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ةينطولا ةنجللا رارق مصسر
يتلا تاباختنÓل ةلقتصسملا

نيحصشرم5 تدمتعا

يروتشسدلا سسلجملا
ةعشستلا نوعطلا سضفري
سسيشسأاتلا مدعل ةمدقملا

ىوتصسم ىلع طصشنت / فراطلا
دÓبلل ةيقرصشلا تاي’ولا

حيطت «يرايبلا »
ةيمارجإا ةكبششب

جيورت يف ةشصتخم
ةيلقعلا تارثؤوملا
ةملاق ةيلو اهلقعم

2 صص علاط

مامأا تاجاجتح’ا ةجوم دعب
 ةصسصسؤوملا رقم

يئلولا داحتلا
ةباقن لحي

هايملل ةيرئازجلا
ةبانعب

5 صص علاط

4 صص علاط

مويلااررقم ناك

تاجاجتحلا ةلشصاوم نوررقي ليغششتلا لبق ام دوقع باحشصأا
طقسمب هميركت لقخ

مناغتسم هسأر

دك ؤوي يشضاملب
 زرــحم ةيقحأا

ةزئاجب زوفلا يف
 بــعل لـــشضفأا

اــــيقيرفإا يف

بارــــشضإلا يغــــلت كوــــنبلا ةــــباقن

 تاحيصضوتب نوبلاطيو ةمهبم ةموكحلا دوعو اوربتعا

3 صص علاط

 تويبلا تائم تقرغأاو عراوصشلاو تاقرطلا ترمغ

لزعت ةينافوطلا راطمألا
قرغتو قطانملا تارششع

لجيجب يناثلا يعماجلا بطقلا

ت
يوصص

 :ر
باع

ةدرو د

3 صص علاط

2 صص علاط

مهميشسرتب ةموكحلا ءافو يف «نوككششي» ليغششتلا لبق ام دوقع فلملنوعباتم^

يرئازج روضح

يف يوـــــــق

تاــــحيشرت

”فاـــــــــك“

ةليكشتلل

ةيلاثملا

21 صص علاط
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ىروسشلا سسلجم ىلإا رارقلا عجرأا

معدنشس نم دعب ررقن مل»: هللا باج
«ةلبقملا تايشسائرلا يف

سسمأا،هللا بإج هللا دبع ،ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج سسيئر طسشن

بزحلا ةدإيق نأا إهيف دكأا ةمسصإعلإب بزحلا رقمب ةيفحسص ةودن

ةيسسإئرلا تإبإخت˘نلا سصو˘سصخ˘ب ي˘ئإ˘ه˘ن˘لا إ˘ه˘ف˘قو˘م م˘سسح˘ت˘سس

تإيسسإئرلا يف ةكرإسشملا مدع إهرارق دعب ةسسمخلا نيحسشرملاو

هللا بإج لإقو .ريخألا ىروسشلا سسلجم عإمتجا لÓخ ةمدإقلا

ةكرإسشملا حرط سضفرت مل ةيلإسضنلا ةدعإقلا نإا» ددسصلا اذه يف

بإبسسأل ارظن إهحسشرمب لوخدلا تسضفر إمنإا تإبإختنلا يف

يف ل˘سصف˘ل˘ل ةدإ˘ي˘ق˘لا تسضو˘ف إ˘م˘ك ،ق˘بإ˘سس تقو ي˘ف إ˘ه˘ت˘حر˘ط

سضعب يف تإبإختنÓل ةديؤوملا تاريسسملل ةبسسنلإب إمأا.«كلذ

إهنأإب ةيمنتلاو ةلادعلا ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئر إ˘هر˘ب˘ت˘عا ،ن˘طو˘لا تإ˘يلو

ى˘لإا دد˘سصلا تاذ ي˘ف إ˘ي˘عاد ،لإا سسي˘ل تإ˘ت˘سشو ة˘قر˘ف˘ت ة˘ل˘ي˘سسو

مغر ةسسإسسحلا فورظلا هذه لثم يف نييرئازجلا نيب نمإسضتلا

يأا ةدنإسسم نأا هللا بإج دكأا إمك.ءارآلاو تإهجوتلا فÓتخا

نأا لإا ،دعبتسسم تإيسسإئرلل ة˘سسم˘خ˘لا ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا ن˘م ح˘سشر˘م

،رخآا بنإج نم.كلذ يف رظنلل إقحل عمتجيسس ىروسشلا سسلجم

بلإ˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا ى˘˘لإا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ،ه˘˘ل˘˘لا بإ˘˘ج إ˘˘عد

ةيعرسشلا نأا ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘ج سسي˘ئر رإ˘سشأاو.بع˘سشلا

.اريخأاو لوأا بعسشلا ةدارإا مارتحا ىلع سسسسأإتت ةيسسإيسسلا
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مويلااررقم ناك

  بارشضإ’ا يغلت كونبلا ةباقن
مويلا اررقم نإك يذلا بارسضإلا ةيمومعلا كونبلا ةبإقن تغلأا

تإنيمأإتلاو كونبلا لإمعل ةينطولا ةيدإحتلا سسيئر هنلعأا إمبسسح

كو˘ن˘ب˘لا ة˘بإ˘ق˘ن تل˘سصو˘ت إ˘مد˘ع˘ب كلذ ءإ˘ج.«ير˘ي˘˘بوز د˘˘م˘˘ح˘˘م»

هذه بلإطمب لفكتلل  كرتسشم قإفتا ىلإا إهتإبإقنو ةيمومعلا

سسي˘ئر لإ˘قو.رو˘جألا ع˘فر˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ة˘˘سصإ˘˘خ ,ةر˘˘ي˘˘خألا

يف يريبوز دمحم, تإنيمأإتلاو كونبلا لإمعل ةينطولا ةيدإحتلا

11 ماد عإمتجا دعبو هنأا ةينطولا ةعاذإÓل إهب ىلدأا تإحيرسصت

ديسسجت لوح كرتسشم قإ˘ف˘تا ى˘لإا إ˘ن˘ل˘سصو˘ت ،ل˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘عإ˘سس

مرسصنملا ناوج21 موي إهيلع قدإسصملا لإمعلا بلإطم ةيسضرأا

هدقع متيسس إعإمتجا نأا فإسضأاو.روجألا عفرب ةقلعتملا ةسصإخ

كونبلا ة˘ي˘ع˘م˘جو ة˘يدإ˘ح˘تلا ن˘ي˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ي˘ف

تنإكو  قإفتلا اذه ذيفنت تإيلآا ديدحتل  ةيلإملا تإسسسسؤوملاو

عوبسسألا تدده دق تإنيمأإتلاو كونبلا لإمعل ةينطولا ةيدإحتلا

ه˘لÓ˘خ ن˘م سشت د˘حو مو˘˘ي˘˘ل بار˘˘سضإا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لإ˘˘ب طرإ˘˘ف˘˘لا

تمسصلإب هتمسسأا إم ىلع إجإجتحا كلذو ةيلإملا تإسسسسؤوملا

لجأا نم إهب تمدقت يتلا تإبلطلا هإجتا ةيإسصولا هسسرإمت يذلا

ينإعت إهنأا تلإق يتلا لإمعلا نم ةئفلا هذه فورظ نيسسحت

.رئازجلا يف ةيلإمعلا تإقبطلا ةيقب نأإسش كلذ يف إهنأإسش
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 ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا طقف سصخي رارق يف

سسنوت يف

نع رظحلا عفرت ةيرئازجلا كرامجلا
سسنوت ىلإا ةيراجتلا تابكرملا لاخدإا

وسضع ملإسس ةريمأل ةيلإسسرإا يف كرإمجلل ةمإعلا ةيريدملا تّدر

،طسسوألا قرسشلاو إيقيرفإإب ةيرئازجلا ةيلإجلا لثممو نإملربلا

ةيلإجلا ءإسضعأا إههجاوت يتلا دويقلا لإغسشنا حرط سصوسصخب

سضورفملا رظحلل ةجيتن ةقيقسشلا سسنوت يف نيميقملا ةيرئازجلا

كلذ ءإجو ،يسسنوتلا دلبلا ىلإا ةيرإجتلا مهتإبكرم لإخدإا ىلع

دعبو8102 ربمفون81 خيرإتب ركذلا ةفلإسسلل ةلسسارم يف

ةلثمم غيلبت كرإمجلل ةمإعلا ةيريدملا تررق ةلإسسرلا ةعجارم

اذكو ةيلإجلا ىلع سضورفملا ديقلا اذه نع رظحلا عفرب ةيلإجلا

لمأإي رإطإلا اذه يفو،7991 ةنسس ذنم نييرئازجلا عيمج ىلع

ءإنث˘ت˘سسلا اذ˘ه ع˘فر ى˘لإا سسنو˘ت ى˘لإا ن˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

تإبكرم نتم ىلع يسسنوتلا بارتلا لخاد لقنتلإب مهل حإمسسلاو

نأا رإبتعإب ،طقف إيلإح ةحإتملا ةيحإيسسلا رارغ ىلع ةيرإجت

تإبكرمب رئازجلا وحن دودحلا إيموي نوربعي نييسسنوتلا ءإقسشألا

فلتخم نم تلومح نحسشو قوسستلإب مهل حمسسي إمك ةيعفن

يف اذه جردنيو ةينونإق تإفلإخمل اوسضرعتي نأا نود علسسلا

نييرئازجلا دّوي إم وهو ةيرئازجلا ةيسسنوتلا تإيقإفتلا قإيسس

.دويق وأا ليقارع ةيأا نود يسسنوتلا بنإجلا يف هلثم لمعلا
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حسشرتلا يف نيبغار9 نإكو
ىد˘˘ل م˘˘ه˘˘نو˘˘˘ع˘˘˘ط او˘˘˘عدوأا د˘˘˘ق
لك مهو يرو˘ت˘سسد˘لا سسل˘ج˘م˘لا

ي˘ل˘ع و ي˘ل˘حإ˘سس م˘سسإ˘ق˘ل˘ب  ن˘˘م
يدإمح ميكحلا دبعو يروكسس
فيسض دمحمو يسشرخ يونلا و
د˘م˘ح˘مو سسإ˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب يدإ˘˘ب˘˘ع˘˘لاو
سسرإف ىلإا ةفإسضإلإ˘ب ة˘ن˘يو˘عو˘ب
دإفأاو .بيإعلا فوؤور و رودسسم
يرو˘ت˘سسد˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا «سشي˘ن˘ف لإ˘˘م˘˘ك»

21 تإ˘ي˘سسإ˘ئر رإ˘م˘˘غ سضو˘˘خ˘˘ب

،نيحسشرتم5 م˘˘ه ر˘˘ب˘˘م˘˘˘سسيد
د˘ب˘ع ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
نب ردإق˘لا د˘ب˘ع ،د˘ي˘ع˘ل˘ب ز˘يز˘ع˘لا
يلع ،نوبت ديدجملا دبع ،ةنيرق
،يبوهيم نيدلا زع و ،سسيلف نب

نلعأا يتلا ةمئإقلا سسفن يه و
سسي˘ئر ي˘فر˘سش د˘˘م˘˘ح˘˘م إ˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
ىلإا ةرإسشإلا ردجت.تإبإخ˘ت˘نÓ˘ل
ةيئإهنلا ةمئإقلا رسشن دعب و هنأا
عنمي هنإإف ،ةيمسسرلا ةديرجلا يف
نم بإحسسنلا نيحسشرتملا ىلع
ةدإملا بسسح ،يسسإئرلا قإبسسلا

ل» هنأا ىلع دكؤوت يتلا441
بإ˘ح˘˘سسنإ˘˘ب د˘˘ت˘˘ع˘˘ي لو ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي
سسلجملا ةقفاوم دعب حسشرتملا
،تإحيسشرت˘لا ى˘ل˘ع يرو˘ت˘سسد˘لا
ريطخ عنإم لوسصح ةلإح يف لإا
يرو˘ت˘سسد˘لا سسل˘ج˘م˘لا ه˘˘ت˘˘ب˘˘ث˘˘ي
ةإ˘˘˘فو ة˘˘˘لإ˘˘˘ح ي˘˘˘ف وأا ،إ˘˘˘نو˘˘˘نإ˘˘˘ق
رخآا لجأا حنمي ،ينعملا حسشرتملا
نكمي لو ،ديدج حيسشرت ميدقتل
ر˘ه˘سشلا ل˘جألا اذ˘ه زوإ˘ج˘˘ت˘˘ي نأا
يفو.»عارتقلا خ˘يرإ˘ت˘ل ق˘بإ˘سسلا

