60

مصس04 ىلإا03 هآيملا بوصسنم

41 نم هآيم سصآصصتما مت آمك

رئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘ح

مل هنأا ملعلا عم دجصسمو رتآعلا

تآ˘˘بآ˘˘صصإا يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست م˘˘˘ت˘˘˘ي

ة˘ي˘ع˘صضو˘لا هذ˘ه مآ˘مأاو ،ة˘ير˘صشب

ةي’و˘لآ˘ب تل˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثرآ˘كلا

ن˘م نآ˘كصسلا بلآ˘ط˘ي21 م˘˘قر

ءار˘جإا ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تآ˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ةيآمحلل ةيلآ˘ج˘ع˘ت˘صسا تÓ˘خد˘ت

ة˘يو˘˘ج˘˘لا لاو˘˘حأ’ا ءو˘˘صس د˘˘ن˘˘ع

ر˘˘ث˘˘كأا تاءار˘˘جإ’ا هذ˘˘˘ه نو˘˘˘كت

يف ةيلعف ج˘ئآ˘ت˘ن آ˘ه˘لو ة˘ي˘ع˘قاو

.ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ي˘خآ˘ن˘م˘لا تآ˘˘قوأ’ا

تآ˘˘ه˘˘ج˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘لآ˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج

ي˘ف تح˘ت˘ف ة˘صسب˘ت˘ل ة˘ي˘ئآ˘صضق˘لا

ة˘ي˘صضآ˘م˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشأ’ا

عيرآ˘صشم ف˘ل˘م ي˘ف تآ˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

تآنآصضيفلا ن˘م ند˘م˘لا ة˘يآ˘م˘ح

لآملا بهن تآبثإا ىلإا تلصصوتو

هذ˘˘˘ه تآ˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صص ي˘˘˘ف مآ˘˘˘ع˘˘˘لا

ن˘ع تر˘ف˘صسأا آ˘م˘ك ع˘يرآ˘˘صشم˘˘لا

دراوملا نم تارآطإا ةدع طروت

بهنلاو سشغلل ةي’ولآب ةيئآملا

تآقفصص ماربإاو ةلودلا ةينازيمل

ذخأآت نأا ردجأ’آف ،ةيوتلم قرطب

ل˘ك ى˘˘ل˘˘عو كلذ ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ع˘˘لا

ى˘ن˘ع˘م اد˘ي˘ج ي˘ع˘ي نأا لوؤو˘صسم

هقتآع ىلع ةفلكملا ةيلوؤوصسملا

يف آهقح نم ةي’ولا نيكمتل

يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘قاو˘لآ˘ب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا

.مآهلا بنآجلا اذه يف آصصوصصخ
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يصسآآملا عن˘صص ر˘ح˘ب˘لا ل˘صصاو˘ي
تمهتلا آ˘مد˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب
سسمأا لوأا ر˘˘خآا بآ˘˘صش ه˘˘˘جاو˘˘˘مأا

لحآصسلا ئطآصش ىوتصسم ىلع
قرصش لوجع داو يريخ ةيدلبب

. ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘صصآ˘˘˘ع
آ˘يآ˘ح˘صض ة˘˘م˘˘ئآ˘˘ق نأا ر˘˘هآ˘˘ظ˘˘لاو
ةحوتفم لظتصس قرزأ’ا رحآصسلا
م˘˘˘صسو˘˘˘م ن˘˘˘م مو˘˘˘ي ر˘˘˘˘خآا ى˘˘˘˘لإا
˘مو˘ي ل˘م˘ح ثي˘ح فآ˘˘ي˘˘ط˘˘صصإ’ا
ةلئآع˘ل ىر˘خأا ةآ˘صسأآ˘م سسي˘م˘خ˘لا

ى˘لإا تمد˘ق ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و ن˘˘م
ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا اد˘يد˘ح˘تو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ل˘˘جأا ن˘˘م لو˘˘ج˘˘ع داو ير˘˘ي˘˘˘خ
آمدعب آهتلطع نم ءزج ةيصضمت
’ يذ˘لا (ع/ع ) آ˘ه˘˘ن˘˘با تد˘˘ق˘˘ف

يف ة˘ن˘صس32لا هن˘صس زوآ˘ج˘ت˘ي
ئ˘˘طآ˘˘صشلآ˘˘ب د˘˘ج قر˘˘˘غ ثدآ˘˘˘ح
نم ةرخأآتم ةعآصس يف روكذملا
دود˘ح ي˘ف اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو ءآ˘˘صسم˘˘لا
، ف˘صصن˘لاو ة˘ع˘بآ˘صسلا ة˘˘عآ˘˘صسلا

ردآصصم تدكأا ليصصآفتلا يفو
ىلإا لخد ةيحصضلا نأآب ةيلحم
تقولا يف هل قيدصص ةقفر ءآملا
يف رحبلا جاومأا هيف تأادب يذلا
لاوحأ’ا ءوصس ةج˘ي˘ت˘ن عآ˘ف˘ترإ’ا
ىتح تآظحل ’إا يهآمو ةيوجلا
هقفارم ةقفر ة˘ي˘ح˘صضلا ى˘ف˘ت˘خا
ن˘م نور˘صضآ˘ح˘لا ن˘كم˘˘ت يذ˘˘لا
عرآ˘صص آ˘˘مد˘˘ع˘˘ب آ˘˘ي˘˘ح ه˘˘جار˘˘خإا
تقولا يف قئآقد ةدعل توملا
جاو˘˘مأ’ا ه˘˘ي˘˘ف تب˘˘ح˘˘˘صس يذ˘˘˘لا

، ةديعب ةفآصسم ىلع ةيحصضلا
سضع˘˘ب˘˘ب دآ˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘˘صسإ’ا م˘˘˘غرو
نم اونكمت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘صسآ˘ط˘غ˘لا
ةصسبآيلا ىلإا رخآ’ا وه هجارخإا
ةرت˘ف د˘ع˘ب ةآ˘ي˘ح˘لا قرآ˘ف ه˘نأا ’إا

ئطآصشلا ىلإا هجارخإا نم ةزيجو
آهعلتبا يتلا هآيملا ةيمك ببصسب
ىلع هقآنتخا يف تببصست يتلاو
هذآ˘ق˘نإا ت’وآ˘˘ح˘˘م ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا
ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإا ه˘ت˘ث˘ج ل˘ق˘ن˘ت˘˘ل
ىلتق ددع كلذب عفتريو ةيليملا

ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب قر˘غ˘˘لا ثداو˘˘ح
فآ˘˘ي˘˘ط˘˘صصإ’ا م˘˘صسو˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب

اذه . آصصخصش21 ىلإا يرآجلا
ةيندملا ةيآمحلا ناوعأا نكمتو

نم ةيصضآملا ةعآصس84لا لÓخ
نيفآطصصملا نم تارصشعلا ذآقنإا

نم طآقن ةدعب ققحم توم نم
دهصش يذلا يلج˘ي˘ج˘لا ل˘حآ˘صسلا

بÓ˘ق˘نإ’ا بب˘صسب ثداو˘ح ةد˘ع
سسق˘ط˘لا لاو˘حأا ي˘ف ئ˘جآ˘ف˘˘م˘˘لا

ةج˘ي˘ت˘ن جاو˘مأ’ا و˘ل˘ع عآ˘ف˘تراو
يذ˘˘˘لا يو˘˘˘ج˘˘˘لا بار˘˘˘ط˘˘˘صضإ’ا

نآ˘˘ك يذ˘˘لاو ة˘˘ي’و˘˘˘لا بر˘˘˘صض
رآطمأاو ةيوق حآ˘ير˘ب آ˘بو˘ح˘صصم
ةيريدمب عفد يذلا رمأ’ا ةقرفتم
ريذ˘ح˘ت ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يآ˘م˘ح˘لا
لوزنلا رطخ نم ن˘ي˘فآ˘ط˘صصم˘لا
يدآ˘ف˘ت ةرور˘صضو ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا
فورظلا هذه لثم يف ةحآبصسلا
. ةبعصصلا
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 قطانم ةدعب كÓهلا نم تارششعلا ذاقنإا مت اميف

ةي’و نم ىرخأآ ةيحسض مهتلي رحبلآ
 لجيجب ةلسشنخ

يخانملا لماعلل يدشصتلا ىلع ةرداق ريغ عيراششم ةنيهر ةشسبت

راطمأآ لطاهت دعب قرغت تايدلب ةدع
ةيرسشب اياحسض ليجسست نود ةريزغ

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم تل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سس’أ
يف ةقزأزع ةن˘يد˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
لوأأ ةليل لÓخ وزو يزيت ةي’و

أوب˘ي˘سصأأ ا˘سصخ˘سش08 سسمأأ
م˘ه˘لوا˘ن˘ت د˘ع˘ب ي˘ئأذ˘غ م˘م˘سست˘˘ب
أزت˘ي˘ب˘لأ تÓ˘ح˘م د˘حأا˘ب «أز˘ت˘ي˘ب»
ةيرق˘لا˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ «ا˘يرز˘ت˘ي˘ب»
ايرأدإأ ةعباتلأ «ةروح» ةامسسملأ
لامسش ةعقأو˘لأ نا˘قزو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل

يلأوح دعب ىلع و ةنيدملأ قرسش

ةرجرج ةمسصاع رقم نع ملك05
افوخت ةيلمعلأ تلجسس دق و .

و ةسصاخ ناكسسلأ طسسو أريبك
تد˘˘ه˘˘سش نأأ و ق˘˘ب˘˘˘سسي م˘˘˘ل ه˘˘˘نأأ
يعامج ممسست ت’اح ةقطنملأ

لغتسشي لحملأ نأأ املع ،لبق نم
تابجو مدقي و تأونسس ةدع ذنم
هذ˘ه تل˘ج˘سس ه˘˘نأأ ’إأ ، ة˘˘ع˘˘ير˘˘سس
ي˘ئأذ˘˘غ م˘˘م˘˘سست ت’ا˘˘ح ةر˘˘م˘˘لأ

يلحم ردسصم بسسح و . يعامج
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم نإا˘˘˘˘˘ف قو˘˘˘˘˘ثو˘˘˘˘˘م

تنلعأأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’أ
د˘˘ع˘˘ب را˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘سس’أ ن˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘ح

نم ا˘سصخ˘سش08 ل اهلا˘ب˘ق˘ت˘سسأ
ةلاح يف مهو رامعأ’أ فلتخم
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تد˘˘ب ثي˘˘ح ،ة˘˘˘جر˘˘˘ح
فسشتكأ ثيح ،ممسستلأ سضأرعأأ
ن˘ي˘با˘سصم˘˘لأ ء’ؤو˘˘ه نأأ ءا˘˘ب˘˘طأ’أ
و ،«أزتيبلأ» أولوانت مهنأأ حجري
ةحلاسص ريغو ةدسساف نوكت دق
ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م و . كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
تر˘˘جأأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لأ
م˘ت و ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف

ةيبطلأ ةبقأرملأ تحت مهعسضو
ةيلوأ’أ تافاع˘سسإ’أ م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب
ةهج نم و . نيباسصملأ عيمجل
دعب و نمأ’أ حلاسصم نإاف ىرخأأ
ح˘لا˘سصم˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘غÓ˘˘بإأ
يف اقيقحت تحتف ةيئافسشتسس’أ
ممسستلأ بابسسأأ فسشكل ثداحلأ

ةبجأو رذحلأو ةط˘ي˘ح˘لأ ى˘ق˘ب˘تو
ت’وكأاملأ هذه لثم لوانت دنع
ةسصاخ ،فلتلأ ةعيرسس ةف˘ي˘ف˘خ˘لأ
ة˘جرد˘ل ل˘هذ˘م˘لأ عا˘ف˘تر’أ ما˘مأأ
 .ةقطنملأ اهدهسشت يتلأ ةرأرحلأ

وزو يزيت

ناقزوبب ةروح ةيرقب «ازتيبلا » مهلوانت رثإا يئاذغ ممشستب اشصخشش08 ةباشصإا
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ةيأدب ،فيطسس ةي’و نمأأ حلاسصم تنكمت
نم ةربتعم ةيمك زجح نم يراجلأ عوبسسأ’أ

ةدام ةعانسص يف لخدت يتلأ غبتلأ دأوعأأ ةدام

،أراطن˘ق (51) ـب ةردقملأو ةد˘ل˘ق˘م˘لأ ة˘م˘سشلأ
تاسشرولأ باح˘سصأ’ ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ي˘ت˘لأو
.ةدا˘م˘لأ هذ˘ه د˘ي˘ل˘ق˘ت فر˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ير˘سسلأ
نمأاب ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ اه˘تر˘طأأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

تا˘يرود بق˘ع تءا˘جو ،يا˘ب ح˘˘لا˘˘سص ةر˘˘ئأد

،ةنيدملأ ءايحأأ دحأ’ مهتداق ةطرسشلأ رسصانعل

،ةهوبسشم ةيراجت ةرايسس مههابتنأ تفل نيأأ

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ه˘عا˘سضخإأو ا˘ه˘ق˘ئا˘ثو د˘ق˘ف˘ت د˘ع˘˘ب

ا˘سسي˘ك (06) ىلع اه˘ل˘خأد˘ب ر˘ث˘ع ،سشي˘ت˘ف˘ت˘لأ

غلك (52) يلأوح سسيك لك نزو ايكتسسÓب

يف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لأ غ˘ب˘ت˘لأ دأو˘عأأ ةدا˘م˘ب ةأا˘ب˘ع˘م

ليوحت متيل ،ةدلقملأ ةمسشلأ ةدام ةعانسص

ىلع زوحي ’ ناك يذلأ اهقئاسسو ةبكرملأ

طاسشنلأ أذه لثم ةسسرامم هل حيتت ةقيثو ةيأأ

.ةيسضقلأ يف قيقحت حتف عم ةحلسصملأ ىلإأ

نع طروتملأ دسض يئأزج فلم دأدعإأ مت دقو

يتلأ غب˘ت˘لأ دأو˘عأأ ةدا˘م ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت

لوح ،ةدلقملأ ةمسشلأ ةدام ةعانسص يف لخدت

ةيمكلأ نيح يف انوناق ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘ل˘ل

.ةسصتخملأ تاهجلأ ىلإأ تملسس ةزوجحملأ

 فيطسسب ياب حلاسص

 ةدلقملا ةمششلا نم اراطنق51 زجحي نمأ’ا

ةملاق

 ءاشضيب نب نيعب عورم رورم ثداح يف لهك لتقم
قوسسو ةبانع يتي’و نيب طبأرلأ61 مقر ينطولأ قيرطلأ دهسش