سضر˘ع˘ت وأا ح˘سشر˘ت˘م ةإ˘فو ة˘لإ˘˘ح
ة˘ق˘فاو˘م د˘ع˘ب ،ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ع˘˘نإ˘˘م˘˘ل
ةمئإق ىلـع يروتسسدلا سسلجملا
ي˘˘ف إ˘˘هر˘˘سشنو ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
ليجأإت مت˘ي ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا

51 إهإسصقأا ةدمل عارتقلا خيرإت
سسل˘ج˘م˘˘لا نÓ˘˘عإا ءإ˘˘جو .إ˘˘مو˘˘ي
ةيئإهنلا ةمئإقلا نع يروتسسدلا
ةلبقملا تإيسسإئرلل نيحسشرتملل

141 ةدإملا ةيلع سصنت إمبسسح
قلعتملا يوسضع˘لا نو˘نإ˘ق˘لا ن˘م
نأا ى˘ل˘ع تإ˘بإ˘˘خ˘˘ت˘˘نلا مإ˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
تإبإختنÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
ةقلعتملا إهتارارق لإسسرإا ىلوتت
تإفلمب ة˘ق˘فر˘م تإ˘ح˘ي˘سشر˘ت˘لإ˘ب

42 هإ˘سصقأا ل˘˘جأا ي˘˘ف ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لا
ىلإا إهرودسص خيرإت نم ةعإسس
يذ˘لا ،يرو˘ت˘˘سسد˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘م˘ئإ˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع رار˘˘ق˘˘ب ق˘˘فاو˘˘ي

بإختنل نيحسشرتملل ة˘ي˘ئإ˘ه˘ن˘لا

كلذ يف إمب ةيروهمجلا سسيئر

ل˘جأا ي˘ف نو˘ع˘ط˘لا ي˘ف ل˘سصف˘لا

لإسسرإا خيرإت نم مإيأا7 هإسصقأا

موق˘ي إ˘م˘ك ،ة˘ط˘ل˘سسل˘ل رار˘ق ر˘خآا

ةديرجلا يف ةمئإقلا هذه رسشنب

ىلإا ةدإملا ريسشت إم˘ك.ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ةح˘سص ي˘ف ل˘سصف˘ت ة˘ط˘ل˘سسلا نأا

ةيروهمجلا ةسسإئرل تإحيسشرتلا

يف إينونإق Óيلعت للعم رارقب

خيرإ˘ت ن˘م مإ˘يأا7 هإسصقأا ل˘جأا

غلبيو ،حسشرتلإب حيرسصتلا عاديإا

روف حسشرتملا ىلإا ةطلسسلا رارق

ة˘لإ˘ح ي˘ف ،ه˘˘ل ق˘˘ح˘˘يو هرود˘˘سص

رارقلا اذه يف نعطلا ،سضفرلا

يف يروت˘سسد˘لا سسل˘ج˘م˘لا ىد˘ل

ن˘م ة˘عإ˘سس84 هإ˘˘˘سصقأا ل˘˘˘˘جأا

.هغيلبت

ةيعماجلا ةنسسلا مامتإا يف ارخأات تفرع يتلا تاسسسسؤوملا يجيرخل ةسصسصخم نوكتسس

مويلا قلطنت رتشساملا يف ليجشستلل ةيناثلا ةرودلا
S̄°∏«º.±

يلإعلا ميلعتلا ةرازو تفسشك
قÓ˘ط˘نا ن˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
ي˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نإ˘˘ث ةرود
ةيلمعلا قلطنت نأا ىلع رتسسإملا
دعب اذهو ، مويلا رإهن نم ةيادب
ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ئ˘ف˘لا تدد˘˘ح نأا
ذنم ةينإث˘لا ةرود ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا
ي˘ع˘مإ˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
مت يذلا تقولا يف اذه ، يرإجلا

حسشرتم فلأا61 نم ديزأا لوبق
ةلسصاومل ىلوألا ةرودلا لÓخ
تنلعأاو.رتسسإملا يف م˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ثحبلاو يلإع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو
حسشرتلا بإب ح˘ت˘ف ن˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا
ي˘ف ن˘يو˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘نإ˘ث˘لا ةرود˘ل˘ل
ي˘ج˘ير˘خ˘ل ة˘ب˘سسن˘لإ˘ب ر˘ت˘سسإ˘˘م˘˘لا
ارخأإت تفرع يت˘لا تإ˘سسسسؤو˘م˘لا
ة˘ي˘ع˘مإ˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا مإ˘˘م˘˘تإا ي˘˘ف
ة˘ن˘سس ي˘ج˘˘ير˘˘خو ة˘˘مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا

ىلع اولسصحتي مل نيذلا9102
ي˘˘˘ف ي˘˘˘جو˘˘˘˘غاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسصن˘˘˘˘م
ثي˘ح,ة˘ي˘ل˘˘سصألا م˘˘ه˘˘تإ˘˘سسسسؤو˘˘م

01 مويلا مهل ةبسسنلإب قلطنتسس
موي ةيإغ ىلإا رمتسستو ربمفون

9102 رب˘م˘فو˘ن41 سسيمخلا
تإسسسسؤوملا هذه مإيق عم إنمازت
ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘لا إ˘ه˘بÓ˘ط ءإ˘ق˘ت˘نإ˘˘ب

.ةئإملإب08 ةسصح مسسرب ددجلا
يلإعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تر˘كذو

يذلا نإيبلا يف يملعلا ثحبلاو
ى˘ل˘ع إ˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ه˘تر˘˘سشن
ي˘عإ˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
ى˘لوألا ةرود˘لا نأا «كو˘ب˘سسيإ˘˘ف»
تإ˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا إ˘˘ه˘˘ت˘˘سصخ ي˘˘ت˘˘لا
ارخأإت فرعت مل يت˘لا ة˘ي˘ع˘مإ˘ج˘لا
ةلقتسسم تنإك ةنسسلا مإمتإا يف

ةئإملإب08 ةسصح ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف
،ددجلا إهيجير˘خ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

نسسحأا ىلع ةيلمعلا هذه ترجو
لوبق ىلإا تسضفأا ثيح, ماري إم

يف عرسش إمنيب ، بلط فلأا61

6 نم ءادتبا ةئإملإب02 ةسصح
ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ته˘نأا نأا د˘ع˘ب ر˘بو˘˘ت˘˘كأا
ةيع˘مإ˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا تإ˘سسسسؤو˘م˘لا

تاذ تح˘˘˘سضوأاو9102-8102.
سضعب رخأإتل ارظنو هنأا ةرازولا

يف يلإعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا تإ˘سسسسؤو˘م
ةيإغ ىلإا ةيعمإجلا ةنسسلا ءإهنإا

هنإإف9102 ربوتكأا رهسش رخاوأا
تإ˘سسسسؤو˘م˘لا ع˘˘م روإ˘˘سشت˘˘لإ˘˘بو
إ˘ح˘برو ، ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ع˘˘مإ˘˘ج˘˘لا
ةرود م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت رر˘˘ق˘˘ت ، تقو˘˘ل˘˘ل
ىمادقلا نيجرختملل ةسصسصخم
مإظ˘نو ، ي˘كي˘سسÓ˘كلا مإ˘ظ˘ن˘لا»
.هاروت˘كد - ر˘ت˘سسإ˘م - سسنإ˘سسي˘ل
ميلعتلا ةرازو هتنلعأا إمل اديكأإتو
ي˘ف ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لإ˘˘ع˘˘لا
مل هنأا تحسضوأا ،ةقبإسس تإنإيب
نأا ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل إ˘ن˘كم˘م ن˘كي

ة˘ن˘سسلا ءإ˘ه˘نإا د˘ع˘ب لإا ، ق˘ل˘ط˘ن˘˘ت
ل˘˘كل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لإ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘مإ˘˘ج˘˘˘لا

ي˘لإ˘ع˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تإ˘˘سسسسؤو˘˘م
سصرف˘لا ؤو˘فإ˘كت أاد˘ب˘م˘ل إ˘ي˘خو˘تو
ى˘ل˘ع عإ˘ط˘˘ق˘˘لا سصر˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
،فورظلا هذه لثم يف هسسيركت

نيجرختم˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لإ˘ب إ˘ي˘م˘سسل

تنإكو9102. ة˘ع˘˘فد دد˘˘ج˘˘لا
د˘˘ق ي˘˘لإ˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
تإ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘˘خاد تع˘˘˘سضو
ىلوألا ةرودلا لÓخ ة˘ي˘ع˘مإ˘ج˘لا
بإ˘˘˘سسح˘˘˘ل إ˘˘˘سصسصخ˘˘˘م ءإ˘˘˘سضف
ة˘ي˘سضرأÓ˘ل م˘ه˘جو˘لو تلد˘˘ع˘˘م
سسارغورب» ليجسستلإب ةسصإخلا
م˘قر˘لاو ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا م˘سسا ع˘م »
ءارد˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ، تعدو ،«ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
ى˘لإا ة˘ي˘ع˘مإ˘˘ج˘˘لا تإ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ةبل˘ط˘لا فر˘سصت تح˘ت إ˘ه˘ع˘سضو
لوؤوسسم نم راودألا عيزوت عم
ي˘ع˘جر˘م˘˘لا يرادإلا ر˘˘ت˘˘سسإ˘˘م˘˘لا

.ليجسستلإب فلكملاو يرادإلاو

ليجسست˘لا نو˘كي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
عقوملا ربع ةينإثلا ةرودلا يف
إسضيأا «سسارغورب» ي˘نور˘ت˘كلإلا

ر˘ه˘سست يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف اذ˘˘هو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘مإ˘ج˘لا تإ˘سسسسؤو˘م˘˘لا
تإ˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا نأا د˘˘˘كأإ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ن˘م˘سضت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
ح˘سشر˘ت˘م˘لا إ˘˘يرو˘˘لإ˘˘كب ةدإ˘˘ه˘˘سش
يف ةدراولا تإمولعملل ةقبإطم

بسسحو بجي إمك ،هتيوه ةقإطب
م˘ت˘ت نأا ي˘لإ˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو
يتلا ةمإ˘نزر˘ل˘ل إ˘ق˘ب˘ط ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نأا ةدكؤوم ، ةلسسارملا يف تددح
نو˘هر˘م ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه حإ˘˘ج˘˘ن
ةمإنزرلا هذهل مرإسصلا مارتحلإب
تإ˘سسسسؤو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج فر˘ط ن˘م
ميلعتلا ةرازو تنإكو.ةيعمإجلا
ة˘لإ˘سسر ي˘ف تل˘سصف د˘ق ي˘لإ˘ع˘لا
ءارد˘م ى˘لإا إ˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جو ة˘˘ق˘˘بإ˘˘سس
ي˘ف ة˘ي˘ع˘˘مإ˘˘ج˘˘لا تإ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
نيحسشرتملا ةمئإق عاديإا ةيسضق
ىلوألا ة˘ن˘سسلا ي˘ف ن˘ي˘لو˘ب˘ق˘م˘لا

ةئإملإب08 ةسصح مسسرب رتسسإم
نم متي ةحوتفملا بسصإنملا نم
تإ˘ح˘ي˘سشر˘˘ت˘˘لا عاد˘˘يإا إ˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ى˘لوألا ة˘ن˘سسلا ي˘ف ة˘لو˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

يف ةحوتفملا ةئإملإب08 ةسصحب
ج˘مإ˘نر˘ب ن˘م˘˘سض ةد˘˘حو˘˘لا سسف˘˘ن
ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ب لو ،«سسر˘˘˘غورو˘˘˘ب»
ي˘˘˘ف بإ˘˘˘سسح ح˘˘˘ت˘˘˘ف بلإ˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
يأا نم برقتلإب كلذو سسارغورب
رقم نم ةبيرق ةيعمإج ةسسسسؤوم

.هإنكسس

يلإعلا ميلعتلا ةرازو بسسحو
ن˘كم˘ي ه˘˘نإإ˘˘ف م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
دد˘ع ى˘ل˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا بلإ˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ف ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا بسصإ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ة˘سسسسؤو˘˘م يأا ي˘˘فو ه˘˘سصسصخ˘˘ت

.إهيف حسشرتلا يف بغري ةيعمإج

نيحسشرم5 تدمتعا يتلا تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطولا ةنجللا رارق مسسر

سسيشسأاتلا مدعل ةمدقملا ةعشستلا نوعطلا سضفري يروتشسدلا سسلجملا
تايسسائرلل حسشرتلا يف نيبغارلا لبق نم ةعدوملا نوعطلا عيمج سضفر نع سسمأا سشينف لامك يروتسسدلا سسلجملا سسيئر نلعأا

.ةينوناقلا طؤرسشلا اهئافيتسسا مدعل لبقملا ربمسسيد رهسش نم21ـلا يف اهؤؤارجإا ررقملا ةلبقملا