رورم ثداح، عوبسسأ’أ ةياهن ،ةملاق ةي’وب راملأ هئزج يف سسأرهأأ

زكرملأ هل لخدت يذلأ ثداحلأ ، لهك لتقم يف ببسست عورم

ةيوناثلأ ةدحولأ نم معدب ءاسضيب نب نيع ةيندملأ ةيامحلل مدقتملأ

لثمت و، ءاسضيب نب نيعب رمع نب تأربسصم مامأأ عقو ، فوقسشوب

ىر˘خأأ ة˘ن˘حا˘سشو ةرو˘ط˘ق˘م ة˘ن˘حا˘سش ن˘ي˘ب ي˘ل˘سسل˘سست مأد˘ط˘سصإأ ي˘ف

نم غلابلأ (سش،ع) وعدملأ ةباسصإأ ىلإأ ىدأأ نيتيحايسس نيترايسسو

(ناسسين) عون نم ةرايسس قئاسس ركذ سسنج نم ةنسس74 رمعلأ

ةيامحلأ نأوعأأ فر˘ط ن˘م ه˘ل˘ق˘نو ه˘فا˘ع˘سسإأ م˘ت ،ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘سصإا˘ب

ةي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ى˘لإأ فا˘ع˘سسإ’أ ةرا˘ي˘سس ة˘ط˘سسأو˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ

أرثأاتم ،كانه ةريخأ’أ هسسا˘ف˘نأأ ظ˘ف˘ل ن˘يأأ فو˘ق˘سشو˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’أ

ظفح ةحلسصم ىلإأ هتثج لوحتل ،هب تقحل يتلأ ةغيلبلأ تاباسصإ’اب

تحتف ينطولأ كردلأ حلاسصم اهتهج نم،ىفسشملأ تأذب ثثجلأ

.ثداحلأ يف اقيقحت
∫.YõGdójø

ةملاق

 ةنونع ةوÓشسب ةيدعر ةقعاشصب هتباشصإا دعب  لفط لتقم
عقو ىلع ،سسمأأ لوأأ ءاسسم ، ةملاقب ةنونع ةوÓسس ةيدلب ناكسس زتهأ

(ب،إأ) وعدملاب رمأ’أ قلعتي و لفط لتقم يف تببسست ةريطخ ةثداح

، ةيدعر ةقعاسصب هتباسصإأ ءأرج كلذ و ،ةنسس71 رمعلأ نم غلابلأ

ةوÓسس ةيدلبب «أداسصلأ ةتسشم» ىمسسملأ ناكملاب تعقو ةثداحلأ

حلاسصم ، ةملاق ةي’ولأ ةمسصاع برغ ملك82 ةعقأولأ ةنونع

ثداحلأ ناكم ىلإأ تعراسس اهب لاسصت’أ روف و ةيندملأ ةيامحلأ

هنأأ نيبتيل ، ةيحسضلأ ةنياعمب ماق يذلأ و ،ةحلسصملأ بيبطب ةقوفرم

هب تملأأ يتلأ قورحلأ و تاباسصإ’اب أرثأاتم ناكملأ نيع يف يفوت

ةحلسصم ىلإأ روفلأ ىلع هتثج ليوحت مت ثيح ،ةقعاسصلأ ةوق ءأرج

..يبقع ميكحلأ ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح

∫.YõGdójø

ةدكيكسس

 سسولامت يف ممشست ت’اح5
ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإأ ةد˘حأو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع دأر˘˘فأأ لوأ’أ سسمأأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص ل˘˘ق˘˘ن

لافج ةوخإ’أ ةيئا˘ف˘سشت˘سس’أ ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’أ

رداسصم تركذ و .ممسستل أوسضرعت امدعب ،ةدكيكسس يف سسولامتب

أوناك ةنسس95 و91 نيب مهرامعأأ حوأرتت5 مهددعو نيباسصملأ نأأ

سصحفلأ دعب و سسأأرلأو نطبلأ ىوتسسم ىلع ةداح م’آأ نم نوكتسشي

مهلوانت رثإأ كلذو ،يئأذغ م˘م˘سست˘ل أو˘سضر˘ع˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ نأأ ن˘ي˘ب˘ت

و .سسولامت ةيدلبل ةعباتلأ «ليامرلأ» ةقطنمب ،ةميلو يف ءاسشعلل

نم أوجرخو ةسسمخلأ نينطأوملأ ةجلاعم تمت هنإاف رداسصم بسسح

تاسسبÓم ديدحتل اقيقحت نمأ’أ حلاسصم تحتف اميف،ىفسشتسسملأ

.ةثداحلأ
ì.HƒOjæÉQ

ةدكيكسس

سسولامتو لقلا نيب رورم ثداح يف حيرج و ليتق
عقو رورم ثداح رثإأ ةريطخ ةباسصإ’ رخآأ سضرعتو سصخسش لتق

دودح يف سسولامتو لقلأ نيب أديدحت58 مقر ينطولأ قيرطلاب

ةيرق نم ردحني ةيحسضلأ  ،سسيمخلأ ةليل نم ةرسشع ةيداحلأ ةعاسسلأ

يتورام عون نم ةرايسس نتم ىلع ناك سسولامتب ديعسسلأ ةريم

تحتفو ةينمأ’أ تاهجلأ تلخدت أروفو،ةيعفن ىرخأاب تمدطسصأو

ةيحسضلأ ةثج لقن مت نأأ دعب،ثداحلأ بابسسأأ ديدحت لجأأ نم اقيقحت

هيلإأ فعسسأأ يذلأ سسولامت ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ

حيرجلأ

ì.HƒOjæÉQ

¯ì.HƒOjæÉQ 

سسعا˘ق˘ت هو˘م˘سسأأ ا˘م˘ب ن˘يدد˘ن˘˘م

مهبرهتو نييلحملأ نيبخت˘ن˘م˘لأ

ل˘˘كا˘˘سشم˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سس’أ ن˘˘˘م

نا˘˘˘˘كسسلأ بلا˘˘˘˘ط و ،نا˘˘˘˘كسسلأ

ىلإأ يدؤوملأ قيرطلأ حÓسصإاب

ة˘ج˘ي˘ت˘ن رو˘هد˘ت ثي˘ح ،ة˘ير˘ق˘˘لأ
ليقثلأ نزو˘لأ تا˘ن˘حا˘سش رور˘م
ةبسسنلاب رمأ’أ كلذك و ،هيلع
فرعت يتلأ ةيعرفلأ كلاسسملل
ةلزع سضرف ام ،ةئيسس ةيعسضو
ا˘م˘˘ك ،نا˘˘كسسلأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘نا˘˘خ
مأدعنأ نم نوجتحملأ ىكتسشأ

ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لأ
ىلإأ لقنتل˘ل ى˘سضر˘م˘لأ ر˘ط˘سضي
امنيب ،ةنقح ذخأ’ ةيدلبلأ رقم
ى˘لإأ ىر˘خأ’أ ت’ا˘ح˘لأ لو˘˘ح˘˘ُت

اميسس ’ ،ةبأزع ىفسشتسسم ةياغ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ةد’و˘˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
يف ةريب˘ك ر˘طا˘خ˘م ا˘ه˘ب˘حا˘سصت

.تÓ˘˘˘سصأو˘˘˘م˘˘˘لأ سصق˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘ظ

نم تبلط ةيلح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ

حتفو جاجتح’أ ءاهنإأ ناكسسلأ

تعمتسسأ امد˘ع˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ر˘ق˘م

ذيفنتب تد˘عوو م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشن’

ابيرق مهبلاطم

هنم نوناعي يذلإ ششيمهتلإ ىلع اجاجتحإإ / ةدكيكسس

راششرشش نيع ةيدلب رقم نوقلغي نونطاوم
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تاباغلأ نأوعأأو ةيندملأ ةيامحلأ لاجر نكمتي نأأ لبق ، ماتيأ’أ زكرمو ةزجعلأ رأدب أرخؤوم بسشن يذلأ قيرحلأ تايعأدت تلأز’
 .ةيربونسص ةرجسش05 نم ديزأأ ىلع ىتأأ نأأ دعب هدامخإأ نم يقأوبلأ مأاب
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ىلإا لسصت هنارين ةنسسلأا تداكو
ي˘ف لوألا ل˘˘جر˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م
سضع˘˘ب ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي لو˘˘˘ل ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
نم برقلاب نينطاقلا نينطاوملا
عيرسسلا لخدتلا اذكو نيزكرملا
ناو˘عأاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه لÓ˘خو ،تا˘با˘غ˘˘لا

ر˘يو˘سصت ن˘م ة˘فا˘ح˘سصلا تع˘ن˘˘م
نارينلا اهتمهتلا يتلا راجسشألا

ماتيألا زكرمب نيفظوملا دحأا نم
اننأا املع ، زكرملا ةيرسس ةجحب
ةيريدم حلا˘سصم˘ب ارو˘ف ا˘ن˘ل˘سصتا
انديوز˘ت˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘سشن˘لا
، هنع رفسسأا امو قيرحلا بابسسأاب
هنأا ادكأا ريدملا فلختسسم نأا لإا
قيرحلا نع ريرقت يإا قلتي مل
ذ˘˘خا د˘˘ق ر˘˘مألا نأا ر˘˘ي˘˘غ ، د˘˘ع˘˘˘ب
يلاو لكسش نأا دعب رخأا اجرعنم
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ن˘ج˘˘ل ة˘˘يلو˘˘لا
هنع رج˘نا ا˘مو ق˘ير˘ح˘لا با˘ب˘سسأا
لدابت دعب، لوادتم وه ام بسسح،
، نيزكرملا يلوئسسم نيب مهتلا
نأا هل ةياور يف نينسسملا زكرمف
دحأل لفط هءارو قيرحلا ببسس
نأا ادكؤو˘م ز˘كر˘م˘لا˘ب تÓ˘ما˘ع˘لا

بسش د˘ق ه˘با˘˘سشم ق˘˘ير˘˘ح كا˘˘ن˘˘ه
دحأا دكأا نيح يف ، ماتيألا زكرمب

جتن دق ق˘ير˘ح˘لا نأا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
با˘˘˘سشعإلا لا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سشا بب˘˘˘˘سسب
راد ل˘خاد ة˘سسبا˘ي˘لا سشئا˘سشح˘لاو
ز˘كر˘م ى˘لا ه˘لا˘ق˘ت˘˘ناو ةز˘˘ج˘˘ع˘˘لا
عافتراو حايرلا ةوق لعفب ماتيألا
لÓخ تبه يتلا ةرارحلا ةجرد
، كاذو اذ˘˘ه ما˘˘مأاو مو˘˘˘ي˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
نيتلوئسسم˘لا˘ب لا˘سصتلا ا˘ن˘لوا˘ح
دعب ، كلذ نم نكمتن مل اننأا لإا
ةزجع˘لا راد ةر˘يد˘م نا˘ب ا˘ن˘غÓ˘با

ةريدم نيح يف ، ةدوجوم ريغ
ملو ةلطع يف تناك ماتيألا راد
ا˘ن˘هو، ا˘ه˘ن˘ع بو˘˘ن˘˘ي ن˘˘م د˘˘ج˘˘ن

ن˘م بر˘ه˘ت˘لا ة˘ح˘ئار ا˘ن˘م˘م˘ت˘سشا
اه˘ئا˘ط˘عاو ة˘فا˘ح˘سصلا ة˘ه˘جاو˘م
....زغللا ثداحلا لوح تامولعم
ىلإا هجوتلا ىلإا انعفد يذلا رمألا

ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘سشن˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
قيقحتلا هيلإا لسصوت ام ةفرعمل
با˘˘ب˘˘سسأاو ع˘˘˘فاود سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
فل˘خ˘ت˘سسم ا˘ن˘ل د˘كأا˘ف ، ق˘ير˘ح˘لا

د˘˘ق ةرادإلا نأا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م
نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف ار˘ير˘˘ق˘˘ت تد˘˘عأا

ةينعم˘لا ةرازو˘لا ى˘لإا ه˘ت˘ل˘سسرأاو
جئاتن ىو˘ت˘ح˘م˘ب ا˘ندوز˘ي نأا نود
نأا ةج˘ح˘ب ق˘ير˘ح˘لا تا˘سسبÓ˘مو

ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ةزو˘˘ح˘˘ب ر˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
وه يذلا مÓعإلاو تاعزانملاب
كاذو اذه نيبو ةلطع يف رخألا
سضومغلا اهفنتكي ةثداحلا ىقبت
قيرحلا اذه ءارو نمو نامتكلاو
ةريبك رئاسسخ قحلي نأا داك يذلا
مايألا تاكلتمملاو حاورأل يف
نع ماثللا ةلازإاب ةليفك ةمدقلا

يذلا ثداحلا عفاودو تاببسسم
ةيندملا ةيامح˘لا ه˘ي˘ل˘ع تم˘ت˘كت
يأا رد˘سصت م˘لو.... ىر˘˘خألا ي˘˘ه
ةداعلا ترج امك يمÓعإا نايب
.ثداوح اذكه لثم يف

ماتيأ’أ زكرمو ةزجعلأ رأدب علدنأ يذلأ قيرحلأ تايعأدت / يقأوبلأ مأأ

ببضستملا لوح نيزكرملا نيب ةلدابتم مهت
متكتت ةيندملا ةيامحلاو قيرحلا يف
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بحاسص اهب مدقت ىوكسش تنكم

نكسسم0061 ي˘ح˘ب ة˘ق˘سش

سضرعت ةنتاب ةيلوب30 ةلمحب

ق˘ل˘سست˘˘لا˘˘ب ة˘˘قر˘˘سسل˘˘ل ه˘˘ن˘˘كسسم

غلبم لاط يذلا لعفلا رسسكلاو

ةينطولا ةلمعلا نم ربتعم يلام
تار˘˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كو
ةينورتكلا ةزهجأا ىلإا ةفاسضإلاب

نويلم053 ـب اهت˘م˘ي˘ق رد˘ق˘ت
ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ،م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس
فيقوت نم ،ةبكر˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب

و˘ط˘سسلا ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘با˘سصع

يتلا ةيلمعلا يهو ،لزانملا ىلع
يرسضحلا نمألا رسصانع اهب ماق

تاذ ةر˘سشا˘ب˘˘م د˘˘ع˘˘ب،21 ـلا
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
ديدح˘ت ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت ة˘ي˘سضق˘لا

مهددع غلا˘ب˘لا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ة˘يو˘ه

ل˘ف˘ط م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م سصا˘خ˘سشأا50

13 و81 نيب مهرامعأا حوارتت
تاءار˘جإا ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ن˘˘سس
مهب هبتسشملا ميدقت مت قيقحتلا
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘˘مأا

عاجرتسسا مت امك ،ةنتاب ةمكحم
ةقرسسلا يف ةلمعتسسملا ةبكرملا

.يدلبلا رسشحملاب اهعسضوو

ميتنسس نويلم053 قوفت تاقورسسم ىلع ءÓيتسس’اب اهدأرفأأ ماق

ةنتابب لزانملا ةقرضس صصتخت رارضشأا ةباضصع فيقوت
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ةر˘م˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب لوألا سسمأا م˘ت
ف˘ي˘قو˘ت ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ن˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م رار˘˘سشأا ة˘˘با˘˘سصع
ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘با˘˘سش
با˘سشب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ر˘م˘˘ع˘˘لا