«حسشرتملا توم» ـل ريطخ عنام لوسصح ءانثتسساب

ةيمشسرلا ةديرجلاب ةمئاقلا رششن دعب باحشسن’ا نم نوعونمم نوحششرتملا
مهددع نيذلاو لبقملا ربمسسيد21 ـلا تإيسسإئرل نيحسشرتملل ةيئإهنلا ةمئإقلا نع إيمسسر تبسسلا سسمأا يروتسسدلا سسلجملا نÓعإإب

زع«و «ىفطسصم ةنيرق نب«و «زيزعلا دبع ديعلب«و «نوبت ديجملا دبع«و «سسيلف نب يلع» نم لكب رمآلا قلعتيو نيحسشرتم ةسسمخ
يوسضعلا نونإقلا بسسح يسسإئرلا قإبسسلا نم بإحسسنلا مهيلع ليحتسسي تإب ةيمسسرلا ةديرجلا يف ةمئإقلا رسشن دعبو «يبوهيم نيدلا

هبإحسسنا لبقي نل تإبإختنÓل حسشرملا نأا» ىلع تإبإختنلا نونإق نم441 ةدإملا سصنتو. ريطخ عنإم ثودح دنع لإا تإبإختنÓل
ةعجارم متي نأا دعب «حسشرملا توم» وأا «ريطخ قئإع» كإنه نوكي إملو «يروتسسدلا سسلجملإب لجسسي نأا دعب رإبتعلا نيعب ذخؤوي نلو

ردجي و»إموي51 إهإسصقأا ةلهم يف تإبإختنلا دعوم ليجأإت متي ةيمسسرلا ةديرجلا يف إهرسشنو يروتسسدلا سسلجملا لبق نم ةمئإقلا

تإبإختنÓل ةتسسلا نوحسشرتملا بحسسنا نيأا9991 ليرفأا يف نإك رئازجلا خيرإت يف ةيسسإئرلا تإبإختنلا نم بإحسسنا ةيلمع رخأا نأا
دولوم «و «دمحأا تيآا نيسسح» موحرملاو » هللا بإج هللا دبع«و «يميهاربإلا بلإط دمحأا» نم لكب رمألا قلعتي و قإبسسلا نم ةيسسإئرلا

زيزعلا دب˘ع» ل˘ي˘ق˘ت˘سسم˘لا ق˘بإ˘سسلا سسي˘ئر˘لا زو˘ف نÓ˘عإا ل˘ب˘ق عار˘ت˘قلا ق˘يدإ˘ن˘سص ح˘ت˘ف ل˘ب˘ق تإ˘عإ˘سس «ي˘ف˘ي˘سس داد˘ق˘م» و » سشور˘م˘ح

YÉO∫ GCe«ø.ةيدارملا يسسركب «ةقيلفتوب
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طاششن ديمجت ررقت ةعانشصلا ةرازو
رئازجلاب ةيكذلا فتاوهلا بيكرت عناشصم

طاسشن ديمجت ةيمسسر ةروسصب  مجانملاو ةعانسصلا ةرازو تررق
هنع تفسشك امبسسح كلذو.رئازجلاب ةيكذلا فتاوهلا بيكرت عناسصم
تدكأات ةعانسصلا ةرازو نأا قايسسلا سسفن يف ةدكؤوم ةميلع رداسصم
ادع ام ينطولا داسصتقÓل ةدئاف يأا بلجت نل عناسصملا هذه نأاب
داريتسسا لجأا نم ةيمومعلا ةنيزخلا نم ةبعسصلا ةلمعلا فازنتسسا
ةلودلا ةنيزخ فلكت يتلا فتاوهلا هذه بيكرتب ةسصاخلا عطقلا
ءاجو.زهاجو لماك لكسشب اهداريتسسا ةيلمع فلكت امم رثكأا ابيرقت
،طاسشنلا اذهل ةياسصولا لبق نم لماسشلا مييقتلا دعب رارقلا اذه
عاطقلل ةفاسضم ةميق يأا مدقي مل هنأاب ريراقتلا لج تدكأا يذلاو
ةرازو حلاسصم اهب تماق يتلا ةسصاخلا ةسساردلا بسسحو يعانسصلا
ةنيزخلا تدب˘ك ع˘نا˘سصم˘لا هذ˘ه نإا˘ف طا˘سشن˘لا اذ˘ه لو˘ح ة˘عا˘ن˘سصلا
طاسشن فقو رارق لخديسسو تارلودلا نييÓمب رئاسسخ ةيمومعلا

،لبقملا يفناج رهسش نم حتافلا نم ةيادب ذيفنتلا زيح عناسصملا هذه
لدب يئاهن جوتنمك Óبقتسسم ةيكذلا فتاوهلا داريتسسا متي نأا ىلع
ديدعلا ىوتسسم ىلع هب لومعم وه امك بيكرتلاب ةسصاخ  ءازجأا نم
داريتسسا عسضخيسس ام˘ك .ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ع˘نا˘سصم˘لا ن˘م

ةئاملاب03ـب ةردقملا ةيكرمجلا قوقحلل Óبقتسسم ةيكذلا فتاوهلا

ةئاملاب06ـب ردقملاو تقؤوملا يئاقولا يفاسضإلا مسسرلل ًاسضيأاو

.0202 ديدجلا ةيلاملا نوناق بسسح

S°∏«º.±

1202 ةنشس جد رايلم008 ىلإا لشصيشس زجعلا

يذلا لÓتخلا يف مكحتلا ةبوعشص دكؤوي «لاكول»
دعاقتلل ينطولا قودنشصلا هنم يناعي

درل تسصسصخ ةسسلج لÓ˘خ لا˘كو˘ل د˘م˘ح˘م ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو قر˘ط˘ت
ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ءا˘سضعأا تلا˘˘غ˘˘سشنا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا

ناميلسس اهسسأارت يتلاو،0202 ةيلاملا نوناق عورسشم سصوسصخب
زجعلا ةيسضق ىلإا ءارزولا نم ددع اهرسضحو سسلجملا سسيئر نينسش
لسصي دق هنأا لاق يذلاو دعاقتلل ينطولا قودنسصلا هنم يناعي يذلا

يذلا زجعلا وهو1202. ةنسس نم ءادتبا ايونسس جد رايلم008 ىلإا
هدكأا امبسسح ةلودلا ةينازيم نم مئادو يلك لكسشب هتيطغت نكمي ل
سسلجملا باون مامأا هلخدت لÓخ ريزولا دكأا امك.ةيلاملا ريزو
دعاقتلا قودنسص زجع يف مكحتلا ةبوعسص ىلإا ينطولا يبعسشلا

ثيح4102 ةنسس ذنم هنزاوت يف اداح ايلكيه لÓتخا فرعي يذلا

نم «لاكول دمحم»  رذح امك8102. ةنسس جد رايلم006 هزجع غلب
قيبطت مدعو ريسصقلا ىدملا ىلع تاطايتحا بايغ لظ يف و هنأا
غلبيسس زجعلا اذه نإاف ،ديعبلاو طسسوتملا ىدملا ىلع تاحÓسصإا

يونسس لدعمب دادزيسس و1202 نم ءادتبا ايونسس جد رايلم008

ريزولا لاقو. مداقلا دقعلا لÓخ ةئاملاب3 و ةئاملاب5.2 نيب حوارتي
ةيطغتل ةلودلا ةينازيم ةمهاسسم ىلع دامتعلا  ل» :ددسصلا اذه يف
ليومتلا دراوم ىلع دامتعلا مت دقو.«يلك و مئاد لكسشب زجعلا اذه

005ـب ردقملاو ةنسسلا هذهل قودنسصلا زجع ليومتل يديلقتلا ريغ
رسسفي دÓبلا هفرعت يذلا يداسصتقلا عسضولا نأا حسضوأاو .جد رايلم
مسساحلا لماعلا نأا افيسضم.قودنسصلا اهيلإا لسصو يتلا ةلاحلا ايبسسن
يف نمكي ةمادتسسم ةفسصب قودنسصلل يلاملا زجعلا ىلع بلغتلل
سصرف قلخب حمسسيسس يذلا يداسصتقلا ومنلا ىوتسسم نيسسحت

يف نيمهاسسملا ددع نم عفريسس رمألا اذه نإاف يلاتلابو ةديدج لمع
.دعاقتلل ينطولا قودنسصلا
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تا˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا تل˘˘˘سشف ن˘˘˘˘يأا
تاذ تعجرأا .كلذ يف ةبقاعتملا
يف نمكي ببسسلا ناب رداسصملا

ةيلام ىرخأاو ةينوناق تابوعسص
ريزو˘لا رار˘ق د˘ي˘سسج˘ت سضر˘ت˘ع˘ت
ي˘ف «يود˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن» لوألا
يلاملا عسضولا لظ يف ناديملا
دÓبلا هنم يناعت يذلا مزأاتملا

عا˘ط˘ق نأا ا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع اذإاو ة˘˘سصا˘˘خ
نم ةلاح فرعي ةيمومعلا ةرادإلا

ة˘ي˘لا˘م˘لا بسصا˘ن˘م˘لا ة˘يدود˘ح˘˘م
ءلؤوه نأاب انملسس اذإا و ةحوتفملا
لامعلا جورخ دعب مهميسسرت متي

نإاف ةنسس لك يف دعاقتلا ىلع
ةيلاملا ةرازو نم ةميلعت كانه
بسصن˘م˘ب ظا˘ف˘ت˘˘حلا˘˘ب ح˘˘م˘˘سست

5 جور˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘حاو
يتلا ةسسسسؤوملا نم ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م
. با˘ب˘˘سشلا ءلؤو˘˘ه ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
وأا يعانسصلا عاطقلل ةبسسنلابو
ل˘˘˘˘˘˘˘ج نإا˘˘˘˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘˘قلا
يف تتاب ةيعانسصلا تاسسسسؤوملا
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ةر˘ي˘خألا تاو˘˘ن˘˘سسلا

ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص
ا˘ه˘سسÓ˘فإا تر˘˘ه˘˘سشأا تار˘˘سشع˘˘لا

ل طاسشن ةلاح يف لازت ل يتلاو
ميسسرت ىلع اهربجي نوناق دجوي
اه˘يد˘ل جا˘مدإلا دو˘ق˘ع با˘ح˘سصأا

نم فلآلا هلوح سضفتنا ام اذهو
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
تايلو فلتخم يف تابسسانملا
ة˘مو˘كح˘لا ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل ن˘˘طو˘˘لا
ةعيرسس تايلآا داجيإا ىلع لمعلاب

ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘˘جا˘˘مدإل
نإاف قايسسلا اذه سسفن يفو.ةمئاد
ريزول˘ل د˘يد˘ج˘لا م˘يد˘ق˘لا رار˘ق˘لا
«يود˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘ن» لوألا
ءارزو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م ن˘˘ع ردا˘˘سصلا

ي˘لوؤو˘سسم ع˘ي˘م˘ج˘ل يد˘˘سسم˘˘لاو
فد˘ه˘ب ة˘˘يرازو˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
با˘ح˘سصأل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘يو˘سست˘˘لا

لازت ل ليغسشتلا لبق ام دوقع
نيب ام ءاربخلا ءارأا هلوح نيابتت
ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا رار˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب بحر˘˘˘م
ىلإا ءاج يذلا ءيرجلاب هفسصوو
ن˘م فلآلا ةا˘نا˘ع˘م˘ل د˘ح ع˘˘سضو
زواجت نم مهنم نيذلا بابسشلا
نم رثكأا ءاسضقو نيعبرألا نسس

هبسصنم يف ةلماك تاونسس01
ة˘ق˘ئا˘سضلا م˘غر م˘ي˘˘سسر˘˘ت˘˘لا نود
دÓبلا ةنيزخ اهفرعت يتلا ةيلاملا
ةموكحلا طار˘ت˘سشا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
نأاو ةينهم ةربخب جامدإلا طبر
ينمز لودج قفو ايجيردت متي
كلذكو تاونسسلا ددعتمو ددحم
جامدإا نأا ربتعي نم نيب ام كانه
عيمج يف بابسشلا ءلؤوه فلآا
ف˘ي˘ظو˘لا˘ب ة˘سصا˘خ تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
ثحبي يتلا ةقيرطلاب يمومعلا

بير˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف و ءلؤو˘˘ه ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
نود ليحتسسملا رمألا˘ب ل˘جا˘ع˘لا
نم جامدإا ةيلمع يأا نأا نايسسن
تادا˘يز ف˘ل˘خ˘ت˘سس ل˘ي˘ب˘ق˘لا اذ˘˘ه

01 زواجتت روجألا يف ةربتعم
ديزيسس يذلا رمألا رانيد فلآا

ةدوسصرملا ةينازي˘م˘لا ءا˘ب˘عأا ن˘م
عورسشم يف تاعاطقلا عيمجل
ة˘˘˘ن˘˘˘سسل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق

ادو˘عو نأا ن˘يد˘˘كؤو˘˘مو0202.
ةبقاعتملا تاموكحلا نم ةقباسس
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ق˘با˘سسلا ما˘ظ˘ن˘لا ما˘يأا

باب˘سشلا ءلؤو˘ه جا˘مدإا˘ب4102
اهنع تعجارت ةياهنلا يف اهنكل
وأا عاطق يف اهحاج˘ن ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثا

نأا نيح يف رئازجلا تلاسصتاو
يف ريسسلا تسضفر ىرخأا تارادإا

با˘˘ي˘˘غ ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب ها˘˘˘ج˘˘˘تلا اذ˘˘˘ه

ل˘ك ي˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا بسصا˘ن˘م˘لا
ىلع ةيلاملا ةمزألا ببسسب ةنسس
تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ك تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق رار˘˘غ
طا˘سشن˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لاو
ةينطولا ة˘ي˘بر˘ت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا

8102 ةطرافلا ةنسسلا نإاف ملعلل
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م تعر˘˘˘سش
نيلماعلا ءاسصحإا يف تايلولاب
ثدحتت ثيح جمانربلا اذه يف

02 و˘ح˘ن ءا˘سصحإا ن˘ع ردا˘˘سصم
جا˘مدإلا را˘طإا ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ع ف˘˘لأا
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لا
راوطأÓل ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا
ةرازو نأا اهنيح رابتعاب ةثÓثلا
ءاسصحإاب تر˘مأا ن˘م ي˘ه ل˘م˘ع˘لا
جا˘مدإلا را˘طإا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
اديمهت تايلولا عيمجب ينهملا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا ا˘˘م˘˘ك. جا˘˘مدإÓ˘˘ل
ىقب˘ت تا˘ق˘با˘سسم˘لاو ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
سصيخرتلا بجوتسستو (ةدودحم)
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
كلذ لعلو يمومعلا فيظولاو
دبع» رو˘تا˘ن˘ي˘سسلا ه˘ل ن˘ط˘ف˘ت ا˘م
هلاؤو˘سس ي˘ف «م˘ي˘عز ن˘ب با˘هو˘لا
نم لوألا ريزولل ريخألا يباتكلا

مهدوق˘ع ل˘يو˘ح˘ت ه˘تو˘عد لÓ˘خ
بسصانم يف ميسسرت تارارق ىلإا

قفاوتت ىرخأا بسصانم وأا مهلمع
م˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘تادا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘سش ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
لاؤو˘˘سس بسسحو. م˘˘ه˘˘تÓ˘˘˘هؤو˘˘˘مو
ى˘لإا م˘ي˘عز ن˘ب ه˘˘ه˘˘جو ي˘˘با˘˘ت˘˘ك
يودب نيدلا رون لوألا ريزولا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ئ˘م نإا˘ف
جا˘مدإلا دو˘ق˘˘ع ن˘˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا

ل ير˘˘ه˘˘سش ر˘˘جأا˘˘ب نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘يو

اودجي مل رانيد فلأا51 زواجتي
تارادإلا مز˘ل˘˘ي يذ˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا˘ب تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
مهل نمسضت ةمئاد لمع بسصانم
لح داجيإا دسصقو ةميركلا ةايحلا

لغتسشت يتلا ةئفلا هذهل يئاهن

يتلاو ليغسشتلا لبق ام دوقعب

ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ي˘˘˘ف تل˘˘˘ظ

ةليوط تاون˘سس ذ˘ن˘م ل˘ي˘غ˘سشت˘لا

ليغسشتلا لبق ام دعب هنأا مغر

وأا ليغسشتلا اي˘كي˘تا˘مو˘توأا ي˘تأا˘ي

حرتقا دقف ميسسرتلا رخآا ىنعمب

ةينونا˘ق ةدا˘م جاردإا رو˘تا˘ن˘ي˘سسلا

ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘سشم ن˘م˘سض

باب˘سشلا جا˘مدإا سضر˘ف˘ت0202

تاونسس6 ن˘م ر˘ث˘كأل ل˘ما˘ع˘˘لا

يف جامدإلا لبق ام دوقع نمسض

نود نمو ةمئاد لمع بسصانم

ةسصاخ تاقباسسملا ىلع رورملا

ىوتسسم ىل˘ع م˘ه˘ن˘م نو˘ل˘ما˘ع˘لا

ىرخأا ةئف كانه نأا امك تارادإلا

لامع ةئف ي˘هو م˘ي˘سسر˘ت˘لا د˘ير˘ت

لمعت يتلا ةيعامتجلا ةكبسشلا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ

معاط˘م˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا

فلآلاب دعت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘سسرد˘م˘لا

جا˘مدإلا ىر˘خألا ي˘ه ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘تو

ر˘يزو˘لا نأا ةرا˘سشإلا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لاو.

ناك «يودب نيدلا رون» لوألا

ءارزولا سسلجم عامتجا يف ررق

ة˘˘يو˘˘سست˘˘لا طرا˘˘ف˘˘لا ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا

با˘ح˘سصأا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا

نيزئاحلا ليغسشتلا لبق ام دوقع

ق˘فو اذ˘هو ة˘ي˘ن˘ه˘م ةر˘ب˘خ ى˘ل˘˘ع

متتسس ي˘ج˘يرد˘ت ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م

51 نوسضغ يف هيلع ةقداسصملا

ايجيردت كلذ متي نأا ىلع اموي

ددعتمو ددحم ينمز لودج قفو

ةيرازو ةنجل ىلوتتو تاونسسلا

لمعلا ر˘يزو ا˘ه˘سسأار˘ي ة˘كر˘ت˘سشم

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘ف˘ي˘˘كلا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت

ةئفلا هذه نيكمتو كلذ ديسسجتل

.اهقوقح لماك نم

 تاحيشضوتب نوبلاطيو ةمهبم ةموكحلا دوعو اوربتعا

تاجاجتحلا ةلشصاوم نوررقي ليغششتلا لبق ام دوقع باحشصأا
¯hd«ó gô…

ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع با˘ح˘سصأا را˘˘ت˘˘خا
قيرط يف ريسسلا ةلسصاوم ليغسشتلا
نÓ˘عإا م˘غر كلذو تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
مهتيع˘سضو ة˘يو˘سست ن˘ع ة˘مو˘كح˘لا
ـل ا˘˘˘ق˘˘˘فو كلذو ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ل˘˘˘كسشب
م˘ت˘ت˘سس ي˘ج˘يرد˘ت ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م»
عا˘م˘ت˘˘جا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لا
ة˘جا˘جدو˘ب د˘كأا .«مدا˘ق˘لا ة˘مو˘كح˘˘لا

نع عافدلا يف ءاطسشنلا دحأا يدمح
ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘˘ع با˘˘ح˘˘سصأا قو˘˘ق˘˘ح
ـل حيرسصت يف ةبانع ةيلوب ليغسشتلا
اهقلطأا يتلا دوعولا نأا «ةعاسس رخآا»
ارخؤوم يودب نيدلا رون لوألا ريزولا

دكؤوي سسوملم ءيسش اهيف دجوي ل
هذه لكسشمل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘ح˘لا ى˘ل˘ع
يتلا ىرخألا تائ˘ف˘لا ة˘ي˘ق˘بو ة˘ئ˘ف˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع را˘طإلا اذ˘ه ي˘ف ل˘م˘ع˘ت

ىلإا اتفل ،يعامتجلا طاسشنلا دوقع
م˘لو م˘ه˘˘ب˘˘م لوألا ر˘˘يزو˘˘لا رار˘˘ق نأا
نم ع˘ي˘ط˘ت˘سسن ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ن˘م˘سضت˘ي

نم متيسس يتلا ةقيرطلا مهف اهلÓخ
باحسصأا ةيعسضو ةجلا˘ع˘م ا˘ه˘لÓ˘خ
(يودب يأا) هنأاو اسصوسصخ ،دوقعلا

ايجيردت» لكسشملا لح نع ثدحت
ددعتمو دد˘ح˘م ي˘ن˘مز لود˘ج ق˘فو
اذهب ةجاجدوب لاق ثيح ،»تاونسسلا
دو˘ق˘ع˘لا با˘ح˘سصأا نأا˘ب سصو˘سصخ˘لا

01 نيب) ةليوط تاونسسل اورظتنا

راظتنلا مهنكمي ل«و (ةنسس51و
حسضوأا امك ،هريبعت دح ىلع «رثكأا
قرطتي مل لوألا ريزولا نأا ثدحتملا
طا˘˘سشن˘˘لا دو˘˘ق˘˘˘ع با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ى˘˘˘لإا
ةرازو˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
تارسشعب نودعي نيذلاو نماسضتلا
اسضيأا مه ينطولا بارتلا ربع فلآلا

ةيجاجتحلا تافقولا يف اوكراسشو
ىوتسسم ىلع وأا ايلحم تمظن يتلا
عسضولا اذه مامأاو ةمسصاعلا رئازجلا
مهنأاب يدمح ةجاجدوب طسشانلا دكأا
قيرط يف ريسسلا يف نولسصاويسس
لوسصح˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا تا˘جا˘ج˘ت˘حلا

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘سسو˘م˘ل˘م لو˘˘ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
سصوسصخلا اذهبو ةيسصولا تاهجلا
ةيجاجتحا ةفقو نومظنيسس مهنأاب دكأا

ىلع كلذو ةبانع ةيلو رقم مامأا ادغ
تا˘يلو ي˘قا˘ب ي˘ف م˘ه˘ئÓ˘مز رار˘غ
ةفقو ميظنت ىلع اوقفتا امك ،نطولا
مامأا مداقلا ءاعبرألا ةينطو ةيجاجتحا

– نوموقيسس نيأا لمعلا ةرازو رقم
راعسشلا سسفن عفرب –ردسصملا بسسح
لو˘ل˘ح ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ي˘ع˘˘سسلاو
،ةرو˘كذ˘م˘لا ةرازو˘لا ن˘م ة˘سسو˘م˘ل˘م
ةنجللا سسأاري لمعلا ريزو نأا رابتعاب
تايفيكلا ددحتسس يتلا ةكرتسشملا

باحسصأا بلاطم ديسسجتل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
سصخلتت يتلا ليغسشتلا لبق ام دوقع
،طر˘˘سش وأا د˘˘ي˘˘ق نود جا˘˘˘مدإلا ي˘˘˘ف
،دعاقتلا يف لمعلا تاونسس باسستحا
ةدا˘عإاو ي˘˘ع˘˘جر ر˘˘ثأا˘˘ب سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.ايفسسعت نيفوقوملا فيظوت

ةيلام و ةينوناق تاقوعم و نويلملا قوفي يذلا لئاهلا مهددع ببشسب

مهميشسرتب ةموكحلا ءافو يف «نوككششي» ليغششتلا لبق ام دوقع فلملنوعباتم
يعاطق يف باشش نويلم نم ديزأا ميشسرتب اهتادهعتب ةيلاحلا ةموكحلا ءافو يف ليغششتلا لبق ام دوقع فلمل نوبقارم ككشش

6102و4102 يتنشس يف ثدح ام املثم ىرخألا تاعاطقلا يقابو يعانشصلاو يمومعلا فيظولا

 تويبلا تائم تقرغأاو عراوششلاو تاقرطلا ترمغ

 لجيجب يناثلا يعماجلا بطقلا قرغتو قطانملا تارششع لزعت ةينافوطلا راطمألا
ةينبلا اذكو ةيمومعلا تاكلتمملا ىوتسسم ىلع ةربتعم ةيدام رئاسسخ يف سسمأا لجيج ةيلو ىلع تلطاهت يتلا ةينافوطلا راطمألا تببسست
لويسسلا اهترمغ يتلا تاقرطلا نم تارسشعلا عطق نع كيهان نينطاوملا فلآا لزعو ءايحألا تارسشع قارغإا يف تببسست امك ةيتحتلا
اذه لثم يف ةلجاوجلا اهفلأاي مل ةرهاظ يف كلذو جولثلا نم تايمكب Óمحم فينع ايوج ابارطسضا سسمأا لجيج ةيلو تدهسشو ةفراجلا
اذكو لجيج ةيلولا ةمسصاعب اسصوسصخ لويسسلاو هايملا اهتمحتقا يتلا ءايحألا تارسشع قارغإا يف ببسست يذلا رمألا ةنسسلا نم تيقوتلا
ةطحملا رارغ ىلع ةيويحلا تآاسشنملاو لزانملا ديدع ةفراجلا لويسسلا ترمغ امك ، ةيليملاو ريهاطلا رارغ ىلع ىربكلا ةيلولا تايدلب
ريخألا اذهل ةعباتلا ةيعماجلا تاماقإلا هايملا تلزع ثيح تسسوسساتب يناثلا يعماجلا بطقلا اذكو ةيلولا ةمسصاعب نيرفاسسملا لقنل ةيربلا