نيع ةيدلب نم ناردحني ةباسشو
˘مأا ة˘يلو˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا
ةدرا˘ط˘م د˘ع˘˘ب كلذو ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا
ة˘ي˘ح˘سضلا ا˘ه˘ب ما˘˘ق ة˘˘ي˘˘سسي˘˘لو˘˘ب
ةعباتلا سسياق ةيدلب نم ردحنملا
نطف˘ت ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو˘ل

تلا˘˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘سسلا ر˘˘˘مأل

،ن˘ي˘با˘سشلا فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كسسم

نت˘م ى˘ل˘ع رار˘ف˘لا لوا˘ح ن˘يذ˘لا

لبق «ولوب» عون نم امهترايسس

ةقفر ةي˘ح˘سضلا ا˘م˘ه˘ب ق˘ح˘ل˘ي نأا

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ن˘ير˘خآا ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش

،«12 و˘˘نور» عو˘˘ن ن˘˘م ةرا˘˘ي˘˘سس

،نيقراسسلا ةقحÓمب اوماق ثيح

ةياغ ىلإا ةيسسيلوب ةدراطم يف

ةيلو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ةر˘م˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب

نم رورم ثداح نكم نيأا ،ةنتاب

مادطسصا دعب ،ةباسصعلا فيقوت

ةرا˘˘ي˘˘˘سسب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلا ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس

يذ˘لا ثدا˘ح˘لا و˘هو ،ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

ة˘ع˘برأا ن˘ي˘ب ماد˘ط˘˘سصا ى˘˘لإا ىدأا

كل˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا تارا˘˘ي˘˘سس

ةيدلب نم نوردحني ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ةر˘˘م˘˘سشلا

د˘ج˘ي م˘ل ثي˘ح ،قر˘ط˘لا قر˘ت˘ف˘م

،ماحدزلا ببسسب جرخملا مهتملا

،ثدا˘˘ح˘˘لا عو˘˘˘قو ى˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘م

هيقفارم ةق˘فر ة˘ي˘ح˘سضلا لوز˘نو

،ابرسض ني˘با˘سشلا ى˘ل˘ع او˘لا˘ه˘ناو

با˘سشلا ة˘با˘سصإا ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘سست˘˘م

عارذ˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ور˘˘سسكب

ىفسشتسسم ىلإا اهرثإا ىلع لقن

،ةيحارج ةيلمعل عسضخا نيأا ةنتاب

رقم ىلإا هتقفارم دايتقا مت اميف

نم ،ةرم˘سشلا˘ب ير˘سضح˘لا ن˘مألا

ن˘˘يذ˘˘لا ر˘˘مألا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع فر˘˘˘ط

حربملا برسضلا اوفقوأاو اولخدت

يف نومهتملا هل سضرعت يذلا

نأا راظتنا ي˘ف ،ة˘قر˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘م لو˘˘˘ح˘˘˘ي

سسياق ةيدلب˘ب ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لا

.كانه تاقيقحتلا لامكتسساو

 ةرمسشلأ يف رأرسشأأ ةباسصع فيقوت نم نكمت ةيسسيلوب ةدراطم

ةنتابب مهيلع صضبقلا متو ةلضشنخب ةقرضسلل يقاوبلا مأا نم اومدق نومهتملا

ةنتاب

تاضسولهمو ءاضضيب ةحلضسأاو تاردخم زجح
 نيتقرفتم نيتيلمع يف بابضش ةزوحب

نم غلبي باسش ،ةنتاب ةيلو نمأابIRB لخدتلاو ثحبلا ةقرف تفقوأا

مت هب هبتسشملل ةينوناقلا سسملتلا ةيلمع ءارجا دعبو ةنسس02 رمعلا

موجن30 وذ نيكسس نع ةرابع سضيبا حÓسس ىلع هتزوحب روثعلا

مت هب هبتسشملل يلئاعلا نكسسملا سشيتفتب نذإا رادسصتسسا دعبو

91 ـب اهنزو ردقي (جلاعم فيك) تاردخملا نم ةيمك ىلع روثعلا

مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتسسا دعب عومدلل ةليسسم ةخاخبو ،مارغ

اقفو ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هب هبتسشملا ميدقت

تامولعم تنكم ،ةلسصفنم ةيلمع يفو .يروفلا لوثملا تاءارجإل

ةيلو نمأاب سسماخلا يرسضحلا نمألا رسصانع اهيلع لسصحت ةدكؤوم

ىوتسسم ىلع تاردخملا جيورتب موقي سصخسش دوجو اهدافم ،ةنتاب

مت ةمزÓلا ريبادتلاو تاءارجإلا ةفاك ذاختا دعب ،ةنتابب ءادهسشلا يح

دعبو ةنسس44 رمعلا نم غلابلا هب هبتسشملا فيقوت اهلÓخ نم

ةيمك ىلع روثعلا مت هب هبتسشملا نكسسم سشيتفتب نذإا رادسصتسسا

تاءارجإا ءافيتسسا دعب ،مارغ2.64 ـب اهنزو ردقي تاردخملا نم

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هب هبتسشملا ميدقت مت قيقحتلا

ةفرغلا قيقحتلا يسضاق ىلع ةيسضقلا فلم لاحأا هرودب يذلا ةنتاب

ةلثمم ةنتاب ةيلو نمأا حلاسصمل ةثلاثلا ةيلمعلا تنكم اميف .ةيناثلا

تامولعم مهيقلت دع˘ب ة˘ن˘تا˘ب˘ب21 يرسضحلا ن˘مألا ر˘سصا˘ن˘ع ي˘ف

يحب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب نوموقي سصاخسشأا30 دجاوت اهدافم

اهلÓخ نم مت ةمزÓلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا دعب ،ةنتابب30 ةلمح

نم ةنسس82 و22 نيب مهرامعأا حوارتت نيذلا مهب هبتسشملا فيقوت

مت يدسسجلا سسملتلا ةيلم˘ع ءار˘جا د˘ع˘ب ،ا˘ي˘ئا˘سضق قو˘ب˘سسم م˘ه˘ن˘ي˘ب

تارثؤوملا نم طاسشمأا60 ىلع مهب هبتسشملا دحأا ةزوحب روثعلا

ءافيتسسا دعب ،سصرق45 ىلع يوتحت نيلباقيرب عون نم ةيلقعلا

ةيروهمجلا ليكو مامأا مهب هبتسشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا

.يروفلا لوثملا تاءارجإل اقفو ةنتاب ةمكحم ىدل
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ةيانعلاو ةفاظنلا ىلع رضصي ةنتاب يلاو
ءارضضخلا تاحاضسملاب

ةلجعتسسم ةمراسص تاميلعت يدمحم ديرف ةنتاب ةيلو يلاو ىطعأا

تاحاسسملاب ةيرودلا ة˘يا˘ن˘ع˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘يرو˘فو

اهيقسسب ءانتعلاو راجسشألاو ةينييزتلا تاتابنلا دقفتب ءارسضخلا

،اهديدجتو ءارسضخ تاحاسسم ليكسشتل ،باسشعألا سصقو اهميلقتو

،ةنيدملل قئل هجو ءاطعإا اذكو ،فÓتإاو ءادتعا لك نم اهتيامحو

ثيح ،ةنتاب ةنيدم ءايحأل ةيدقفتلا ةيناديملا هتجرخ لÓخ كلذو

،ءارسضخلا تاحاسسملا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ى˘ل˘ع ف˘قو

تاراسشإلا تاحو˘ل اذ˘كو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا ،ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

طسسو ،ءايحأا ن˘م ل˘ك ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘جر˘خ˘لا تل˘م˘سشو ،ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا

ىلإا ةركسسب قيرط ،ءادهسشلا يح ،سضايرلا يح ،ةديسشك يح ،ةنيدملا

لÓخ ةيلولا يلاو اعدو ؛طيسشمات يحو ةلمح نارودلا ةطقن ةياغ

ىلإا مهب ىقتلا يذلا ءايحألا بابسشو ناكسس سضعب ةجرخلا هذه

،حئارسشلا فلتخم سسيسسحتو ةئيبلاب مامتهلاو ةدعاسسملا دي ميدقت

تاذ يف ادكؤوم ،اهريغو ريجسشتلا تايلمع يف ةكراسشملا بناج ىلإا

نيب ةكرتسشم ةيلوؤوسسم ىقبي طيحملا ىلع ظافحلا نأا قايسسلا

اهسسرغ مت تاحاسسم ذاقنإا اهناسش نم يتلا تاميلعتلا يهو .عيمجلا

اميسس اهيلع نيمئاقلا فرط نم اريبك لامهإا تقلو قباسس تقو يف

يلا˘م˘سشلا ل˘خد˘م˘لا د˘ن˘ع تسسر˘غ ي˘ت˘لا را˘ج˘سشألا كل˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م

يذلا رحلا لسصف مامأا سشطعلا اهتاناعمو اهقيسس مدع ءارج ،ةنيدملل

.ةبحاسش اناولأا يسستكت اهلعج
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يقأوبلأ مأأ

صسوؤور ةضسمخ قوفنو صصخضش كÓه
رورم ثداح يف مانغألا نم

رخأا ةباسصإاو باسش كÓه نع اهبÓقناو ةرايسس فارحنا ثداح رفسسأا

نوركف نيعب ةيندملا ةيامحلل حلاسصم تلخدت نيأا سسداسسلا هدقع يف

اهفارحنا دعب ناوقيت نجاو سسكلوف عون نم ةرايسس بÓقنإا لجأل

ىمسسملا ناكملاب يعارلاو منغلا نم عيطقب اهمادطسصاو قيرطلا نع

ةافو افلخم نوركف نيع ةيدلب يربزهلا01 مقر ينطولا قيرط

.ناكملا نيع يف يفوتم ةنسس12 رمعلا نم غلبي باسش (ن.د.سس)

ةقيمع حورج هل ةنسس96 رمعلا نم غلبي لجر (سش.ع) بيسصأا امنيب

فلخ امك .نوركف ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل.سسأار˘لا ي˘ف

. ناكملا نيع يف منغلا نم سسوؤور ةسسمخ قوفن ثداحلا
GCMªó RgÉQ

ةراجحلا لقضص نع مجانلا زوكيلضسلا ءادل491 ةيحضضلا دقفت ةنتابب توكت
،ةراجحلا لقسص نع مجانلا زوكيلسسلا ءادل491 ةيحسضلا ةنتاب ةيلوب توكت ةيدلبل ةعباتلا ةيبرغلا ةروانسش ةقطنم عوبسسألا ةياهن تدقف

ةلمرأا اكرات ،سضرملا عم عارسص دعب ،سسيرأا ىفسشتسسمب لجألا هافو يذلا ،ةنسس34 رمعلا نم غلابلا «ديجم لياحرب» ةيحسضلاب رمألا قلعتيو

يوئرلا سسلكتلا دعب سسفنتلا ةبوعسص نم اهيف يناعي ناك ،نيتنسس ةدمل سشارفلا مزل ةيحسضلا نإاف انرداسصم بسسحو ،راغسص لافطأا3 و

دعب اهدحول توكت يف ةيحسض491 ىلإا ءادلا اذه اياحسض ةليسصح كلذب عفترتل ،ةراجحلا لقسص توملا ةفرحل هناهتما ءارج ،هباسصأا يذلا

 .ميتي004 يلاوحو ةلمرأا001 نم رثكأا ىلإا ،ماتيألاو لمارألا ةمئاق اهعم عفترتو ،391 ةيحسضلا ةافو يسضاملا عوبسسألا تلجسس نأا
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

6Gdù°Ñâ  42GChä 9102Gd©óO2675نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةيعون اياضضق ثÓث ةجلاعم نم ارخؤوم ةبانع نمأاب ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةيئ’ولا ةحلضصملاب تاردخملا ةحفاكم ةقرف تنكمت
 .اضسولهم اضصرق413 نم رثكأاو ناجرملا نم مارغوليكلا ةبارق زجحو ةأارما مهنيب نم صصاخضشأا90 فيقوتو
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ى˘لوأ’ا ة˘ي˘شضق˘لا ل˘ث˘م˘ت˘ت ثي˘˘ح
ةبانع نمأ’ نايب هب دافأا ام بشسح
سصا˘خ˘ششأا ة˘ع˘برأا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ي˘˘ف
ايئاشضق نيقوبشسم مهيف هبتششم
تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت لا˘ج˘˘م ي˘˘ف

و42 نيب ام مهرامعأا حوارتت

ةمهم ةيمك زجح عم ، ةنشس03
ـب ردقت ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م

ةيمكو ،اشسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق413
عطق لكشش ىلع ةأايهم ةريغشص
رد˘ق˘ي يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا عو˘ن ن˘م

يلام غلبم و مارغ01 ـب اهنزو

01ـب ردقي ةينطولا ةلمعلا نم
تاد˘ئا˘ع ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘شس ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ةفاك لامكتشسا د˘ع˘بو، ج˘يور˘ت˘لا
مهميدقتو ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘˘مأا

نينثا دشض ردشص ،ةبانع ةمكحم
ثلاثلاو سسبحلا عاديإا رمأا مهنم
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ا˘ع˘˘شضو ع˘˘بار˘˘لاو
تارثؤوملا ةزايح نع، ةيئاشضقلا
ةقيرط˘ب تارد˘خ˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

،ع˘ي˘ب˘لا سضر˘غ˘ل ة˘عور˘ششم ر˘ي˘˘غ
تن˘˘كم˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘فو
فيقوت نم ةقرفلا تاذ رشصانع
رمعلا نم ناغلبي ةباششو باشش

امهيف هبتششم ، ةنشس23و92

ةقيرط˘ب تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ي˘ف

ع˘ي˘ب˘لا سضر˘غ˘ل ة˘عور˘ششم ر˘˘ي˘˘غ

بن˘ق˘لا ن˘م ا˘مار˘غ09 ز˘ج˘حو

لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘بو ،يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا

عاد˘يإا م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

ا˘م˘ي˘ف تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا با˘˘ششلا

ةباقرلا تحت هتكيرشش تعشضوف

ةثلاثلا ةي˘شضق˘لا ا˘مأا ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ردا˘شصم˘لا تاذ بشسح ل˘ث˘م˘ت˘ت˘ف