اديدحتو34 مقر جودزملا ينطولا قيرطلا نم ءازجأا قلغ يف راطمألا هذه تببسست امك ، ةريخألا هذه لخادمب ةريبك ةيام ةكرب لكسشت دعب
ليهسست لجأا نم ينطولا كردلاو ةيندملا ةيامحلا رسصانع لخدت بلطت يذلا رمألا زيزعلا دبع يديسس ةيدلبب اذكو ةيلولا ةمسصاع لخدمب

ةيامحلا رسصانع هيف تقلت يذلا تقولا يف اذه ثدحي ، راطمأاـلا هايم اهرمغت مل يتلا تارمملا وحن تابكرملا هيجوتو رورملا ةكرح
ءايحألا سضعبب هايملا ولع عفترا امدعب اهلزانم ةرداغم يف تلسشف يتلا ةرسصاحملا تÓئاعلاو سصاخسشألا لبق نم تلاسصتلا تائم ةيندملا

ةهجلاب اكميسس ةيلولا قطانم نم ريبك ددعب يئابرهكلا رايتلل عاطقنا لجسس امك. رتم ىنم رثكأا ىلإا ةيلولا ةمسصاعب ةطبارلا رارغ ىلع
هذه اهفرعت مل ةقباسس يف كلذو ةمات هبسش ةلزع يف سشينروكلا ةمسصاع لخدأا يذلا رمألا تلاسصتإلا ةكبسش عاطقنا نع كيهان ةيقرسشلا
ةقلغملا تاقرطلا سضعب حتف لجأا نم سسمأا ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس دودح ىلإا ةلسصاوتم دوهجلا تلظو ، ءاتسشلا لسصف زع يف ىتح ةريخألا

ةيلخ ليكسشت نع ةيندملا ةيامحلا حلاسصم هيف تنلعأا يذلا تقولا يف ةكبسشلا اهب تعطقنا يتلا قطانملا نم ددعل يئابرهكلا رايتلا ةداعإاو

 Ω .eù°©ƒO. نيررسضتملا سصاخسشأÓل ةدعاسسملا ميدقتو بثك تنع عسضولا ةعباتم لجأا نم ةمزأا
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قيقحت حتفب بلاط

ةنتابب حجان وهو ةنشسلا ديعي ذيملت
ىدل ىوكشش ،يوناث ةيناث ةنشس شسردي «ب ط» ىعدي ذيملت عفر
،تمخلات ةيدلبب «ىشسوم نب ديعشسلا يفولخم» ديهششلا ةيوناث ريدم
شصوشصخب ،ةنتاب ةي’ول ةيبرتلا ريدم اذكو ،هميلعت اهب لوازي يتلا
˘مر˘شصن˘م˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘شسارد˘˘لا ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف

اشصوشصخ ،ةيشساردلا هجئاتنب ذيملتلا أاجافت ثيح،9102/8102

ناحتما زاتجا دق ريخأ’ا اذه نأا ثيح ،طاقنلا فششكل هيقلت دعب
،ناحتم’ا ةقرو ميلشستب ماقو ةيكاردتشس’ا ةرودلل يبرعلا بدأ’ا

هنأاب هغÓبإاو اهحيحشصتب ةداملا ذاتشسأا ماقو ،كلذ ىلع ءاشضمإ’او

لاقتن’اب هل حمشست يتلا ةمÓعلا يهو،02/51 ةطقن ىلع لشصحت

ىدلو ،هبوشسرب أاجافت ذيملتلا نأا ريغ ،يوناث ةثلاثلا ةنشسلا ىلإا
ناحتما زتجي ملو ابئاغ لجشس هنأا نيبت ،ببشسلا ةفرعم هتلواحم
هذاتشسأا اهب هربخا يتلا ةمÓعلا عشضو متي مل نيأا ،يبرعلا بدأ’ا
ام وهو ،ليلدلاب هل هزايتجاو هروشضح مغر ،طاقنلا فششك ةقروب

ةي’ول ةيبرتلا ريدم اذكو ،ةيوناثلا ريدم ىدل ىوكشش عدوي هلعج
ايشسارد اماع عيشضت دق يتلا هتيشضق يف قيقحت حتف شضرغل ةنتاب

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف اذ˘ه ،ه˘ب˘كتر˘ي م˘ل أا˘ط˘خ بب˘شسب Ó˘˘ما˘˘ك
.عوشضوملا

T°ƒT°É¿.ì

ةنتاب وحن ةعنمو ةنيزوب يطخ ولقان
لمعلا نع نوبرشضي

نع ةنتاب ةعنمو ةنتاب ةنيزوب يطخ نم لك ولقان شسمأا برشضأا
دباعلا ةينث ةيدلبب فقوت ةطقن رييغت ىلع مهنم اجاجتحا ،لمعلا
راثأا يذلا رمأ’ا وهو ،ةعنمو ةنيزوب تايدلب وحن اهيلع نورمي يتلا
ددع شصاقنإا يف ببشستي فقوملا اذه رييغت نأا ةجحب ،مهءايتشسا
يهو ،ةنتاب دباعلا ةينث طخ تÓفاح ىلع مهدفاوتو نيرفاشسملا
نكامأاب رفظلل طوطخلا هذه ربع نيلقانلا نيب ةمئاقلا ةشسفانملا
لقنتلا يف نينطاوملا حلاشصم اهبارشضإا لطع يتلا ،تÓفاحلا هذهب
رذعت نيذلا نويعماجلا ةبلطلا مهنم اميشس ةي’ولا ةمشصاع ىلإا

ىركذب لافتح’او نمازت بارشضإ’ا نأاو اشصوشصخ ،كلذ مهيلع
هذه لثم ةبيرشض نورفاشسملا عفدي ثيح ،فيرششلا يوبنلا دلوملا
.تابارشضإ’ا

T°ƒT°É¿.ì 

تافلملا لابقتشسا يف عرششت ةحشصلا ةيريدم

يدعاشسمل اديدج ابشصنم02 حتف
فيطشسب نانشسأ’ا يحارج

02 نم ،فيطشس ةي’و˘ل نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م تدا˘ف˘ت˘شسا

لابقتشسا ةيلمع تأادب ثيح، نانشسأ’ا يحارج يدعاشسمل ابشصنم
يحب يبطلا هبششلل يلاعلا نيوكتلل ين˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب تا˘ف˘ل˘م˘لا

رهششلا ن˘م52 ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘شست و ،ف˘ي˘ط˘شسب«انكشسم057»

دقو. لبقملا ربمشسيد91 موي ةقباشسملا ىرجت نأا ىلع يراجلا

طورشش تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تددح
ن˘يو˘كت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا شسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع، ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا
ةق˘با˘شسم˘لا نأا˘ب ،نا˘ن˘شسأ’ا ي˘حار˘ج يد˘عا˘شسم كل˘شسل شصشصخ˘ت˘م˘لا

نم ةثلاثلا ةنشسلا ىوتشسم نوتبثي نيذلا نيحششرتملا لكل ةحوتفم
ثيح ،نينثا نيرابتخا ةقباشسملا لمششت نأا ىلع،يوناثلا ميلعتلا
ةيعيبطلا مولعلا يتدام يف ايرايتخا اناحتما نوحششرتملا زاتجيشس

يرايتخا ناحتما اذكو،3 لماعملا و نيتعاشس ةدمل،تايشضايرلا وأا

وأا ةيناملأا وأا ةيزي˘ل˘ج˘نإا وأا ة˘ي˘شسنر˘ف) ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تا˘غ˘ل˘لا ىد˘حإا ي˘ف

دد˘ع نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج2. لماعملا و ن˘ي˘ت˘عا˘شس ةد˘م˘ل (ة˘ي˘نا˘ب˘شسإا

ةرازول نيوكتلا ططخُم˘ل ا˘ق˘ب˘ط ءا˘ج ا˘ه˘ح˘ت˘ف م˘ت ي˘ت˘لا بشصا˘ن˘م˘لا

فدهيو،9102 ةنشسل تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا

شصقن نم يناعت يتلا تايفششتشسملا ميعدت ىلإا ةقباشسملا حتف رارق
.نييبطلا هبشش يف
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ةثÓث نم ةلكششم ةباشصعلا

لقع˘لا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م شصا˘خ˘ششأا

نيب مهرامعأا حوارتتو ربدملا

ثلا˘ث˘لاو ي˘نا˘ث˘˘لا ن˘˘يد˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ةي’و نم مهعيمج نوردحني

ةباشصعلا هذه طششنت ، ةملاق

قرششلا تاي’و ىوتشسم ىلع

هذ˘˘˘ه تءا˘˘˘جو ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

تا˘ير˘ح˘تو ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘شضف˘˘ب

ر˘شصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م ة˘ق˘م˘ع˘˘م

ن˘م ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘˘ف

تا˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا لÓ˘˘خ

اهتيادب تناك ة˘شصا˘خ ير˘ح˘ت

هذهل ة˘طر˘ششلا دار˘فأا مÓ˘ت˘شسا

هفيقوت مت شصخشش ةحلشصملا

كرامجلا ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م

تاءارجإاب ه˘ما˘ي˘ق دد˘شصب نا˘ك

ينطولا بارتلا ىلإا لوخدلا

تارثؤوملا نم ةيمك هتزوحبو

ةيعرشش ريغ ةقيرطب ةيلقعلا

اشصرق8863 ـب ترد˘˘˘˘ق

هذ˘ه تف˘ششك ن˘يأا ا˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م

مايق نم دكأاتلا ىلإا تايرحتلا

ةزايح تاي˘ل˘م˘ع˘ب ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه

شضر˘غ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع تار˘˘ثؤو˘˘م

ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا

و يرئازجلا قرششلا تاي’و

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م را˘˘طإا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘ه

نم ةنوكتم ةمظنم ةيمارجإا

ا˘م˘هد˘حأا ن˘ير˘خآا ن˘ي˘˘شصخ˘˘شش

ناذختي ثيح ر˘بد˘م˘لا ل˘ق˘ع˘لا

دادعإÓل ارقم ةملاق ةي’و نم

ا˘م˘ه˘تا˘طا˘ششن˘ل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘˘لاو

ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإ’ا

تا˘ط˘ل˘شسلا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘˘بو

م˘ت ة˘شصت˘خ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

ةي’و ى˘لإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘يد˘م˘ت

ى˘لإا ر˘˘ف˘˘شسأا يذ˘˘لا و ة˘˘م˘˘لا˘˘ق

نيينعملا ةيوه ىلع فرعتلا

نم ءاهتن’ا دعبو امهفيقوتو

اهرثإا ىلع تزجنأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

مه˘ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق تا˘ف˘ل˘م

شسيمخلا راهن اومدق و اعيمج

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا

ردشص نيأا فراطلا ةمكحمب

مهعاديإاب ارمأا اعيمج مهدشض

 .شسبحلا

 ةيلؤلا تايدلب فلتخم اهتدهشش تاجاجتحا دعب/سسارهأا قؤشس

  «ةيراجلا ةنشسلا ةياهن لبق» يراجيإا يمومع نكشسم0013 نم ديزأا عيزوتب دعت تاطلشسلا
ḠC.T¢  

ةي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
نم رثكأا عيزوتب شسارهأا قوشس

لب˘ق» ي˘مو˘م˘ع ن˘كشس0013
لÓ˘خ اذ˘ه و ،» ة˘˘ن˘˘شسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
فلم ة˘شسارد˘ل شصشصخ عا˘م˘ت˘جا
يتأاي و ، هغيشص فلتخمب نكشسلا

نم ةلشسلشس دعب عامتج’ا اذه
نونطاو˘م ا˘ه˘ن˘شش تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا

ةيدلبب اهربكأا ناك ةي’ولا ربع
نا˘كشس ن˘م ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع
و ةيريدشصقلا و ةششهلا تويبلا

مهريغو نوع˘ط˘لا با˘ح˘شصأا ن˘م

ر˘ب˘شصلا غرا˘ف˘ب ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ن˘˘م˘˘م

، ه˘يوأا˘ي ن˘كشس ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لا

نو˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا نأا˘˘˘م˘˘˘ط ثي˘˘˘˘ح

ة˘ششه˘لا تا˘ن˘كشسلا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا

مت نيذلاو شسارهأا قوشس ةنيدمب

هنأاب4102 ةنشس لبق مهؤواشصحإا

م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا «ا˘ب˘ير˘˘ق» م˘˘ت˘˘ي˘˘شس

لدا˘˘ع˘˘لا ع˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب اود˘˘˘عوو

ة˘˘شصح رد˘˘ق˘˘ت ثي˘˘ح ، ن˘˘كشسل˘˘ل

8231 ـب شسار˘هأا قو˘شس ة˘يد˘˘ل˘˘ب

يقاب عزوتي اميف ايراجيإا انكشس

ة˘تارد˘شس ن˘م ل˘ك ى˘ل˘˘ع دد˘˘ع˘˘لا

ششورواد˘˘مو ن˘˘˘كشس005ـب

59ـب ةروا˘˘تو ا˘˘ن˘˘˘كشس079ـب

رئ˘بو ا˘ن˘كشس65ـب ةششنا˘ن˘ح˘لو

تايدلبو نكشس001ـب ششوحوب

،انكشس09 ىلإا05 نيب ىرخأا
ة˘˘ششرو ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب اذ˘˘˘ه

عيبلا ةغيشص يف نكشس0051
شسارهأا قوشس ة˘يد˘ل˘ب˘ب را˘ج˘يإ’ا˘ب
ا˘هزا˘ج˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘كع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

دهششت يتلا و يرشصان ةلواقم
اذه ،ةئيطب ةريتو و اريبك ارخأات

0021 ة˘شصح ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب
تاذ يف حلاشص لارب يحب نكشس
ةكرششلل ةلوبقم ةريتوب ةغيشصلا
رد˘ج˘ت و اذ˘ه ،شسل˘طأا ة˘ي˘كر˘˘ت˘˘لا
ةشصحلا يلامجإا نم هنأا ةراششإ’ا
مل ةي’ولا اهنم تدافتشسا يتلا

6967ـب دعب لا˘غ˘ششأ’ا ق˘ل˘ط˘ن˘ت

0212 ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م ا˘˘ن˘˘كشس

63و (لد˘˘ع) ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصب ا˘˘ن˘˘˘كشس

0593و ايمومع ايوقرت انكشس

انكشس039و ا˘ي˘˘ف˘˘ير ا˘˘ن˘˘كشس
 .امعدم ايوقرت

 فيرششلا يؤبنلا دلؤملاب تلافتحلاو انمازت

 ةيرانلا باعلأ’او تاعقرفملا نم ةدحو22011 زجحت سسارهأا قوشس ةطرشش
¯GB.T¢

ع˘˘ي˘˘˘ب ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ل ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
ةيران˘لا با˘ع˘لأ’او تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لا

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لاو ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
تاقرطلا ىل˘ع اذ˘كو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
نمأ’ا رشصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت ، ة˘ما˘ع˘لا
نمأا ر˘شصا˘ن˘عو لوأ’ا ير˘شضح˘لا

قو˘شس ة˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ششورواد˘˘م
ن˘˘م د˘˘˘يزأا ز˘˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م شسار˘˘˘هأا

،ةيران باعلأاو ةعقرفم00011

ي˘˘ف ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا دد˘˘˘شصب تنا˘˘˘ك

ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا طا˘˘˘شسوأا

يوبن˘لا د˘لو˘م˘لا˘ب ت’ا˘ف˘ت˘حإ’او

فيثكت ىلع ءانب اذهو ،فيرششلا

ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘˘يرود

هجو يف فو˘قو˘ل˘ل شصا˘شصت˘خإ’ا

نوجوري نيذلا نييليفطلا راجتلا

ةرو˘ظ˘ح˘˘م˘˘لا با˘˘ع˘˘لأ’ا ه˘˘تا˘˘ه˘˘ل

ارطخ لكششت يتلاو ةعونمملاو

ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘مأا ى˘ل˘˘ع

 .راغشصلا لافطأ’ا مهنم

ن˘م تنا˘ك ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

يرشضحلا نمأ’ا رشصانع فرط

ةعومجم فيقوت مت نيأا لوأ’ا

ةنيدم˘لا ط˘شسو شصا˘خ˘ششأ’ا ن˘م

يف (70) ةعبشس مهددع غلابلاو

،ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘هد˘˘ق˘˘ع

ةعقرفم45801 مه˘تزو˘ح˘بو

ماجحأ’او عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
.ةنيدملا طشسو اهعيبب نوموقي
لبق نم تناك ةينا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

،ششورواد˘م ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘شصا˘ن˘ع
ةفثكم تايرود ىلع ءانب ثيح
شصاشصتخإ’ا ميلقإا ىوتشسم ىلع
ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ف˘ط را˘ج˘˘ت ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت

ةفلتخم ةع˘قر˘ف˘م861زجحو

مهليوحت متيل ماجحأ’او عاونأ’ا
ذا˘˘خ˘˘تإ’ ي˘˘ن˘˘مأ’ا ر˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
لومعملا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

.نأاششلا اذه يف اهب

ل˘ك نأا ى˘لإا ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘˘تو
ة˘ب˘قار˘م˘لاو ز˘ج˘ح˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تاينا˘كمإ’ا ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘ل تد˘ن˘ج
تلاز ’و ة˘ير˘˘ششب˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا

ن˘˘مأا ن˘˘م˘˘شضي ا˘˘م˘˘ب ةر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسم
.مهتمÓشسو نينطاوملا

دÓبلل ةيقرششلا تايلؤلا ىؤتشسم ىلع طششنت / فراطلا

جيورت يف ةشصتخم ةيمارجإا ةكبششب حيطت «يرايبلا »
ةملاق ةي’و اهلقعم ةيلقعلا تارثؤوملا

يف ةشصتخم ةريطخ ةيمارجإا ةكبششب ةحاطإلا نم فراطلا ةيلو نمأل ةعباتلا » يرايبلا » لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
 .دودحلا قيرط نع ةيعرشش ريغ ةقيرطب اهبلج متي نأا دعب اذهو ةيلقعلا تارثؤؤملا عيب و جيورت تايلمع

ةنتابب نيليتق ىلإا يدمعلا سسهدلا اياحشض عافترا
ةنتاب ىفششتشسمب ششاعنإ’ا ةفرغب ةريخأ’ا هشسافنأا56 رمعلا نم غلابلا «ع.ع » ةيحشضلا لوأ’ا شسمأا ظفل
هشسهد ىلع يكيناكيملا هراج مدقأا نأا دعب  مايأا ةثÓث ذنم اهل شضرعت ةغيلب تاباشصإاب ارثأاتم ،يعماجلا

تاباشصإاب ارثأاتم ،ناكملا نيعب ةايحلا قراف دق ناك يذلا ،ةنشس53 رمعلا نم غلابلا «شس ع» هنبا ةقفر
نب’ا ةزانج تعيشش ثيح ،شسأارلا ىوتشسم ىلع اهرطخأا ناك مشسجلا نم ةدع ءاحنأا ىوتشسم ىلع ةغيلب
نيذلا لاقعوب يح ناكشسو اياحشضلا يوذ طشسو بشضغلاو نزحلا نم ءاوجأا طشسو ،يشضاملا ءاعبرأ’ا
لهأا قلعي نأا لبق ،مهناريج دي ىلع ،ةدحاو ةلئاع نم نيدرف اهتيحشض حار ةميرج عششبأا ىلع اوزتها
يتلا ةجرحلا ةلاحلاب يبطلا مقاطلا تاحيرشصت مغر دلاولا ةايح ذاقنإا يف ةريبك ’امآا نيتيحشضلا
ءازعلل ةبوشصنملا ةميخلا عزن يف نومهي هلهأا ناك ثيح اذه ،هنباب قحتلا يذلا ،ةيحشضلا اهيناعي
ةافو يف اددجم ءازعلا يقلتل اهيلع نوقبي مهلعج ام ،دلاولا ةافو ربخ مهلشصيل مهلزنم نم برقلاب
ةميرجلا يف يشسيئرلا مهتملا تفقوأا دق نمأ’ا حلاشصم هيف تناك يذلا تقولا يف اذه ،يناثلا ةيحشضلا

نيتيحشضلا شسهدب ادمعتم ماق ثيح ،عينشش لعف نم هيلع مدقأا ام ةيفلخ ىلع كلذو ،هيقيقشش ةقفر
لامكتشسا راظتنا يف ،Óعف ثدح ام وهو ،امهتايح ءاهنإا ادشصاق تارم ةدعل «يششيبوشستيم» ةرايشسب
،نيفرطلا نيب بششن راجشش ةيفلخ ىلع تعقو يتلا ةيشضقلا يف ،نيفوقوملا عم تحتف يتلا تاقيقحتلا
ررقو راجششلا يف هليلغ فششي مل مد ةدورببو مهتملا نأا ريغ ،هكفل نينطاوملا نم ددع لخدتي نأا لبق
،ةعينششلا ةميرجلا هذه نم لاقعوب يح ناكشس طشسو ىوشصق بشضغ ةلاح طشسو ،اياحشضلا شسهد
نوفورعم مهنأاو اشصوشصخ ،ةميرجلا يف نيبب˘شست˘م˘لا ى˘ل˘ع تا˘بو˘ق˘ع˘لا ى˘شصقأا ط˘ي˘ل˘شست˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
.تاردخملل مهيطاعتو ةيوشسلا ريغ مهتاكولشسب
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ةنتابب ةكيرب يف ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو429 زجح
ةزايح اهدافم تامولعمل اهيقلت دعب ،ةنتاب ةي’وب ةكيربب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت
رمعلا نم نيغلابلا امهيف هبتششملا فيقوت نم ،ةبكرم نتم ىلع ةيلوحك تابورششم ىلع نيشصخشش

ىوتشسم ىلع تنشسكأا يادنويه عون نم ةبكرملا فيقوتو ،ايئاشضق قوبشسم امهدحأا ،ةنشس85و32
اهلخادب روثعلا مت ةبكرملا ششيتفت ىدلو ،ةليشسملا ةي’ول ةعباتلا ةرقمو ةكيرب نيب طبارلا قيرطلا

دقف هيلعو ،ماجحأ’او  عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو429 ـب ردقت ةيلوحكلا تابورششملا نم ةيمك ىلع
.نيفوقوملا نأاششب يئاشضق فلم ريرحت مت
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

7285ددعلا9102 ربمفون01 دحألا 5نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةباشصإا فلخي رورم ثداح
روشسكو حورجب ةأارمإا

ةرشضخوبب
ةدعب ةنشس53 رمعلا نم غلبت ةأارما سسمأا لوأا تبيشصأا

فارحنا بقع كلذو اهدشسج ءاحنأا يف ةفلتخم حورج
ينوبلا ةيدلبل ايم˘ي˘ل˘قإا ع˘با˘ت˘لا ةر˘شضخو˘ب ي˘ح˘ب ةرا˘ي˘شس
˘مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ه˘ب دا˘فأا ا˘م بشسحو .ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’و
تقلت هرشصانع نإاف ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاشصتإ’او

44 مقر ينطولا قيرطلاب رورم ثداح عوقو هدافم ءادن
متو ةنياعملا لجأا نم ناكملا نيع ىلإا اولقنت ثيح
ثداحلا نأا نيبت دقف هيلعو ،ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا ميدقت

ءاحنأا فلتخم يف روشسكو حورجب ةأارمإا ةباشصإا فلخ
ىلإا ةعرشسلا حانج ىلع اهلقن مت ةمث نمو اهدشسج
يعماجلا ىفششتشسملاب ةيبطلا ت’اجعتشسإ’ا ةحلشصم
دقف ىرخأا ةهج نمو .مزÓلا جÓعلا يقلتل دششر نبإا
غلبت ةباشش فاعشسإا نم ةيندملا ةيامحلا رشصانع تنكمت

يحب رورم ثداحل اهشضرعت دعب ةنشس42 رمعلا نم

ةرايشس مادطشصإا رثإا كلذو ملاشس يديشسب نكشسم004
ةروطخلا ةتوافتم حورجب تبيشصأا نيأا ةيران ةجاردب
يف اهفاعشسإا تعدتشسإا مشسجلا نم ةمدقتم ءاحنأا يف
جÓعلا يقلتل ىفششتشسملا ىلإا اهلقن مت ناكملا نيع
.بشسانملا
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يباقن عرف بيشصنت
ةيريدمب «بابانشسلل»

 ةحشصلا
ي˘با˘ق˘˘ن عر˘˘ف بي˘˘شصن˘˘ت طرا˘˘ف˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا ر˘˘ح˘˘ب م˘˘ت
.ةبانع ةي’ول ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدمب «بابانشسلل»
نم حيرشصتبو لام˘ع˘لا رو˘شضح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت ثي˘ح
ىلع عرفلا لشصحت ثيح نوناقلا تقبط يتلا ةرادإ’ا