سصا˘خ˘ششأا ة˘ثÓ˘˘ث ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ي˘˘ف

43و03 نيبام مهرامعأا حوارتت

نم امارغ548 زجح عم ،ةنشس

ذا˘خ˘تا د˘˘ع˘˘بو ، نا˘˘جر˘˘م˘˘لا ةدا˘˘م

ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإ’ا

و˘عدوأا يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا د˘ع˘˘بو

نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو ،سسبحلا

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم

نم ، ةيطرششلا اهتايلمع لشصاوت

ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م ا˘˘˘م ل˘˘˘ك عدر ل˘˘˘جأا

ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مأا˘˘˘ب سسا˘˘˘شسم˘˘˘لا

وعدت امك ، هتاكلتمم ةمÓشسو

ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا

ةميرجلا ةبراحم يف ةكراششملا

اهماقرأا ربع لاشصت’اب كلذو ،

 .ةيناجملا ةيفتاهلا
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يح ونطاوم سسمأا لوأا ةليل مدقأا
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘شصا˘˘ح˘˘شصح˘˘لا
قل˘غ ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ة˘م˘ل˘ع˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ا˘جا˘ج˘ت˘حا سسيرا˘ت˘م˘لاو ةرا˘ج˘ح˘˘لا

رايتلل ةرركتملا تاعاطقن’ا ىلع
نونطاوملا دكأا ثيح، يئابرهكلا
ببشسب قاطت ’ تتاب ةيعشضولا نأا

لك يف رركتي يذلا لكششملا اذه
قباشس نود و ءاتششو افيشص ةرم
ةينعملا تاهجلا اوبلاط امك، راذنإا
مهتيعشضول لح داج˘يإاو ل˘خد˘ت˘لا˘ب
’إاو لجاعلا بيرقلا يف ةيرزملا
نم، ةجه˘ل˘لا نود˘ع˘شصي˘شس م˘ه˘نإا˘ف
ةد˘ع و˘ن˘طاو˘م ي˘نا˘ع˘ي ر˘خآا بنا˘˘ج
ببشسب نيرمأ’ا ةبانع ةنيدمب ءايحأا
را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘˘ن’ا
، تا˘عا˘˘شس ةد˘˘ع˘˘لو ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةرار˘ح ءاو˘جأا ط˘شسو اذ˘ه ثد˘˘ح˘˘ي

لوؤو˘شسم يأا ل˘خد˘ت نودو،ةر˘ي˘ب˘˘ك
ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضو˘˘ل
ءا˘ي˘ت˘شسا را˘ثأا ا˘م و˘هو، ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا

اوما˘ق  ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘يد˘ع
تازيهجتلا لامعتشسا نع فقوتلاب
تشضرعت نأا دعب، ةي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا
،دا˘شسف˘لاو ف˘ل˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
يتلا ةبذبذتملا ةلاحلا هذه ببشسب
يذلا ،يئابرهكلا رايت˘لا ا˘هد˘ه˘ششي
عطقني انا˘ي˘حأاو بوا˘ن˘ت˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ي
ا˘م˘ك ،راذ˘نإا ق˘با˘شس نود تا˘عا˘شسل

ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘˘ّم˘˘ح
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو˘˘˘لاو
داو˘م˘لا ف˘ل˘ت و ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي
ةيلزنمورهكلا ةزهجأ’ا و ةيئاذغلا
ي˘ت˘˘لا «زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس» ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل
ءاوجأ’ا هذه يف مهبيذعت لشصاوت
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو او˘ب˘˘لا˘˘طو،ةرا˘˘ح˘˘لا
عشضو و لخدتلا˘ب دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت

’ تاب يذلا لكششملا اذهل دح
 .قاطي

ةفلتخم تايلمع3 يف ةأارما مهنيب نم صصاخضشأا9 فيقوت مت اميف

ناجرملا نم مارغوليك ةبارق زجح
ةيلولاب صسولهم صصرق003 نم رثكأاو

ةيرزملا ةيعضضولاب اديدنت ينطولا قيرطلا قلغب اوماق

عراششلا ىلإا ةيشصاحشصحلا ناكشس جرخي يئابرهكلا رايتلا عاطقنا

ينابضشلا نماضضتلاو روطتلل ةيئ’ولا ةيعمجلا ميظنت نم

ىماتيلل تاعربتلا عمج يف عورششلا
يشسردملا لوخدلاب ةشصاخلا نيجاتحملاو

ةبانع ةي’ول ينابششلا نماشضتلاو روطتلل ةيئ’ولا ةيعمجلا تعرشش
ماتيأ’ا ةدئافل يشسردملا لو˘خد˘لا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب تا˘عر˘ب˘ت˘لا ع˘م˘ج ي˘ف
«مÓظ لهجلاو رون ملعلا» راعشش عفرت نأا تراتخاو نيجاتحملاو
ءاشصحإا مت هنأا ةيدعشس دامع ةيعمجلا سسيئر فششكو ،ةردابملا هذهل

ءارشش يف ةمهاشسملاو عربتلا يف نيبغارلا اعدو اميتي Óفط69
دجاوتملا ةيعمجلا رقم ىلإا مدقتلا نيجاتحملل ةيشسردملا تاودأ’ا
يعامتج’ا نامشضلا ةيريدم بناجب سسدقلا يراجتلا زكرملا يف
روطتلل ةيئ’ولا ةيعمجلا كلمتو ،يناثلا قباطلا يف نيشسح دارزوب
عقوم ىلع ةيمشسر ة˘ح˘ف˘شص ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ي˘نا˘ب˘ششلا ن˘ما˘شضت˘لاو
اهعم لشصاوتلا يف نيبغارلل «كوبشسيافلا» يعامتج’ا لشصاوتلا

لشضفتو ،ةرداب˘م˘لا هذ˘ه ن˘ع ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا د˘جو˘ت ثي˘ح
لك يف نيجاتحملاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق نو˘كت نأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
رهشش يف اهب تماق يتلا ةيناشسنإ’ا تاردابملا دعبف ،تابشسانملا

ديدعلل اهميظنتو ىحشضأ’ا ديع يف يحاشضأÓل اهعيزوتو ناشضمر
ةيعمجلا تلشضف ،تاجرخلا نم اهريغو نينشسملا رادل تارايزلا نم
حار˘فإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت نأاو ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب كرا˘ششت نأا
 S¢.mQ.ىماتيلا لافطأ’او نيجاتحملا

دعاقتلا ىلع هفلضس ةلاحإا دعب

 ةيلولا نمأل اشسيئر ريبوب نامزلا رمق

رمق» سسيمخلا سسمأا لوأا » حلاشص نب رداقلا دبع» ةلودلا سسيئر نيع
نايب يف ءاج ام قفو ةبانع ةي’و نمأ’ اديدج اشسيئر «ريبوب نامزلا
سسيئر بشصنم لغششي ناك «ريبوب نامزلا رمق» .ةيروهمجلا ةشسائرل
ةي’و نمأ’ اديدج اشسيئر هنييعت متي نأا لبق فراطلا ةي’و نمأا

رودشص دعب ةبانع ةي’و نمأ’ ديدجلا سسيئرلا نييعت ءاجو .ةبانع
يف اخرؤوم ايشسائر اموشسرم ةيمشسرلا ةديرجلا نم ريخأ’ا ددعلا يف

قباشسلا يئ’ولا نمأ’ا سسيئر ماهم ءاهنإا نمشضتي9102 ةيليوج3

تاي’و نمأا ءاشسؤور3 و دعاقتلا ىلع هتلاحإا دعب «نوقعلا ميهاربإا»
اشسيئر هتفشصب يدششارب نيدلا رون ماهم ءاهنإا مت موشسرملا بجومبو
نمأÓل اشسيئر هتفشصب نوقع ميهاربإاو ةمشصاعلاب يئ’ولا نمأÓل
يف يئ’ولا نمأÓل اشسيئر هتفشصب يرشصاون حلاشصو ةبانعب يئ’ولا

YÉO∫ Ge«ø.دعاقتلا ىلع نيريخأ’ا Óيحأا دقو نارهو
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نع ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا تنلعأا
لهسسلا ءايحأاب هايملا عيزوت يف بذبذت
،يديارسس ،ةينارف˘عز˘لا ، م˘ير˘لا، ي˘بر˘غ˘لا

ةيرحبلا ةهجاولا ،54 يام8، ةبقلا داو
لا˘غ˘سشأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن سسو˘ب˘ي˘سسو ةر˘سضخو˘ب،
ةيسسيئر˘لا ةا˘ن˘ق˘لا˘ب ما˘ه بر˘سست حÓ˘سصإا

ةهجلل ةنوم˘م˘لا م˘م0521 ر˘ط˘˘ق تاذ
نم ةبانع ةنيدمل ة˘ي˘لا˘م˘سشلاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا

HTG ة˘˘كر˘˘سش و م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم فر˘˘ط
ةيئاملا دراوملا ةيريد˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
عيزوتلا دوعي نأا ىلع دغلا نم ءادتبا
لاغسشألا نم ءاهتنلا دعب ةيداع ةفسصب
هايملل ةيرئازجلا ةسسسسؤوم كرحت يتأايو،

ماه˘لا بر˘سست˘لا حÓ˘سصإل ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو
ةبانع ةنيدمل ةنومملا ةيسسيئرلا ةانقلاب
رداسصلا «ةعاسس رخآا» ةديرج ريرقت دعب
حسضف هيف مت يذلاو يسضاملا ءاعبرألا
ةدحو يلوؤوسسمل جلوكير˘ب˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
حاجن نع نÓعإلاب اوماق نأا دعب ةبانع
عو˘ب˘˘سسألا بر˘˘سست˘˘لا حÓ˘˘سصإا لا˘˘غ˘˘سشأا
تناك ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا
ىنعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب ةلسشاف
ا˘م و˘هو جلو˘كير˘ب˘لا ة˘سسا˘ي˘سس ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ىلع انلسصحت دعب ريرقتلا يف هل انقرطت
لا˘غ˘سشأا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ةد˘ي˘كأا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
رطق تاذ ةانقلا تسسم يتلا حÓسصإلا

نم ةبانع ةنيدمل ةنومملا مم0521
ن˘كت م˘ل ة˘ب˘ي˘ع˘سشلا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ة˘ط˘ح˘م
ءانثأا و هب حيرسصت˘لا م˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ح˘جا˘ن
نا˘كم ى˘لإا ا˘ه˘ب ا˘ن˘˘م˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ياد˘˘ب ه˘˘حÓ˘˘سصإا م˘˘ت يذ˘˘لا بر˘˘سست˘˘˘لا
فلخ ينوبلا قيرطب يسضاملا عوبسسألا
نم تلÓسش ا˘ن˘ظ˘حل د˘يد˘ج˘لا ر˘سسج˘لا
يكل اهل راسسم ءاسشنإا مت ثيح هايملا
يكل و راطمألا هايم تاونق يف بهذت

وهو،61 مقر ينطولا قيرطلل جرخت ل

يتلا تاهويديفلا و روسصلا هحسضوت ام

ةيرئازجلا حلاسصم نأا مغر و، اهانطقتلا

ع˘يزو˘ت˘لا نأا تد˘كأا د˘ق تنا˘ك ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل

نم ءاهتنلا دعب اريبك انسسحت فرعيسس

لو˘ق˘ي ع˘قاو˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ لا˘˘غ˘˘سشألا هذ˘˘ه

مل حÓسصإلا ةيلمع نأا وهو كلذ سسكع

هاندكأا املثم قÓطإلا ىلع ةحجان نكت

لب يه امك لازت ل ةيئاملا تابرسستلا و

لبق يذ نم رثكأا تحبسصأا سسكعلا ىلع

ملح ةبذاكلا دوعو˘لا هذ˘ه ع˘م ر˘خ˘ب˘ت˘ت˘ل،

يف سسفنلا ينمي ناك نوبز فلأا141

تاونسس دعب هسشطع يورت ءام ةرطق

.فافجلا نم

ةعاسس رخآا ريرقت لولف هتاذ قايسسلا يف
جلو˘˘كير˘˘ب˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ف˘˘سشك يذ˘˘لا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ها˘ي˘م˘لا و ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل
ةلا˘ب˘˘مل بب˘˘سسب حا˘˘ير˘˘لا جاردأا تب˘˘هذ
ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘سسسسؤو˘م ح˘لا˘˘سصم
وه ام ىلع عسضولا مادل ةبانع ةدحو
نيح يف ربكأا ةراسسخلا تناكل و هيلع
عم نيرمألا يبا˘ن˘ع˘لا ن˘طاو˘م˘لا ي˘نا˘ع˘ي
رد˘جألا ن˘م نا˘˘ك ثي˘˘ح، ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘مزأا
حيسضو˘ت ة˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا˘ب
دعب بطعلا حÓسصإاو نطاوملل ةروسصلا
تاح˘ير˘سصت˘لا لد˘ب ة˘ل˘سشا˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تمت ل يتلاو ةطلغملا تاحيسضوتلاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ة˘سصا˘خ،ة˘ل˘سص يأا˘ب ع˘قاو˘ل˘˘ل
يأا ى˘ل˘ع ر˘فو˘˘ت˘˘ت ل ى˘˘لوألا لا˘˘غ˘˘سشألا

تاو˘ن˘ق˘لا حÓ˘سصإا طور˘˘سش ن˘˘م طر˘˘سش
ن˘م نا˘ك ي˘ت˘لاو، ر˘ي˘ب˘كلا ر˘˘ط˘˘ق˘˘لا تاذ
تا˘كر˘سشلا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ل˘˘سضفألا
اذكه حÓسصإا ىلع ةدوعتملا ةسصاخلا
هذ˘˘ه كر˘˘ت لد˘˘ب،با˘˘˘ط˘˘˘عأاو تا˘˘˘بر˘˘˘سست
ءابه بهذت هايملا نم ةريبكلا تايمكلا
مدع ةجيتن، دحا اهنم ديفتسسي نأا نود
كلذ ىلع ةدايز رييسستلا ءوسس و ةءافكلا
ة˘لوا˘ح˘مو تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع بذ˘˘كلا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت
تقو يف عقاولل ةيفانملا تاحيسضوتلا

ةلازإاو مهتمدخ ىلع رهسسلا ردجألا ناك
نأا ام˘ك ،ة˘مزألا هذ˘ه ع˘م م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا
لوؤو˘سسم˘لا ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي تا˘˘ب ر˘˘مألا
برسضلاو دوهزم قيفوت ةيلولاب لوألا

هسسفن هل لوخت نم لكل، ديدح نم ديب

قاذ يذلا نطاوملا ةحلسصمب سساسسملا

دوعولا و ةيهاولا تاريربتلا نم اعرذ

ىل˘ع دو˘سسأا ار˘ير˘ق˘ت نأا ة˘سصا˘خ.ة˘بذا˘كلا

ءوسس نع انرداسصم هتدكأا املثم هتلواط

هايملا نم ةريبكلا تايمكلاو رييسستلا

ي˘ت˘˘لا لاو˘˘مألاو ا˘˘ه˘˘ترا˘˘سسخ م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ريرقت دعب ةلسشاف عيراسشم يف تفرسص