هل حمشسي امم نيطرخنملا ددع نم ةئملاب02 ةبشسن
دعتشسي ىرخأا ةهج نم ،يباقن عرف سسيشسأاتو طاششنلا

ةبانعب ةيراوجلا ةحشصلل ةيمومعلا ةشسشسؤوملا لامع
ثيح «بابانشسلل » عبات يباقن عرف سسيشسأاتل مهرودب

004 نم رثكأا عمج نم ةيلمعلا ىلع نوفرششملا نكمت
متيشس هنإاف ةيلمعلا ىلع نيفرششملا بشسحو .طرخنم
ةراششإÓل ،عوبشسأ’ا اذه رحب عرفلا دÓيم نع نÓعإ’ا
عوبشسأ’ا ةياهن اوماق دق يرادإ’ا كلشسلا لامع نإاف
يف مهقح ةداعتشساب ةبلاطملل ةيجاجتحإا ةكرح ميظنتب
ةدافتشس’ا نم اومرح يتلا ىودعلا ةحنم نم ةدافتشس’ا

بشسحو يلاملا بقارملا نم رارقب رهششأا4 ذنم اهنم
ةيقب يف مهءارظن نإاف ةبانعب ةيمومعلا ةشسشسؤوملا لامع
هذه نم نيديفتشسم اولاز ام ىرخأ’ا ةحشصلا تاشسشسؤوم
.ةعاشسلا دحل ةحنملا
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ي˘ف ةدا˘يز˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
قاي˘شسلا ي˘فو يد˘عا˘ق˘لا ر˘جأ’ا
نم ةعاشس رخآا تملع دقف هتاذ
دا˘ح˘ت’ا نأا˘ب ةد˘كؤو˘˘م ردا˘˘شصم
يباقنلا عرفلا لح دق يئ’ولا

ن˘م ثي˘ح ق˘˘شسن˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘حرو
ةرادإ’ا غÓ˘بإا م˘ت˘ي نأا رر˘ق˘˘م˘˘لا
دعب ةشصاخ ،مويلا اذه رارقلاب

006 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ع˘˘م˘˘ج م˘˘ت نأا
عرفلا نم ةقثلا بحشسل عيقوت

دعب اذهو ،قشسنملا و يباقنلا
دوعولا ’إا مهترتف تدهشش نأا
سضرأا ى˘ل˘ع د˘شسج˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
نوررقي لامعلا لعج ام عقاولا
م˘ل˘ظ˘لا ه˘جو ي˘ف ة˘شضا˘ف˘˘ت˘˘ن’ا

هقوقحب ةب˘لا˘ط˘م˘لاو ةر˘ق˘ح˘لاو
عمج لÓخ نم ،ةيملشس ةقيرطب
داحتÓل اهميلشستو تاعيقوتلا
نم نييرئازجلا لامعلل يئ’ولا
يباقنلا سسلجملا فيقوت لجأا

،ه˘˘شسأار˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ق˘˘شسن˘˘˘م˘˘˘لاو
أادب هنإاف ردشصملا تاذ بشسحو

عشضو يف ريكفتلا سسمأا ذنم
نو˘كي ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل د˘˘يد˘˘ج ن˘˘ي˘˘مأا
ر˘ه˘شسيو لا˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ي˘كز˘ت˘ب

ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو م˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ع˘˘شسلا سسي˘˘لو م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
بشصن˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘ل˘˘ل
ه˘ح˘لا˘شصم ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو
حار˘ت˘قا م˘˘ت د˘˘قو ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا
ىظ˘ح˘ت ي˘ت˘لا ءا˘م˘شسأ’ا سضع˘ب
نم، لامعلا فرط نم عامجإ’اب

هذ˘˘˘ه تب˘˘˘˘ب˘˘˘˘شست ر˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘ج
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا

ةيرئازجلا لامع اهي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘˘ل˘˘ل

عرفلا قشسنمل ةبذاكلا دوعولا

عا˘شضوأ’ا يدر˘ت ي˘ف ي˘با˘ق˘ن˘˘لا

لحم تتا˘ب ي˘ت˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب

نينطاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م ط˘خ˘شس

.تامدخلا يدرت ببشسب

نمددعررقىرخأاةهجنم

ةينماشضتةكرحميظنتلامعلا

لحنملايباقنلاعرفلاعممويلا

.يئ’ولاداحت’ارارقبديدنتلاو

ةسسولهملا بوبحلا نم ةيمك زجح مت اميف

 ةينمأا ةلمح لÓخ ةفلتخم اياشضق يف اشصخشش32 فيقوت
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ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

لوأ’ا يرشضحلا نمأ’اب ةلماعلا

نم لاحرب ةيدلبب ،ة˘شسو˘ت˘ي˘لا˘كلا

ني˘قو˘ب˘شسم ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت

ر˘م˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق

يف امهيف هبتششم، ةنشس93و42

ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح ةيشضق

تحجن ا˘م˘ك،ةر˘جا˘ت˘م˘لا سضر˘غ˘ب

ةيمك زجح يف حلاشصملا تاذ
.ةشسولهملا سصارقأ’ا نم ةربتعم

نمأÓل ةطرششلا تاوق اهرودب
ةر˘˘˘شضخو˘˘˘ب لوأ’ا ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا
ن˘م تن˘كم˘ت،ي˘نو˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
نم ناغل˘ب˘ي ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت

امهدحأا ،ةنشس03 و32 رمعلا
برشضلا ةيشضق يف ثحب لحم
نم رخآ’او ني˘يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو
ني˘شضي˘بأا ن˘ي˘حÓ˘شس ةزا˘ي˘ح ل˘جأا

ي˘ف تذ˘خ˘تا ن˘يأا،ن˘˘يرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك امهقح
تماق قايشسلا تاذ يفو،ةمزÓلا
نم لكل ةعباتلا ةطرششلا تاوق
و يناثلا،لوأ’ا يرشضحلا نمأ’ا
تشسم ةيطرشش ةيلم˘ع˘ب، ع˘شسا˘ت˘لا
ة˘˘ن˘˘ئا˘˘كلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا و عراو˘˘˘ششلا
نيأا ،ركذلا ةفلاشسلا تاعاطقلاب

751 ة˘لا˘ح سصح˘ف ى˘لإا تشضفأا

نم سصاخششأا5 فيقوت،اشصخشش

سضرغب تاردخ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ل˘جأا
كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شس’ا و ةر˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تاجارد01 ة˘ب˘قار˘م،ي˘شصخ˘ششلا

لحم سصاخششأا7 فيقوت،ةيران

نم سصا˘خ˘ششأا6 فيقوت،ثحب
قيرطلا يف ينلعلا ركشسلا لجأا
ن˘ي˘ت˘جارد ف˘ي˘قو˘ت،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةفاشضإا،قئاثولا مادعنإ’ نيتيران
نم ةربت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ى˘لإا
.تاعقرفملا

ةنيدملاب قطانم ةدع ىوتسسم ىلع

ةيران باعلأاو تاعقرفم ةدحو فلأا03 زجحت نمأ’ا حلاشصم
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ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘˘ت
ةيطرشش تايلمع ةدع يف ةبانع

ةد˘˘حو ف˘˘لأا03 ز˘ج˘ح ن˘˘م
ةفلتخم ةيران باعلأاو تاعقرفم
ةد˘˘ع ي˘˘˘ف عاو˘˘˘نأ’او ما˘˘˘ج˘˘˘حأ’ا

هتركذ امبشسح ةي’و˘لا˘ب ق˘طا˘ن˘م
.ةينمأ’ا حلاشصملا تاذل تانايب
عي˘ب ةر˘ها˘ظ ة˘برا˘ح˘م ل˘جأا ن˘مو
بقاوع اهل يت˘لاو تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لا

ةشصاخو انعمتجم ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘خو

تز˘ج˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م لا˘˘ف˘˘طأ’ا ة˘˘ئ˘˘ف

را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم

تاعقر˘ف˘م˘لا ن˘م ةد˘حو3383

511و عاونأ’او ماجحأ’ا ةفلتخم

لاينيشس ةد˘حو097و خيرام˘شش

روخبلا نم ةبلع17 ىلا ةفاشضإا

يف ةيئاشضق تافلم4 زاجنإا عم

تنكم˘ت ا˘م˘ك .ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ق˘ح

ةرئاد نمأ’ يمومعلا نمأ’ا ةقرف

ةيطرشش ةيلمع رثإا ىلع و ينوبلا

سصاشصتخإ’ا عاطقب ةيريهطت و

تاعقرفم ةدحو3012 زجح نم

تح˘ج˘نو عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م

يرشضحلا نمأÓل ةطرششلا تاوق

ةدحو00601 زجح يف عشساتلا

نم . ةيران باعلأا و تاعقرفم

لوأ’ا ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج

ةيطرشش ةيلمع رثإا ىلع نكمت

ةدحو83551 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م

ةرو˘ظ˘ح˘م با˘ع˘لأاو تا˘ع˘قر˘ف˘˘م
ناو˘عأا نأا ةرا˘˘ششإ’ا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو
دلوملا ةبشسان˘م˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘مأ’ا
ةلمحب او˘ما˘ق ف˘ير˘ششلا يو˘ب˘ن˘لا

تاعقرف˘م˘لا ة˘عا˘ب د˘شض ة˘ع˘شساو
نم ة˘ئز˘ج˘ت˘لاو ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ءاو˘شس
تÓحملل ةيئاجف ةمهادم لÓخ
ج˘˘يور˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششي ي˘˘ت˘˘لا
ى˘ت˘حو لا˘ف˘طأÓ˘ل تا˘ع˘قر˘ف˘˘م˘˘لا
دلوملا ةبشسانمو انمازتو رابكلل
.فيرششلا يوبنلا

ةنسسلا هذه اعجارت تاعقرفملاو ةيرانلا باعلأ’ا ثداوح تفرع اميف

نيشسح دارزوب يحب ةقشش ةفرششو ةيليوج5 يحب يراجت لحمب قيرح
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قيرح سسمأا لوأا ءاشسم بشش
يحب روطعلاو غبتلا عيبل لحمب

دجاوتملا2691 ةيليوج5
رئاشسخ فلخ نيأا ،ةبانع ةنيدمب
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘يدا˘˘م
تناك يتلا علشسلا فشصن قارتحا

لوأا تق˘ل˘ت .ل˘ح˘م˘لا˘˘ب ةدو˘˘جو˘˘م
ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شسلا دود˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘˘ف سسمأا
ءا˘˘˘شسم ف˘˘˘شصن˘˘˘لاو ة˘˘˘شسدا˘˘˘˘شسلا

ةبانعب  ةيندملا ةيامحلا حلاشصم
لحمب قيرح بوبشش هدافم ءادن
ي˘ح˘ب رو˘ط˘ع˘لاو غ˘ب˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل

مت روفلا ىلع،2691 ةيليوج5
روفو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا
نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو لو˘شصو˘˘لا
فشصن ىلع تتأا بهللا ةنشسلأا
لحملا ل˘خاد ةدو˘جو˘م˘لا ع˘ل˘شسلا
ثيح،رخآ’ا فشصنلا ذاقنإا مت اميف
فرط نم ايئاهن نارينلا تدمخأا

اذ˘ه،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا لا˘˘جر
ة˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘شسأا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘تو

بشش امك،ةلوهجم اه˘تا˘شسبÓ˘مو

ة˘فر˘ششب ق˘ير˘ح سسمأا لوأا ءا˘˘شسم

ن˘˘ي˘˘شسح دارزو˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب لز˘˘ن˘˘˘م

تم˘ه˘ت˘لإا ن˘يأا ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب

نود طقف ةيبششخ ةذفان نارينلا

ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘شسخ يأا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست

ح˘˘لا˘˘شصم تف˘˘ششكو اذ˘˘ه،ىر˘˘خأا

نار˘ي˘ن˘لا نأا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ل˘˘˘˘˘شصت نأا ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق تد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘خأا

قيرحلا بب˘شس ن˘عو،ا˘هر˘شصا˘ن˘ع

جتان هنأا ةعاشس رخآا رداشصم تلاق

نم ،ةيران باعلأاو تاعقرفم نع

ة˘ير˘يد˘م تل˘˘ج˘˘شس ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج

قئارح3 ةبانعب ةيندملا ةيامحلا

د˘لو˘م˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ل˘ي˘ل ط˘ق˘ف

ليلق ددع وهو ،فيرششلا يوبنلا

سسف˘˘ن˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘˘م

،ةيشضاملا ةنشسلا يف ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا

ي˘˘˘عو ن˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو

ريثكلا فزع نيذلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةيرانلا باعلأ’ا ءارشش نع مهنم