.ءيسش لك حسضف يذلا ةديرجلا

ها˘ي˘م˘لا ة˘مزأا ل˘ظ ي˘فو ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘ف

لحت مل يت˘لاو ة˘يلو˘لا ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا

و راذ˘عألا دد˘ع˘˘ت م˘˘غر ة˘˘عا˘˘سسلا د˘˘ح˘˘ل

ةرركتملا لا˘غ˘سشألا بب˘سسب تار˘ير˘ب˘ت˘لا

ةمزأا ةعابلا سضعب لغتسسا،ةرم لك يف

ءا˘ي˘حأا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تسسم ي˘˘ت˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

ةداملا هذه سضرعل ةبانع ةيلو تايدلبو

حبسصأا نيأا، ةريبك راعسسأاب عيبلل ةيويحلا

ىلع ولو حبرلا قيقحت وه ديحولا مهمه

املاط ل يذلا طيسسبلا نطاوملا باسسح

بايغلا لظ يف ةسصاخ،ةروتافلا عفدي

نم ناك يت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم˘ل ما˘ت˘لا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا دوز˘˘˘ت نأا سضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

سضيوعتك ةيمو˘ي ة˘ف˘سصب ج˘يرا˘ه˘سصلا˘ب

بايغ ببسسب ل˘ج˘سسم˘لا عا˘ط˘ق˘نلا ن˘ع

لخدتب حمسس ا˘م و˘هو تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا ها˘ي˘م

تايلولا فلتخم نم نيمداقلا راجتلا

نييبان˘ع˘لا ى˘ل˘ع او˘سضر˘ع˘ي˘ل ةروا˘ج˘م˘لا

راعسسأاب اهعيب متي اهردسصم لهجي اهايم

تده˘سش د˘ق˘ف كلذ م˘غر ن˘كل،ة˘ع˘ف˘تر˘م

جيراه˘سصب ة˘ل˘م˘ح˘م˘لا تا˘ن˘حا˘سشلا كل˘ت

ارظن نينطاو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإا ها˘ي˘م˘لا

و هايملا عاطقنا ببسسب لولحلا بايغل

ةيرئازجلا ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا يذ˘لا بذ˘بذ˘ت˘لا

ة˘ه˘˘ج ن˘˘م لا˘˘غ˘˘سشألا بب˘˘سسب ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل

نم يئابرهكلا رايتلا يف تاعاطقنلاو

.ىرخأا ةهج

هايملا نم ةريبك تايمك ةراسسخو نيلوؤوسسملا «جلوكيرب» ةسسايسس حسضف يذلا ةعاسس رخآا ريرقت دعب

برسستلا حÓسصإل كرحتت ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا
 ةنيدملل ةنومملا ةيسسيئرلا ةانقلاب ماهلا

دغلا نم ةيادب ءايحأا ةدع هدهسشتسس عيزوتلا يف بدبدت  ^
 يلاولا ةلواط ىلع دوسسأا ريرقت و ةلسصاوتم نينطاوملا ةاناعم  ^
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ن˘كسسلا ر˘يزو ما˘ي˘ق ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر د˘˘كأا˘˘ت
» دوجلب لامك» ةنيدملاو نارمعلاو
ىلإا دق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز˘ب د˘حألا اد˘غ
ةديرج هيلإا تراسشأا املثم ةبانع ةيلو
˘˘مو˘˘ي˘˘ل ا˘˘هدد˘˘ع ي˘˘ف » ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا»
فلتخم ىلع فوقولا فدهب سسيمخلا
يف يتلا هعاطقل ةعباتلا عيراسشملا

ةنيدملاب كلت رارغ ىلع زاجنإلا روط
ةرابج نيعبو سشيرلا عارذب ةديدجلا

بسسحو .لا˘˘حر˘˘ب˘˘ب ة˘˘سسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلاو
يتلا تاطحملا مهأا نم نإاف انرداسصم
دفولاو «دوجلب» ريزولا اهدنع فقيسس
ىلوألا ةرايزلا هذه لÓخ هل قفارملا

ةموكح يف هبيسصنت دنم اهعون نم
» يود˘ب ن˘يد˘لا رو˘˘ن» لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
عارذ˘ب د˘يد˘ج˘لا ير˘˘سضح˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا
متيسس ثيح بنعلا داو ةيدلبب سشيرلا

لوح سضرع ميدقت ةرايزلا هذه لÓخ
مامأا «سشيرلا عارذ» ةديدجلا ةنيدملا
ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘سصح˘لا لÓ˘خ ن˘م ر˘يزو˘لا
عيراسشملا نم ةنيدملا اهنمسضتت يتلا

يتلاو غيسصلا فلتخم يف ةينكسسلا

ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو ف˘لأا05 ـلا قو˘ف˘ت
ةفلتخملا ةيتايح˘لا ق˘فار˘م˘لا كلذ˘كو
يف يتلا ىرخألاو اهزاجنإا مت يتلا

ةيحسصلاو ةيوبرتلا لثم زاجنإلا روط
تان˘كسس ع˘يرا˘سشم ر˘يزو˘لا روز˘ي˘سسو

عور˘سشم ةرا˘يز ل˘˘ب˘˘ق3102 لد˘˘˘ع

دعقم0001 ة˘˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘ث زا˘˘˘ج˘˘˘˘نإا
عم اهمÓتسسا رظتني يتلا يجاوغاديب

متي اهدعبو مداقلا يسسردملا لوخدلا
ةرايزلا يف ةطحم يناث ىلإا هجوتلا
ةنيد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كسسلا ر˘يزو˘ل
ةسسوتيلاكلاب رمألا قلعتيو ةبانع ىلإا
ديدعلا ةرايز متيسس نيأا لاحرب ةيدلبب
ة˘يو˘بر˘ت˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ق˘فار˘م˘˘لا ن˘˘م
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألاو
نيلحرم˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘كإا زا˘ج˘نإا عور˘سشم
زاجنإل يناث عورسشم ةنياعمو ددجلا

30 زاجنإا عورسشم ةنياعمو ةيئادتبا

ةرايز نع Óسضف ةيسسردم تاعمجم

ينطولا كردلا ةبيتك زاجنإا عورسشم

ن˘˘˘˘مألا ةد˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘˘خآا عور˘˘˘˘˘سشمو

ج˘˘مار˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو ير˘˘سضح˘˘لا

عورسشم دنع فوقولا متيسس ةينكسسلا

8102 ة˘سصح م˘عد˘م˘لا يو˘˘قر˘˘ت˘˘لا

0001/003 عورسشمل رمألا كلذكو

يرسضحلا بطقلابو يراجيإا يمومع

مت˘ي˘سس ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةرا˘ب˘ج ن˘ي˘ع

عور˘˘سشم˘˘ل سسا˘˘˘سسألا ر˘˘˘ج˘˘˘ح ع˘˘˘سضو

متيسسو راجيإلاب عيب انكسسم7703

يرسضحلا بطقلا لوح سضرع ميدقت

تاذل ادانتسساو. ريزولل ةرابج نيع

ريزو˘لا ةرا˘يز ة˘ي˘سسمأا نإا˘ف ردا˘سصم˘لا

نوكتسس ةبانع ةيلول «دوجلب لامك»

يلوؤوسسم مسضي ةيلو˘لا ر˘ق˘م˘ب ءا˘ق˘ل˘ب

نييداسصتقلا نيلما˘ع˘ت˘م˘لاو عا˘ط˘ق˘لا

عاطقلا مييقت هلÓخ نم متيسس ثيح

ع˘ي˘م˘ج ع˘م سشا˘˘ق˘˘ن ح˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ن˘˘م

تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

. تافلملا نم ديدعلل ةبسسانملا

ةيلولا ىلإا دحألا ادغ ةبقترملا هترايز لÓخ

ةرابج نيعب راجيإلاب عيبلا ةغيسصب انكسسم7703 عورسشمل سساسسألا رجح عسضيسس نكسسلا ريزو
رطملا تاخز

051 يح قرغت
راجحلاب انكسسم

لوأا ةيسشع تطقاسست يتلا رطملا تاخز تببسست

راجحلاب انكسسم051 يحب تاناسضيف يف سسمأا
نم جورخلا يف ةبوعسص نونطاوملا دجو نيأا

مه˘ترا˘م˘ع ها˘ي˘م˘لا تر˘سصا˘ح نأا د˘ع˘ب م˘ه˘لزا˘ن˘م
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه ن˘م نو˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ي˘˘كت˘˘سشيو،
اذه،راطمألا اهيف طقاسستت ةرم لك يف ةيرزملا

ارخؤوم يحلا اهدهسش يتلا ةئيهتلا ةيلمع مغر
ا˘م و˘هو ه˘لا˘ح ى˘ل˘˘ع ،لاز˘˘ي ل ل˘˘كسشم˘˘لا نأا لإا

ةرورسضب ةينعملا تا˘ه˘ج˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
لبق لجاع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف ل˘ح دا˘ج˘يإاو ل˘خد˘ت˘لا

رار˘كت بن˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م ءا˘ت˘سشلا ل˘˘سصف لو˘˘ل˘˘ح
نيرسصاحم اولظ نيأا يسضاملا مسسوملا ويرانيسس
ةدم مهترمغ يتلا هايملا ببسسب مهلزانم يف
لاغسشأا تببسست رخأا بناج نم، لماك عوبسسأا
ببسسب عاسضوألا يدرت يف را˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو هد˘ه˘سشت يذ˘لا ر˘ي˘ب˘˘كلا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
طقاسستت ةرم لك يف مهباسصعأا ىلع نينطاوملا
نأا ةسصاخ تاناسضيفلا نم افوخ راطمألا اهيف
نم نيررسضتم˘لا ر˘ث˘كأا ر˘ب˘ت˘ع˘ت را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب
U¢. Ü. يسضاملا ماعلا تاناسضيف
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حمقلا داريتسسا نع ىلختت ةموكحلا

مدع ىلإا ءؤجللا ةيناكمإا نع «بÓج ديعصس» ةراجتلا ريزو نلعأا
ريعصشلاو حمقلا رارغ ىلع Óبق˘ت˘صسم بؤ˘ب˘ح˘ل˘ل ة˘مؤ˘كح˘لا دار˘ي˘ت˘صسا
كلذو يلاحلا يحÓفلا مصسؤملا لÓخ جؤتنملل ةريبكلا ةرفؤلا ببصسب
فلتخم لصضفبو بؤنجلاب كلذكو ةيحÓفلا نطؤلا تاي’و بلغأا يف
ةصصاخلا ريهطتلا تاءارجا اهنم ةمؤكحلا اهتذختا يتلا تاءارجإ’ا
.«نحاطملاب

ليقي حلاسص نب
صصاخلا هبتاك

رداقلا دبع» ةلودلا سسيئر لاقأا
راطإا يف سسمأا لوأا » حلاسص نب
يف اهب موقي يتلا تارييغتلا
ةيسسايسسلا تاسسسسؤوملاب مره ىلعأا

ةسسائرلا ةسسسسؤوم رارغ ىلع
ىلع بوسسحملا سصاخلا هبتاك
زيزعلا دبعل قباسسلا ماظنلا

ت’اقإا نع لسضف ةقيلفتوب
تسسم اهنع نلعإ’ا مت ىرخأا
.يروتسسدلا سسلجملا اسضيأا

«يرقم» ةعامج دنع ايسسور ريفسس
سسمح سسيئر لبقتسسا

ريفسس يرقم قازرلا دبع
ايسسور ةيروهمج

اذه نم بلطب ةيداحت’ا
نايب بسسحو ريخأ’ا
ءاقللا رسضح دقف ةكرحلا

بئانو ريفسسلا راسشتسسم
دبع ةكرحلا سسيئر
تاحرف نب نمحرلا

دبع ينطولا نيمأ’او
فيرسش يناسسح يلاعلا

ىؤور لوح سشاقنلا زكرتو
عاسضوألل ةكرحلا
ةيلودلاو ةيلحملا

ةبانع يف ةحسصلا ريزو

ناكصسلاو ةحصصلا ريزو نأا (ةدكؤؤم) رداصصم نم لاقلاو ليقلا تملع
ةبانع ةي’ؤب ابيرق لحيصس «يواريم دمحم» تايفصشتصسملا حÓصصإاو
عيراصشملل ريصضحتلا ايلاح يرجي ثيح هعاطقل دقفتو لمع ةرايز يف
لهف.. هل قفارملا دفؤلاو ريزؤلا اهروزيصس يتلا ةيحصصلا لكايهلاو
ضضعبب فصصعتصس اهنأا مأا «ةفيرظ ةفيفخ» ياوريم ةرايز نؤكتصس
عصضؤلا ل˘ظ ي˘ف ه˘حÓ˘صصإا ن˘كم˘ي ا˘م حÓ˘صصإا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘لا
.ةي’ؤلاب عاطقلا هفرعي يذلا يدرتملا

نييرئازج جاجح تقئاع عجفي توملا
تايفولا ددع عفترا

جاجحلا طسسو
42 ىلإا نييرئازجلا

هدكأا امبسسح اجاح
سسيئر سسمأا لوأا
ةيبطلا ةثعبلا
حرسصو ةيرئازجلا
دومحم روتكدلا

رمأ’ا نأا نامحد
جاحلاب قلعتي
نم يلع راغد»
يديسس ةي’و
(ةنسس77) سسابعلب
يفوتملا نأا احسضوم
هسسافنأا ظفل
ىفسشتسسمب ةريخأ’ا
زيزعلا دبع كلملا

نم يناعي ناك ثيح
«ةئرلا ناطرسس

«كيفسيبس»

نجسس ربخ لبقتسسي
دـــيراغزلاب حوـــل

ربخ «كيفسسيبسس» ـب فورعملا موسسيم رهاطلا لبقتسسا
سسبحلا حول بيطلا قباسسلا لدعلا ريزو عاديإا

هتحفسص ىلع هرسشن ويديف ربع اذه و ديراغزلاب
ريبكلا راسصتن’اب حول نجسس ربتعا ثيح كوبسسيافلاب
دعب هيلع ديراغزلا قحتسسي يذلا حرفملا ربخلاو
نييرئازجلا نم ريثكو وه هل سضرعت يذلا ريبكلا ملظلا

 .موسسيم بسسح هببسسب



هتفقخل زربقا حشرملا ساروب

نادم ليقيو يسضاملبل خسضري يسشطز
(اصس00:41) اينيك - رئازجلا

 ةريغسصلا ةركلا فيرسشتو لهأاتلا طاقن نع نثحبت تايرئازجلا

ثيح ،ةيبرغملا طابرلا ةنيدمب ايلاح ةماقملا ةيقيرفلا باعلألا يف هل ةهجاوم ثلاث تاديصس ديلا ةركل ينطولا بختنملا سضوخي
نمصضي زوف قيقحت فدهب ،ةرودلا نم ةيناثلا ةعومجملا تايرابم نم ةثلاثلا ةلوجلا باصسحل اينيك بختنم هريظن مويلا رهظ يقÓيصس
ماما يحاتتفلا ءاقللا يف ةراصسخلا دعب ةصسفانملا يف ةقفوم ريغ ةيادب انلجصس دق رئازجلا تاديصس تناكو .يناثلا رودلا ىلا رورملا هل

ةارابم يف42 لباقم62 ةجيتنب سسنوت ىلع زوفلا دعب لوألا سسمأا سضيوعتلا يف حجني نأا لبق،33 لباقم62 ةجيتنب نوريماكلا
02 ةجيتنب ،ةرودلا يف هل لداعت لوأا لاجرلا بختنم لجصس ،هبناج نم .ةريخألا تاظحللا يف رصضخلا تاديصس اهتمصسح ةيدنو ةيوق
،13-82 وصساف انيكروبو،(42-22) ايريجين بختنم ىلع ،نيلاتتم نيراصصتنا دعب ،سسمأا لوأا ةيطارقوميدلا وغنوكلا ماما02 لباقم
بختنملا ديصصر تابو .ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو وصساف انيكروبو لوغنأا تابختنم اصضيأا مصضت يتلا ةيناثلا ةعومجملا باصسحل
لماك ديصصرب ةيناثلا ةعومجملا ةرادصص لوغنا لتحتو ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةقفر يناثلا زكرملا مصساقتي ثيح طاقن5 يرئازجلا

.لوألا رودلا تايرابم ماتخ يف دحألا ادغ رئازجلا يقÓتصسو ،طاقنلا نم
بيجن.ج

 ”هفادهأ غولب ىلع وكانوم ةدعاسمل يدل ام لك مدقأس“ :يناميلس
ىلإا لهأاتلا اميصسل ،هفادهأا غولبل ديدجلا هقيرف دعاصسيل ءاج هنأا ،دحاو مصسومل يصسنرفلا وكانوم يدان ىلإا يزيلجنإلا يتيصس رتصسيل نم راعملا ،يناميلصس مÓصسإا ،يرئازجلا يلودلا مجاهملا دافأا

ةلوطبلا يف ىلوألا بتارملا ىدحا لÓتحل حمطي ريبك دان وهف ،وكانوم عم دقاعتلل رورصسم دج انأا““ Óئاق ةرامإلا يدانل يمصسرلا عقوملل يناميلصس حرصصو ،لبقملا مصسوملا يف ةيبوروأا ةصسفانم
ذقنأا هنكل ،هبراجت رخي يف يكرتلا يصشابرنيف يدان عم ايثراك امصسوم (ةنصس13) يناميلصس ىصضقو ،““هفادهأا قيقحت ىلع قيرفلا ةدعاصسمل يدل ام لك مدقأاصس ،ةيبوروأا ةقباصسم ىلإا لهأاتلاو
ىنثأاو،1” غيل““ ةيصسنرفلا ةلوطبلا ةباوب نم اددجم يوركلا هراوصشم ثعب ىلإا دادزولب بابصش يدانل قباصسلا فاّدهلا ىعصسيو،9102 رصصم ةرود يف رصضخلا عم ممأÓل ايقيرفإا لطب بقلب يصضاملا همصسوم

غيل“ بيترت لودج ةمدقم نمصض ةيلعفلا هتناكم داجيإل هقيرف عفدل هنم ريثكلا رظتنيو ،يلاغتربلا ةنوبصشل غنيتروبصسل قباصسلا سصانقلا تايناكمإا ىلع فورتيب غيلوا وكانوم يدان سسيئر بئان
عصضيصسو ةيموجهلا انترطاق معديصس مÓصسإا ،ةيلودلا تاصسفانملا يف كلذكو ةيزيلجنإلاو ةيلاغتربلا نيتلوطبلا يف هتاردق نع نابأا دق فادهو يوق مجاهم وهف ،يناميلصس مÓصسإاب ابحرم،1”

ديلو.ف.يصسنرفلا لوؤوصسملا لوق دح ىلع ،”ةباصشلا رصصانعلا ةدئاف يف هتبرجت

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ”بهذلاب ةرئاطلا ةركلا جيوتت لجأ نم برغملا ىلإ انئج“ :يشومل
،ةرئاطلا ةركل يرئازجلا داحتلا سسيئر حصضوأا

قيقحت فدهتصست رئازجلا نا ،يصشومل ىفطصصم
نمصض لاجرلا تاصسفانم يف ةيبهذلا ةيلاديملا

ايلاح اهعئاقو يراجلا ةيقيرفلا باعلألا ةرود
رئازجلا نا اربتعم ،ةيبرغملا طبارلا ةنيدمب
زربأا بايغ لظ يف يدحتلا قيقحت ىلع ةرداق
لصضف يذلا يصسنوتلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا و˘هو ه˘ي˘صسفا˘ن˘م

تاصسفانم تقلطناو .طابرلا ىلا روصضحلا مدع
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘جاو ثي˘˘ح ،سسمأا ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ةر˘˘˘ك
يئاهن يف نوريماكلا بختنم هريظن يرئازجلا

نم جيو˘ت˘ت˘لا جر˘خ˘يل نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ،ر˘ك˘ب˘م
تءاج يتلا رصصم دوجو مغر ،نيبختنملا يديأا
دوعصصلا ناهربو ،لوألا اهبختنمب ةرودلا ىلا
نأا ي˘˘صشو˘˘م˘˘ل ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو .ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘صصن˘˘˘م ىلا
ءا˘صسم نور˘ي˘ما˘ك˘لا ما˘ما ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
رود ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م م˘˘هأاو بع˘˘صصأا ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت مو˘˘˘ي˘˘˘لا
لطب بئان رصضخلا يقÓيصس ثيح ،تاعومجملا
ل˘جأا ن˘م يو˘ق د˘ج نا˘هر˘لا نو˘ك˘ي˘صسو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فا

ف˘صصن ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع زا˘ف يذ˘لا سسفا˘ن˘م˘لا زوا˘˘ج˘˘ت
.سسنوتب ةريخألا ايقيرفا ةلوطب يئاهن
انرصسخ ““ Óئاق ““ةعاصس رخآا““ ـل يصشومل حرصصو
لجأا ن˘م بر˘غ˘م˘لا ىلا ا˘ن˘ئ˘ج ا˘ن˘ن˘ك˘ل ،سسنو˘ت ي˘ف
ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل ا˘˘م ل˘˘صضفأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ،ج˘˘يو˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لا

،بهذلا قي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘صصر˘ف˘لا لÓ˘غ˘ت˘صساو
انيف˘ت˘كا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا سضيو˘ع˘تو

.ثلاثلا زكرملاب اهلÓخ
بيجن.ج
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ي˘ف ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ةرود يف تاي˘لاد˘ي˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا بي˘تر˘ت˘لا
ا˘ي˘لا˘ح ة˘ما˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘˘فلا با˘˘ع˘˘لألا

لك فلخ ،ةيبرغملا طابرلا ةنيدمب
لبق كلذو ،ايقيرفا بونجو رصصم نم
.تاصسفانملا ماتتخا نم عوبصسأا

يف ةي˘لاد˘ي˘م21 رئازج˘لا تق˘ق˘حو
با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لألا ةرود ن˘˘˘˘م ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا
اهنم دصسألا ةليصصح تناكو ةيقيرفلا

زز˘˘˘ع يذ˘˘˘لا ف˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
نا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصح
.ناتديدج
ة˘˘˘ع˘˘˘برأا˘˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘صصر زز˘˘˘ع˘˘˘تو

˘- ة˘˘ي˘˘صضف- تا˘˘ي˘˘ب˘˘هذ2) تا˘ي˘لاد˘ي˘˘م

ةيز˘نور˘ب ،ف˘يد˘ج˘ت˘لا ي˘ف (ة˘يز˘نور˘ب

ةيبهذ) تايلاديم ةتصس ،ةلواطلا سسنت

ةيزنوربو ،(تا˘يز˘نور˘ب2˘- ة˘ي˘صضف-

ل˘˘˘صصاو ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسور˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ام وهو ،مهقافخا ودنوكياتلا وعراصصم

لوح ةر˘ي˘ب˘ك ما˘ه˘ف˘ت˘صسا ة˘مÓ˘ع حر˘ط˘ي

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوألا ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘ه

ةزجاع ىقبتو ،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت

ل˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘˘ير˘˘صشت ن˘˘ع

.ةيلودلا

لود˘˘لا بي˘˘تر˘˘˘ت ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ترد˘˘˘صصتو

،ف˘يد˘ج˘ت˘لا ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘˘فلا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ىبور ة˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘مأا تق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘حو

ةيناث يهو ،فيدجت002  سصاصصتخا

امك ،طابرلا باعلأا يف ىبورل ةيبهذ

ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش لاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن تق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح

دي˘صصر ع˘ف˘تر˘ي˘ل،x1W سصا˘˘صصت˘˘˘خإا
ة˘˘صسم˘˘خ ىلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ف˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

.تايبهذ
ةيلايدملاب ةنيدوب يلع ديصس ىفتكاو

يف،x1ML سصاصصتخإا ي˘ف ة˘ي˘صضف˘لا
ةيزنور˘ب ة˘ما˘صسأا سشي˘ب˘ح فا˘صضأا ن˘ي˘ح

1xM .سصاصصتخإا يف ةديدج
را˘صشو˘صش حا˘ب˘صسلا ح˘ج˘ن ة˘حا˘˘ب˘˘صسلا ي˘˘فو
ي˘ن˘طو˘لا م˘˘قر˘˘لا م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف يز˘˘مر

ي˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘نو ج35 ا˘˘˘˘ث32 د5 تي˘قو˘ت˘˘ب
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘هذ ة˘ي˘لاد˘ي˘م ءاد˘ها

يف ،ةعونتم ةحابصس رتم004 قابصس

004 ةيصضف يصسفن اينار تققح نيح
ةدجام تققحو ،ةعونتم ةحابصس رتم
يف ة˘يز˘نور˘ب˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا ة˘كرا˘ب˘ي˘صش

تم˘ت˘ت˘خاو ،ةر˘˘ح ر˘˘ت˘˘م002 قا˘˘ب˘˘صس
ة˘˘حا˘˘ب˘˘صسلا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘لاد˘˘˘ي˘˘˘م

002 ي˘ف تاد˘ي˘صسلا ق˘ير˘ف ة˘يز˘˘نور˘˘ب˘˘ب
.ةرح ةحابصس رتم
ة˘˘˘ي˘˘˘لاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تق˘˘˘˘ق˘˘˘˘حو
ل˘صضف˘˘ب ة˘˘ي˘˘صسور˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘نور˘˘ب˘˘لا
،نايفصس يوارصصم نم نوكملا يثÓثلا
ي˘ف د˘م˘ح˘م ي˘تار˘˘صصمو سسي˘˘نأا ي˘˘تا˘˘م˘˘صس
عو˘م˘ج˘م˘ب قر˘˘ف˘˘لا بصسح تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

يف ةيلاديم رخأا تناكو ،أاطخ79.06
بختنم ةيزنورب لصضفب ثلاثلا مويلا
زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ة˘لوا˘ط˘لا سسن˘ت˘ل تاد˘ي˘˘صسلا

هريظن ىلع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘لا رود˘لا ي˘ف

مازهنلا لبق3-0 ةجيتنب يلوغنوكلا
يئاه˘ن˘لا ف˘صصن˘لا رود˘لا ي˘ف ر˘صصم ما˘مأا

0-3 ةجيتنب

9102 طابرلا /ةيقيرفقا باعلفا

ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا با˘ع˘لألا ةرود˘ل داد˘عإلا تاو˘ن˘˘صس سسك˘˘ع˘˘ن˘˘ت
نم ،ةيبهذلا تايلاديملاب زوفلا ىلإا نويصضايرلا اهلÓخ ىعصسي

ل˘˘˘ك˘˘˘صشب ةرود˘˘˘لا جار˘˘˘خإل د˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لاو تقو˘˘˘لا سسير˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ
سسو˘˘تأا ة˘˘كر˘˘صش تلو˘˘ت دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ،د˘˘ي˘˘ج ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ت
ةينقتلا ةدعاصسملا ميد˘ق˘ت ة˘ي˘لوؤو˘صسم ““ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا““ ن˘ي˘ج˘يروأا
ةيناثلا اهتخصسن يف ةيقير˘فلا با˘ع˘لألا ةرود م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘ل

رخآا““ رداصصم بصسح ،وروأا نويلم2 ىلا لصصي يلام لباقم ،رصسع
بيكرت يف ،تايصسنجلا ددعتملا قيرفلا سصصصختيو .““ةعاصس
ربتعي يذلا ،ةيقيرفلا باعلأÓل ةيتحتلا ةينورتكللا ةينبلا

ىلوتيو .ةيقيرفلا باعلألا ةرودل ““يبصصعلا زاهجلا““ ةباثمب

ىلا اهلصصو˘يو ،ة˘فا˘ك تا˘ق˘با˘صسم˘لا ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ما˘قرلا د˘صصر
يد˘ها˘صشمو تنر˘ت˘نلا ة˘ك˘ب˘صشو ة˘فا˘ح˘صصلاو ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
نيب نم دعت يتلا سسوتأا .ءارمصسلا ةراقلا يف نويزفلتلا ةينقا
ةدايز تدهصش ،ايملاع ةيم˘قر˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل تا˘كر˘صش ر˘صشع ر˘ب˘كأا

نويلم036ـب يأا %5 ةبصسنب ةطرافلا ةنصسلا اهحابرأا يفاصص
مقر ردقيو نوتورب يريث اهدوقي يتلا ةكرصشلا هذه .وروأا

راعصسأاب) %2.1ـب ردقي عافتراب ،وروأا رايلم3.21ـب اهتÓماعم
37 يف مدختصسم فلأا021 يلاوح فظوتو ،(ةتباثلا فرصصلا

.ادلب
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مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا نلعأا
ريدملا ةلاقت˘صسا ،ي˘م˘صسر نا˘ي˘ب ر˘ب˘ع

ميكح يرئازجلا بختنملا يف ماعلا
كلذ˘ب د˘كأا˘ت˘ت˘ل ،ه˘ب˘˘صصن˘˘م ن˘˘م ناد˘˘م
تقو ي˘ف تر˘صشت˘نا ي˘ت˘لا تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صشلا
،ابيرق هبصصنم كرت هتين نع قباصس
ل˘ي˘ق˘ت˘صسم˘لا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ثد˘ح˘تو

دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل ناد˘˘˘م م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح
ا˘ه˘ي˘ف د˘كأا تا˘ح˘ير˘صصت˘ب ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘صشلا ه˘˘تا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
ن˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘صسر˘˘˘صشلا

ة˘صصا˘خو ه˘ت˘ق˘حل ي˘ت˘لا تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صشلا

ةريخألا اي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا ة˘لو˘ط˘ب ذ˘ن˘م

،يرئازجلا بختنم˘لا ا˘ه˘ب جو˘ت ي˘ت˘لا

ةركلا ةئ˘ي˘ه سسي˘ئر˘ل هر˘ك˘صش ا˘ه˘جو˘م

ا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘مو ،ي˘˘˘صشطز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خ

رادو ،بقترملا هت˘ف˘ي˘ل˘خ˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا

ن˘ع ،ق˘˘با˘˘صس تقو ي˘˘ف يو˘˘ق ثيد˘˘ح

لا˘م˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا

نم ةجهتنملا ةصسايصسلا نم يصضاملب

سسيل هنأا ىري ذإا ،نادم ميكح فرط

امب ،هيلإا ةلكوملا ةيلوؤوصسملا ردقب

بختنملا ةيامح نم نكمتي مل هنا

نع Óصضف ،ةيجراخلا تاريثأاتلا نم

ءا˘˘ط˘˘خألا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك˘˘˘لا ه˘˘˘با˘˘˘ك˘˘˘ترا

ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،تاو˘˘˘ف˘˘˘ه˘˘˘لاو

تقو يف تفصشك دق تناك رداصصملا

يف يصضاملب لامج ةبغر نع قباصس

ءا˘ه˘نإا مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا

ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م

مهتمدقم يفو يرئازجلا بختنملا

د˘ع˘تو ،ناد˘م م˘ي˘ك˘ح ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا

ءاوجألا وفصص تركع يتلا ةطقنلا

ةيصضقب لصصتي ام يف ،نيلجرلا نيب

فصسو˘ي ،ي˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘ن م˘ج˘ن

ر˘ك˘صسع˘م ي˘ف تثد˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ،لا˘˘ط˘˘ع

اهنيح ،يصضاملا سسرام رهصش رصضخلا

ة˘نا˘ي˘خ˘لا˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ر˘˘ع˘˘صش

ة˘ي˘صضق˘لا ىل˘˘ع ناد˘˘م م˘˘ت˘˘ك˘˘ت بب˘˘صسب

لإا يصضاملب لامج اهب ملعي مل يتلا

قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق ما˘˘˘يأا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق

م˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا ر˘˘ك˘˘صسع˘˘م˘˘لا

نادم ميكح مصسا نأا ودبيو ،ايقيرفأا

ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘خألا نو˘˘˘ك˘˘˘ي ن˘˘˘ل

زا˘ه˘ج˘˘لا هد˘˘ه˘˘صشي˘˘صس يذ˘˘لا ،يرذ˘˘ج˘˘لا

ي˘ف م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا م˘˘صسق ن˘˘ع لوؤو˘˘صسم˘˘لا

يصضاملب نإا ذإا ،يرئازجلا بختنملا

ر˘ي˘خ سسي˘ئر˘لا˘ب ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خو

ةرور˘˘صضب ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط ،ي˘˘˘صشطز ن˘˘˘يد˘˘˘لا

ىلع اًظافح ءامصسألا سضعب ةرداغم

يف ةدوجو˘م˘لا حور˘لاو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خو ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،يرا˘ق˘لا بق˘ل˘لا˘˘ب

ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ف˘˘صشك˘˘ي

نادم ميكح ةفيلخ مصسا نع ،مدقلا

برد˘م تا˘ب ذإا ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف

ن˘م سسارو˘ب ز˘يز˘ع ي˘لا˘ح˘لا سسار˘ح˘لا

،بصصن˘م˘لا اذ˘ه ي˘لو˘ت˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘˘م˘˘لا

ةريبك ةقث لجر ربتعي يذلا وهو

،قباصسلا رط˘ق بخ˘ت˘ن˘م برد˘م د˘ن˘ع

ديدج سسارح بردم عم دقاعتلا عم

.ةقباصسلا سساروب زيزع ةمهم يلوتل

 ثلاثلا مويلا يف ةيلاديم21 ـب ترفظ نأا دعب

ايقيرفإا بونجو رسصم فلخ ثلاثلا زكرملا ىلإا رقهقتت رئازجلا

ايجولونكتلا لباقم ةيسسنرفلا ““سسوتأا““ ةكرسشل وروأا نويلم5 عفدي برغملا

 يزينيدوا ماما ادغ هيلع دمتعي دق

م˘كÓ˘م˘لا ،ا˘ق˘با˘صس م˘لا˘ع˘لا ل˘ط˘ب بئا˘˘ن ،مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘صشد˘˘ي ةيندبلاو ةينفلا هتيزهاجب ولوابمايج رهبي رسصان نب
ة˘ي˘ق˘ير˘فلا با˘ع˘لألا ي˘ف ه˘ت˘كرا˘صشم ي˘صسي˘ل˘˘ف د˘˘م˘˘ح˘˘م
ع˘˘م ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ي لاز˘˘ن˘˘ب ،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘ما˘˘ق˘˘م˘˘لا
رودلا تلزانم راطإا نمصض ودود ا˘غ˘ت˘با˘ك ي˘لو˘غ˘نو˘ك˘لا

حجني نأا رظتني ثيح ،غك25 نزو نم يئاهنلا عبر
و˘ح˘ن را˘م˘غ˘لا ة˘ل˘صصاو˘مو ل˘هأا˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ي˘صسي˘ل˘ف
.جيوتتلا

ج˘يو˘ت˘ت˘لا و˘ح˘ن ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا لا˘˘ملا ي˘˘صسي˘˘ل˘˘ف دو˘˘ق˘˘يو
ي˘قا˘ب ة˘ق˘فر ه˘ي˘ل˘ع نا˘هر˘لا نو˘ك˘ي˘صس ثي˘ح ،بهذ˘لا˘ب
بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ي˘صصر ز˘يز˘ع˘ت˘ل ن˘ي˘م˘كÓ˘م˘لا
.ماعلا

يف (غلك96) نيدلا سسمصش اومارك ءاصصقإا ءانثتصسابو
ةز˘م˘ح ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ماز˘˘ه˘˘نا د˘˘ع˘˘ب لوألا رود˘˘لا

0-5 ةجيتنب راردوب
راودألا زوا˘ج˘ت ي˘ف او˘ح˘ج˘ن ن˘˘ي˘˘م˘˘كÓ˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب نا˘˘ف
.حاجنب ةيوفصصتلا

نمثلا رودلا ىلإا (غلك36) زيزعب نب اصضر لهأاتو
وكصسيصشنارف زاموغ يلوغنألا ىلع زوفلا دعب يئاهنلا

5-0. ةجيتنب
رودلا ىلا (غلك57) نايفصس يباط لهأات ،هبناج نم
ير˘ك˘بو˘بأا ي˘نا˘غ˘لا ىل˘˘ع هزو˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر˘˘لا

5-0. ةجيتنب يصساكاو
نأا ىل˘ع ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر رود˘لا تلاز˘ن اد˘غ م˘ت˘ت˘˘خ˘˘تو
عيمج ةجمربو يئاهنلا فصصن راودأا اهدعب قلطنت
يراجلا توا نم92 يف يماتخلا مويلا يف تايئاهنلا

.طابرلا ةنيدم طصسو لملا ةعاق ةبلحب
ناف ،نايزم د˘ي˘صشر ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا بصسحو

ي˘ف تا˘ي˘ب˘هذ ة˘ع˘برأا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت و˘˘ه ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا حو˘˘م˘˘ط
نأا ثي˘˘ح ،ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘قأا ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فلا با˘˘ع˘˘˘لألا
،ةوجرملا تاحومطلا قي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ةردا˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا

.ىوتصسم ىلعأا ىلع نييمكÓم دوجو لظ يف
ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق ة˘˘كرا˘˘صشم ة˘˘م˘˘كÓ˘˘م˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م د˘˘ه˘˘صشتو
روصضح ليجصست مت ثيح ،تا˘م˘كÓ˘م˘لاو ن˘ي˘م˘كÓ˘م˘ل˘ل

(اثانإا05و ارو˘˘˘كذ351) ة˘م˘كÓ˘مو م˘كÓ˘˘م302
ىلع ءاوصس نايصسايق نامقر امهو ،ادلب43 نولثمي
ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا وأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لألا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم
ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ث˘م˘يو.ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
.تامكÓم3 مهنيب نم امكÓم11 ةيراقلا
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ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘˘لا م˘˘ج˘˘صسنا
ي˘˘ف ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ر˘˘صصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسإا
ل˘˘م˘˘كأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن ءاو˘˘˘جأا
ممأا سسأاك ءاه˘ت˘نا بق˘ع ه˘ي˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا
فو˘ف˘صص ن˘م ا˘مدا˘ق ،ر˘صصم˘ب ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأا
ةيناثلا ةجردلل طباهلا يلوبمإا يدان
سسم˘خ˘ل د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘ف
أاد˘˘ب يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘بأاو ،تاو˘˘˘ن˘˘˘صس
ي˘برد˘˘م ،لا˘˘ن˘˘صسرأا يدا˘˘ن ي˘˘ف هراو˘˘صشم
هئارجإا دعب ،ينفلا مقاطلاو هقيرف
تح˘˘ت ىلوألا ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘صصح˘˘˘لا
ثي˘˘ح ،و˘˘لوا˘˘ب˘˘ما˘˘ي˘˘ج و˘˘كرا˘˘م فار˘˘˘صشإا
يذلا لثم ازيمم اينف ىوتصسم رهظأا
،ة˘ي˘ق˘ير˘˘فألا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف هر˘˘ه˘˘ظأا
ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ه˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا
يف هتكراصشمب هرثأات مدعو ةريبكلا

يور˘ك˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م ةد˘˘ع
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ح˘˘˘ن˘˘˘مو ،ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ر˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا ر˘يرا˘ق˘ت ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل
ىلع هفار˘صشإا د˘ع˘ب ،ي˘نÓ˘ي˘م˘لا ي˘ن˘ف˘لا
ا˘ه˘ل ع˘صضخ ي˘ت˘لا ة˘قا˘ي˘ل˘لا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خا
د˘˘ع˘˘صسأا ا˘˘م و˘˘هو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ة˘˘قرو ح˘˘بر˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا و˘˘لوا˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ج
ل˘ب˘ق ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘عا˘صس ىر˘˘خأا ةز˘˘ها˘˘ج

ن˘ب د˘كأاو ،ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا ة˘ياد˘˘ب

دودر˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ىل˘˘ع ه˘˘مز˘˘ع ر˘˘صصا˘˘ن
ي˘ف ،““ير˘ي˘˘نو˘˘صسور˘˘لا““ ة˘˘ق˘˘فر زا˘˘ت˘˘م˘˘م
نيح اهب ىلدأا ة˘ي˘فا˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
:لاق ثيح ،نÓيمل بعÓك هميدقت
ريثكلا تبصستكاو اريثك تروطت دقل““

و˘ه نÓ˘ي˘م نأا د˘ق˘ت˘عأاو ،ةر˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
،ر˘ث˘˘كأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل بصسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

كوكصش موحتو ،““ديج لكصشب لمعلاو
ةكراصشملا ىلع بعÓلا ةردق لوح
يدان دصض ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ر˘˘قأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،د˘˘غ مو˘˘˘ي ،يز˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يدوأا
هدامتعا مدعب يدانلل ينفلا ريدملا

ريغ ،هتيزهاج مدعل رصصان نب ىلع
د˘ق ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا

نا˘ك˘م ه˘كر˘صشي ه˘ل˘ع˘ج˘تو ،ه˘يأار ر˘ي˘غ˘˘ت
ودبيو ،ايلغيب سسا˘كو˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
سسا˘صسأÓ˘ل دو˘ع˘ي و˘لوا˘ب˘ما˘˘ي˘˘ج رار˘˘ق نأا
دو˘ع˘ت˘ي م˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا نو˘ك˘˘ل
يكيتكتلا مصسرلا يف بعللا ىلع دعب
تقو˘˘لا سضع˘˘ب ه˘˘مز˘˘ل˘˘ي ذإا ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ل˘ك˘صشب ة˘كرا˘صشم˘˘لا كلذ˘˘كو ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ط˘˘˘صسو ه˘˘˘صسف˘˘˘˘ن د˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت
ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
.يلاحلا مصسوملا يف مهرواجيصس

ديلو.ف

 ةمكÓملا ىلع ةقلعم لامآلا

تايبهذ عبرأل حمطت رئازجلاو مويلا هتكراسشم نسشدي يسسيلف دمحم

ةيقيرفقا باعلفا يف نايسنلل ةكراشم ..ودناوكياتلا
ايلاح ةماقملا ةيقيرفلا باعلألا يف ةيبلصس دج جئاتن رئازجلا تققح ثيح ،ةيراقلاو ةيلودلا تاصسفانملا يف ةبيخملا هجئاتن يرئازجلا ودنوكياتلا لصصاو
.تايلاديم ىخألا ةيقيرفلا لودلا بلغا تققح يذلا تقولا يف ،نلا دحل ةيلاديم يأا قيقحت يف ةينطولا رصصانعلا حجنت مل ثيح ،ةيبرغملا طابرلا ةنيدمب
راطإلا جراخ رئازجلا لعج ام ،نيدودحم نيصسفانم ماما نيكراصشملا نييرئازجلا نييصضايرلا ءاصصقإاب طخلا لوط ىلع ةيبلصس ةصسفانملا نم يناثلا مويلا جئاتن تناكو
بيجن.ج.ةيقيرفلا ةلوطبلا يف ةيبهذ ةيلاديم61 نم رثكأا اهيف عيزوت متي ةمهم ةيبملوأا ةصضاير يف امامت
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ه˘ط˘صشن يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا ل˘ف˘ح˘لا ف˘ل˘˘خ
قلعتيو ىتوم5 «غنيكلوصس» نانفلا
ةغلا˘ب˘لا ا˘غآا ا˘ي˘فو˘صص ن˘م ل˘ك˘ب ر˘مألا

رصساي لف˘ط˘لا ،ة˘ن˘صس22 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
،ةنصس31 رمعلا نم غلابلا يريمع
91رمعلا نم ةغلابلا يرداق زاريصش

غلاب˘لا صشو˘ع˘ب م˘ي˘حر˘لا د˘ب˘ع ،ة˘ن˘صس
ةنصس61 هرمع لفطو12 رمعلا نم
صسمأا تمتو ،هتيوه ديدحت متي مل
يماصسADNO ـلا ريدم ماهم ءاهنإا

يتلا ةثداحلا ةيفلخ ىلع خيصش نب
ددع يف تببصستو حاورألا تدصصح
بب˘˘˘˘صسبو ىحر˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك
 .تابجاولاب لÓخإلاو ريصصقتلا
ة˘˘لا˘˘صسر ه˘˘جو هرود˘˘˘ب غ˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لو˘˘˘صس
ا˘ف˘صسأا˘ت˘م ا˘يا˘ح˘صضلا ي˘لا˘˘هأل ة˘˘يز˘˘ع˘˘ت
و˘˘ه م˘˘ل˘˘ع˘˘ي ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا ا˘˘حر˘˘صصمو
امب هعم اوناك نيذلا نينانفلا ةقفر

ىلإا د˘ع˘˘صص د˘˘ق نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ل لإاو ثد˘˘ح
ام بصسحو   .لفحلا لامكإل حكرلا

لفحلا نم ةدراولا ءادصصألا هتفصشك
ديزأل يقب «غنيكلوصس» نانفلا نإاف
اصضفار ق˘ف˘ن˘لا ي˘ف ة˘ق˘ي˘قد04 نم

ه˘˘م˘˘ل˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ح˘˘˘كر˘˘˘لا ىلإا دو˘˘˘ع˘˘˘صصلا
ن˘˘ك˘˘ل ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ىحر˘˘ج عو˘˘قو˘˘ب
ترصصأا ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا «اد˘نوألا»

اهتدهاصشم دعب ةصصاخ هئارجإا ىلع
اولخد نيذلا صصاخصشألا نم فلآÓل
نم اوفوخت مهنأا ودبيو بعلملا ىلإا

ءاغلإا ةلاح يف ىرخأا ىصضوف عوقو
نم نأا نايع دوهصش عجرأاو ،لفحلا

ةثراكلا هذه عوقو بابصسأا زربأا نيب
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا لو˘˘˘ب˘˘˘ق و˘˘˘ه

توأا02 بع˘ل˘م نا˘صضت˘حا ة˘ياد˘˘ب˘˘لا
م˘˘ل˘˘ع م˘˘غر ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل5591

يتلا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا
ىلإا لصصو يذلا «غنيكلوصس» اهكلمي
يتلا تÓفحلا لك فرعتو ةيملاعلا

لود˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ي
ارو˘˘˘˘صضح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بروألا

ارخؤوم حجن ثيح ريبك ايريهامج
يف ةريفغ ريهامج باطقتصسا يف
،صسنوتب ي˘لود˘لا جا˘طر˘ق نا˘جر˘ه˘م
اذ˘˘ه ج˘˘مر˘˘ب و˘˘ل ل˘˘صضفألا ن˘˘˘م نا˘˘˘كو
يذلا ةيليو˘ج5 بعل˘م ي˘ف ل˘ف˘ح˘لا

،ريهامج˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ه˘نا˘ك˘مإا˘ب نا˘ك
وه عفادتلا عوقو بابصسأا نيب نمو
ل ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأÓ˘˘˘˘ل حا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسلا

ىلإا لو˘خد˘لا˘˘ب ر˘˘كاذ˘˘ت˘˘لا نو˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘ي
ي˘˘˘ق˘˘˘ب يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘جر˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م فلآلا

ىلع لخدملا مامأا ركاذتلا نوكلمي
.Óيل ةنماثلا

:ثادحفا ايجولونورك

ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘صصو :ا˘˘˘صس00:9
ي˘ف بع˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘م ما˘˘مأا با˘˘ب˘˘صشلا
.ةزيمم ءاوجأا
ريهامجلا ددع عفترا :اصس00:21

تلصصوو جرفتم0002 يلاوح ىلإا
عوقو يدافت لجأا نم نمألا رصصانع

ر˘ي˘صسلا ىل˘ع ر˘˘ه˘˘صسل˘˘لو تازوا˘˘ج˘˘ت يأا
.رورملا ةكرحل نصسحلا
داز نيجرفتملا ددع :اصس00:51
نم رثكأا ىلإا لصصوو ينونج لكصشب
نيب ني˘قر˘ف˘ت˘م جر˘ف˘ت˘م فلآا01

ةبيصسح عراصش ةهج نم نيلخدملا
،تروجقات حبار عراصشو يلعوب نب
ءاوجألاو ةوقب رصضاح ناك نمألاو
دو˘جو ل˘ي˘ج˘صست ع˘م ة˘˘يدا˘˘ع تلازا˘˘م
نو˘قر˘صسي ن˘˘يذ˘˘لا صصو˘˘صصل˘˘لا صضع˘˘ب

ثيح ةصسلخو فطخلا قيرط نع
.نمألا فرط نم مهيلع صضبقلا مت

نوحتفي نو˘م˘ظ˘ن˘م˘لا :ا˘صس00:61
زجاوحلا صضعب اوكرت نكل تاباوبلا
نابصشلاو تÓئاعلا لوخد تقاعأا يتلا
ي˘ف بب˘صست ا˘م و˘هو ة˘ل˘صسل˘صس ة˘ق˘ير˘ط˘ب
.بعلملا جراخ نيريثكلا ءاقب
:اصس00:02 ىلإا اصس00:71 نم

ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ح˘˘ب˘˘صصأا دو˘˘˘صشح˘˘˘لا دد˘˘˘ع
ح˘˘˘˘˘بار عرا˘˘˘˘˘صش ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ن
ن˘˘˘ك˘˘˘ت م˘˘˘ل ة˘˘˘باو˘˘˘ب˘˘˘لاو ترو˘˘˘˘ج˘˘˘˘قا˘˘˘˘ت
ا˘م و˘هو ي˘فا˘ك˘لا ل˘ك˘صشلا˘ب ة˘حو˘ت˘ف˘م
نيب ريبك عفادت عوقو يف ببصست
ن˘ير˘ي˘ث˘ك˘لا طو˘ق˘صسو ن˘ي˘جر˘ف˘ت˘˘م˘˘لا
دجوي امك ،صسهدلل اوصضرعت نيذلا

ي˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘بو˘˘ع˘˘صص اود˘˘جو ن˘˘م

،تا˘قا˘ن˘ت˘خÓ˘ل او˘صضر˘ع˘تو صسف˘ن˘ت˘لا
ةافو ةمراعلا ىصضوفلا هذه تفلخو
نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف نا˘ب˘صش3و ةا˘ت˘ف
،ىحرجلا نم ريبك ددع ليجصستو
ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا ل˘خد˘تو
فا˘ع˘˘صسإا ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘مألا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘عو
رثكأا دوصشح˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ن˘ي˘با˘صصم˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
  .نيباصصملا
تح˘ب˘صصأا تا˘ط˘ل˘صسلا :ا˘صس03:02
دوجو نم˘صضت˘ي ي˘لوأا ر˘ير˘ق˘ت كل˘م˘ت

ىلإا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسرأاو تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو تلا˘˘˘˘˘ح
.نيمظنملا
ءارجإا ررقت «ادنوألا» :اصس00:12

لفحلا
تماق نمألا رصصانع :اصس00:22
ةوقلا لامعت˘صسا˘ب تا˘باو˘ب3 حتفب
ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م تنا˘˘˘ك

رركت يدافتو ني˘جر˘ف˘ت˘م˘لا جور˘خ
لو˘خد د˘ن˘ع ع˘قو يذ˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘صسلا
.بعلملا ىلإا نيجرفتملا
اورداغ نوجرفت˘م˘لا :ا˘صس03:32

ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ءود˘˘ه ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
.لفحلا
ن˘˘˘˘مألا تاد˘˘˘˘حو :ا˘˘˘˘˘صس03:00

ن˘مألا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا نا˘م˘صضب ة˘ف˘ل˘ك˘م˘لا
.ناكملا ترداغ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

غنيكلوس اهادترا يتلا ةرتسلا رس اذه
اهادترا يتلا ةرتصسلا تقلخ

يذلا لفحلا يف «غنيكلوصس» نانفلا
توأا02 بعلمب صسمأا لوأا هايحأا

هيلع لاهنا ثيح اريبك لدج ةمصصاعلاب
هنأا ةجحب تاداقتنلاو مئاتصشلاب ريثكلا

ةيقاو ةرتصسب حكرلا قوف دعصص
صسابلب قلعتي رمألا نكل صصاصصرلل

ةفورعم ةيصسنرف ةكرام نم ديدج
قلطي ةرتصسلاو «ENUJHTXIS» ىعدت

اهرعصس غلبيو «ادناغابورب» مصسا هيلع
مت يتلا راعصسألا صسكع طقف وروأا06
يلاقترب صصيمق لكصش ىلع يهو اهلوادت
،بويجلاب ءادوصس ةرتصس هقوفو نوللا

نوعرصستي اولازام نيريثكلا نأا ودبيو
تامولعملا يف نوققدي لو مهماكحأا يف
تاعاصشإلا راصشتنا يف ببصستي ام وهو
 .ةبذاكلا رابخألاو

 وزو يزيت

«لئابقلا ةبيبشش فادهو ريهامجلا دوبعمو للدم
هلايتغ’5ـلا ىركذلا يف دوعي » يشسوبيإا تريبلا

للدم و بوبحم ةعمصش تأافطنا4102 ةنصس نم توأا32 ـلا ةعمجلا صسمأا راهنل فداصصملا مويلا اذه لثم يف
ةلوهجم فورظ يف هعرصصم يقل يذلا «يصسوبيا تريبلا» ينوريماكلا بعÓلاو لحارلا لئابقلا ةبيبصش فادهو
و لئابقلا ةبيبصش هقيرف نيب عمج يذلا ءاقللا اذه و وزو يزيتب «ربمفون حتافلا» بعلم ناديم ةيصضرأا قوف
تعجرتصسا ةميلألا ةبصسانملا هذهب و .  دحاو فده لباقم نيفدهب يرانكلا مازهنا فرع يذلا و ةمصصاعلا داحتا
ينوريماك˘لا بعÓ˘لا ةا˘فو˘ل5لا ىركذ˘لا صسمأا را˘ه˘ن ة˘ح˘ي˘ب˘صص لÓ˘خ يرا˘ن˘ك˘لا قا˘صشعو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ةر˘صسأا
هيلإا ردجت امك .ةصضماغ لازت ل فورظ يف،4102 ةنصس نم توأا32 ةليل يفوت يذلا «يصسوبيإا تريبلأا»
اهل صضّرعت ةقيمعلا ةباصصإاب ارثأاتم ،وزو يزيت ةنيدم ىفصشتصسمب هصسافنأا ظفل يصسوبيإا بعÓلا نإاف ةراصشإلا

ةارابم يف لئابقلا ةبيبصش هقيرف عم ءاقللا ةيصشع «يصسوبيإا تريبلا» لحارلا كراصشو دقو صسأارلا ىوتصسم ىلع
،«ةراطصسوصس» قيرف ةحلصصمل «1-2» ةجيتنب تهتنا دقو ،ةمصصاعلا داحتا فيصضلا قيرف مامأا ةينطولا ةلوطبلا

ةبرصض نم «يرانكلا» فده يصضمم ينوريماكلا بعÓلا ناك دق و ،راوصشملا رمع نم ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف
ىلإا يصسوبيإا تريبلأا مصضنا و .ىلوألا ةلوجلا يف نارهو ةيدولوم مامأا لجصسملا كلذ دعب هل يناثلا وهو ،ءازج

فاّده بقل مرصصنملا مصسوملا ةياهن دنع كتفيل ،يزيلاملا كاريب قيرف نم امداق3102 فيصص ةبيبصشلا
دارفأا برعأا ثيح ، لئابقلا ةبيبصش يدان ءاوجأا ىلع نزحلا ّميخ دقو .افده71 ديصصرب ةينطولا ةلوطبلا
ريبلأا ديقفلا نإاف ةراصشإلا هيلإا ردجت امك .ةميلألا ةعجافلا هذه رثإا ةقيمعلا مهتمدصص نع «يرانكلا» ةرصسأا
نوتوك يدان عم رباكألا ةئف يف ةرم لوأل بعلو ،ةينوريماكلا لاود ةنيدمب9891 ربوتكأا6 يف دلو يصسوبيإا
ةيفارتحا ةبرجت لوأا صضاخ اهدعب و لاود يدان ىلإا لقتني نأا لبق0102/8002 ةنصس ينوريماكلا روبصس
دق نوكي يصسوبيإا تريبلأا لحارلا مجاهملا فرعي نمو ،لئابقلا ةبيبصش قيرف همدقتصسي نأا لبق ،ايزيلامب

ءاج ،تاونصس ثÓث ةبارق لبقف ،اهيف هامدق تأاطو يذلا لوألا مويلا ذنم رئازجلاب ديدصشلا هقلعت ظحل
يف ايدان هل دجيل «ويل» هنطاومو هريجانم ىلع رصصأاو قفوي مل هنكل ،دادزولب بابصش قيرف عم براجتلا يرجيل
ةلوطبلا فاده بقلب اهمتخو روهظ لوأا ذنم اهفوفصص يف قلأات يتلا ،لئابقلا ةبيبصش ةطحملا نوكتل رئازجلا
لوأا يف نيفدهو ةيريصضحتلا تايرابملا يف فادهأاب مصسوملا اذه هقلأات لصصاوو ،افده71 ديصصرب ةينطولا

صضورعلا مغر مهبناجب ثوكملا ررق يذلا يرانكلا قاصشع لجأا نم هلعف اذه لكو ،ةلوطبلا رمع نم نيتلوج
قيرف عم يوركلا هرواصشم ةلصصاوم رارق هنكل جراخلا و لخادلا نم ةريبك ةيدنأا ةدع نم هتلصصو يتلا ةيرغملا
ىلإا حمطي هنأا حرصص صسنوت يف لئابقلا ةبيبصش هترجأا يذلا يدادعإلا صصبرتلا لÓخو لئابقلا ةبيبصش بلقلا

ليجصست لÓخ نم ةرملا هذه نكل ، اهفاده بقل دصصحو ،ةينطولا ةلوطبلا يفاده صشرع ىلع عبرتلا ةلصصاوم
رخآا فدهب يلئابقلا روهمجلا عيدوت نم نكمت هنأا كلذ لك مغر و ،كلذ هل بتكي مل ردقلا نأا لإا ، افده12

طا˘˘صسوألا ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع ا˘˘نز˘˘ح «ي˘˘صسو˘˘ب˘˘يإا» ةا˘˘فو تف˘ّ̆ل˘˘خ و ةر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صشلا «Ó˘˘˘ي˘˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘جور» ة˘˘˘صصقر ىل˘˘˘ع ه˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘عأا
داعصس ليلخ .  ةيريازجلا ةيوركلا

ةلب نيطلا داز اناجم صصاخصشألا نم ريثكلا لوخدب حامصسلا

ت
يوصص

اف :ر
— 

يق
مود

 ةعجافلا ةيفلخ ىلع فلؤملا قوقح ناويد ريدم ماهم ءاهنإ



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 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