ةداع فلخت يتلاو تاعقرفملاو

حورجو تا˘با˘شصإا م˘ه˘ل ا˘يا˘ح˘شض

قييشضت˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن،ة˘توا˘ف˘ت˘م

لوخد عنمل يكرمجلاو ينمأ’ا

.ةيرانلا باعلأ’او تاعقرفملا

 ةسسسسؤوملا رقم مامأا تاجاجتح’ا ةجوم دعب

هايملل ةيرئازجلا ةباقن لحي يئ’ولا داحت’ا
يباقنلا عرفلا لحب ةبلاطملل ةسسسسؤوملا رقم مامأا ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا اهتفرع يتلا تاجاجتح’ا ةجوم دعب

.مهبلطم قيقحتو لامعلا ةمدخ ىلع رهسست ةديدج بتاكم باختنا ةداعإاو قسسنملا ليحرو

 ةيريدملا تاماقإا يقاب رارغ ىلع

اهتدهشش فيرششلا يوبنلا دلوملاب ةزيمم ت’افتحا
«2 سسوفيشس» ةماقإا

هيلع هللا ىلشص هللا دبع نب دمحم ةيربلا مانأ’ا ريخ دلومب ءافتحا ةزيمم ت’افتحا رامع يديشس ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم تدهشش
ةيعماجلا تاماقإ’ا تدهشش دقو .نيلشسرملاو ءايبنأ’ا متاخ اهلمح يتلا مÓشسإ’ا ةلاشسر ىنعم ماهلتشس’ ةبشسانملا تناك ثيح ،ملشسو
ةريشسلا نم تاحفنب عاتمتشس’او راكذأ’او ةينيدلا حئادملا ديدرت ةحرف اهتعبط مظعأ’ا لوشسرلا دلومب احرف ةزيمتم ةيلافتحا ءاوجأا
هذه ءايحإا ءاوجأا تغلب امك .اهب ءادتقÓل مظعأ’ا ملشسو هيلع هللا ىلشص لوشسرلا قÓخأاو لامعأا نم بناوج راشضحتشساو ةرطعلا ةيوبنلا

هذهب ’افتحا ةعئار نم رثكأا ءاوجأا تفرع ثيح «2 سسوفيشس» ةيعماجلا ةماقإ’اب سسمأا لوأا ةرهشس اهتورذ ةميظعلا ةينيدلا ةبشسانملا
ةريشسلا نم تاحفنب بولقلا ريونت و لئاشضفلا ماهلتشس’ ةشصرف تناك نيأا ينيدلا داششنإ’او حئادملا عشضو لÓخ نم ةزيمملا ةبشسانملا
تماق يتلا ةيعماجلا ةماقإ’ا ةريدم و ،ماعطإ’ا ةحلشصم سسيئر روشضحبو تايولحلا و عومششلاب ةعاقلا تنيزت امك،ةفيرششلا ةيوبنلا
مهدعب هكرت يذلا غارفلاب نوشسحي ’ ةبلطلا لعج زيمم يلئاع وج يف ،لئاشسولا و ةرادإ’ا ةحلشصم ةشسيئر ةقفر ةبلطلل ءانحلا عشضوب

ةماقإ’ا ءامشس تنيز يتلا ةيرانلا باعلأ’اب ليللا نم ةرخأاتم ةعاشسل ترمتشسا يتلا ةرهشسلا متتخت نأا لبق اذه ،مهيلاهأاو مهلزانم نع
لامعلا عيمجل ركششلاب اومدقت امك لافتح’ا مهتكراشش يتلا ةماقإ’ا ةريدم بناج نم ةزيمملا ةردابملا هذهل ةبلطلا ةحرف طشسو .ةيعماجلا

تننفت ثيح ةعئار ةقيرطب ةبشسانملا هذه تيحأا ةبيعششلا ريرشس0002 ةيعماجلا ةماقإ’ا اهتهج نم .ةحرفلا هذه مهوكراششو اورهشس نيذلا

U¢. Ü .ةشصاخلا مهتقيرطب يوبنلا دلوملاب ءافتح’او ةعاقلا نييزت يف تابلاطلا
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يطسشنم ةدئافل ينيوكت ضصبرت
 «ضسايجيد» يف بابسشلإ زكإرم

نع ةبانع ةي’ول ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم تنلعأا
يطسشنم ةدئافل يرظ˘ن˘لا ي˘ن˘يو˘كت˘لا ضصبر˘ت˘لا حا˘ت˘ت˘فا

ىلوأا ةجرد هيفرت˘لاو ل˘ط˘ع˘لا ءا˘سضق˘ل با˘ب˘سشلا ز˘كار˘م
يف نيبغارلل نكميو ،ةلبقملا ةيوتسشلا ةلطعلا لÓخ
بابسشلا تاطاسشن ةحلسصم ىلإا اومدقتي نأا ليجسستلا
نوكملاو مهتافلم عفد لجأا نم ةبانع «ضسايجيد» يف
يعماجلا ىوتسسملل ةيسسردم ةداهسش ،دÓيم ةداهسش نم

ليجسست˘لا قو˘ق˘حو ة˘ي˘سسم˘سش رو˘سص4و يو˘نا˘˘ث˘˘لا وأا

.جد0004 ـب ةردقملا
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Óفح مظنت «مسستبإ ةعومجم»
ةفعسسملإ ةلوفطلل

ةفعسسملا ةلوفطل˘ل Ó˘ف˘ح «م˘سست˘با ة˘عو˘م˘ج˘م» تم˘ظ˘ن
ةلوفطلا رقم ىلإا ةعومجملا ءاسضعأا لقنت ثيح ةبانعب
نيأا لافطأ’ا طسسو ةزيمم ءاوجأا اوعنسصو ةفعسسملا
عوم˘سشلا او˘ل˘ع˘سشأاو تا˘ب˘طر˘م˘لاو ا˘ياد˘ه˘لا م˘ه˘ل او˘مد˘ق
لاخدإا يف اوحجنو فيرسشلا يوبنلا دلوملاب ’افتحا
اريثك اوبجعأا نيذلا ةءاربلا بولق يف رورسسلاو ةحرفلا
«مسستبا ةعومجم» اهتقلخ يتلا ةيئانثتسس’ا ءاوجأ’اب
ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا تا˘جر˘خ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب ا˘م˘ئاد ردا˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

.ةيريخلاو
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دلوملاب لفتحت ةفاقثلإ رإد
فيرسشلإ يوبنلإ

اينف Óفح ةبانعب فايسضوب دمحم ةفاقثلا راد تمظن
ة˘نو˘ب قار˘سشإا ة˘قر˘فو ح˘يد˘م˘لاو دا˘سشنإ’ا ة˘قر˘ف ه˘ي˘ي˘ح˘ت
تناك ثي˘ح ’اوز ة˘ي˘نا˘ث˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ضسمأا ةوا˘سسي˘ع˘ل˘ل
لجأا يف ةيبانعلا تÓئاعلل ةحوتفم ةفاقثلا راد باوبأا
دلو˘م˘لا˘ب ’ا˘ف˘ت˘حا ة˘سصا˘خ ءاو˘جأا ي˘ف ة˘ي˘سسمأ’ا ءا˘سضمإا
فايسضوب دمحم ةفاقثلا راد نأا ةسصاخ فيرسشلا يوبنلا
هذه فرعتو فيرسشلا يوبنلا دلوملاب ةنسس لك لفتحت
.اريبك ايريهامج اروسضح تارهاظتلا

S°∏«ªÉ¿.Q 

«دوج» ةيإورل عيقوتلاب عيب
ةروثلإ ةحاسس ةبتكمب

ضسمأا ةبانع ةنيدم طسسوب ةروثلا ةحاسس ةبتكم تمظن
«دوج» ةياورل عيقوتلاب عيب احابسص ةرسشاعلا نم ةيادب
ينتقي نأا روهمجلل نكمي ثيح ةردنسص ةيفارخ ةبتاكلل
ةحاسس» ةبتكم تمظن دقو ،ةبتاكلل ةديدجلا رادسصإ’ا
ةنيدم يف تابتكم˘لا قر˘عأا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا «ةرو˘ث˘لا

لامعأ’ عيقوتلاب ع˘ي˘ب تار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع
لامعأ’ا نم ديدعلا ىلع رفوتتو ،اهرودسص دنع باتكلا
ايموي بطقتسست ثيح ةيملاع˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
.تائفلا لك نم نينطاوملا نم تائملا
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 فايشضؤب دمحم ةفاقثلا رادب

تابتكملل ينطولإ ىقتلملإ ماتتخإ
تاميركتلإ عقو ىلع

ميركتب تابتكملل عسسا˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا م˘ت˘ت˘خا
براسشوب روتكدلا ذاتسسأ’او ضشوطب لامك روسسيفوربلا
ى˘ل˘ع ة˘كرا˘سشم˘لا تادا˘ه˘سش ع˘يزو˘تو ر˘هز˘ل ي˘نادو˘لو˘ب
يف نيكرا˘سشم˘لا ن˘ي˘ي˘ب˘ت˘كم˘لاو ن˘ير˘طؤو˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا
دمحم ةفاقثلا راد ميظنت نم ىقتلملاو ،ةيملعلا ةسشرولا
ةبانع راتخم يجاب ةعماج عم قيسسنتلاب ةبانع فايسضوب
ربخملاو ةبانع ةعماجل تابتكملا مسسق عم نواعتلاب
ةعماج تاسسرامملاو جذامنلا تاينبلا قاسسنأ’ا ثحبلا

تامولعملا يئاسصخأ’ ةثدحتسسملا نهملا لوح نارهو

.ربمفون6و4،5 مايأا يجولونكتلا رسصعلا يف
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ا˘ه˘تدّد˘ح ي˘˘ت˘˘لا ةّد˘˘م˘˘لا ي˘˘هو
ة˘فّ̆ل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘كر˘˘سشلا

6102 ةنسس ةياهن عم ءاسشنإ’اب
يف لاغسشأ’ا ءدب تدهسش يتلا

ارهسش63 هيف تسّصسصخ تقو
ىلع عورسشملا ديسسجت لجأا نم
ز˘˘ّي˘˘ح ه˘˘˘لا˘˘˘خدإاو ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ضضرأا
ريغ ةدّدحملا هلاجآا يف ةمدخلا
نود لآا زاجنإ’ا لاغسشأا رخأات نأا
ةّوجرملا فادهأ’ا ىلإا لوسصولا

نم تاونسس3 ةبارق رورم دعب
ي˘ت˘لا لا˘غ˘سشأ’ا قÓ˘ط˘نا خ˘يرا˘˘ت
قايسس يفو ،اريبك Óّطعت فرعت
ردا˘سصم تف˘سشك د˘ق˘ف  ل˘سصّ̆ت˘˘م
لاغسشأا ةي˘ل˘م˘ع نأا «ة˘عا˘سس ر˘خآا»
ةبسسن ارخؤوم تغلب دق زاجنإ’ا

ىلع نآ’ا دحل ةئملا يف07

53 ذن˘م ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا ن˘م م˘غر˘لا
نم ةلمج حرطي ام وهو ارهسش
يت˘لا با˘ب˘سسأا لو˘ح ت’ؤوا˘سست˘لا

نم ناك يذلا عورسشملا تلاط
لبق رهسشلا اذه همÓتسسا ررقملا
ىلإا ه˘مÓ˘ت˘سسا د˘عو˘م ر˘ّي˘غ˘ت˘ي نأا

ل˘ط˘ع˘ت ر˘ثإا ةدد˘ح˘م ر˘˘ي˘˘غ لا˘˘جآا
اهتر˘ي˘تو فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا لا˘غ˘سشأ’ا
ار˘ي˘ب˘˘ك ا˘˘ث˘ّ̆ير˘˘تو اد˘˘يد˘˘سش اءط˘˘ب

رخآا» رداسصم اه˘ت˘ط˘بر با˘ب˘سسأ’
ةّيداملا لئاسسولا ضصقنب «ةعاسس
فقسس تقاف يتلا نويدلا مكارتو

ةنوآ’ا لÓخ ميتنسس رايلم001
ةكرسشلا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ثي˘ح ،ةر˘ي˘خأ’ا
زا˘ج˘نإ’ا˘ب ة˘فّ̆ل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘سصلا
نم روكذملا غلب˘م˘لا˘ب ا˘هد˘يوز˘ت
لا˘غ˘سشأ’ا ة˘ل˘ج˘ع˘˘ب ع˘˘فّد˘˘لا ل˘˘جأا

،تاقوأ’ا برقأا يف اهلامكتسساو
عورسشملا رخأات نمازت دقو اذه
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا د˘يد˘˘سشتو
ة˘ل˘ج˘ع˘ب ع˘فد˘˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
زا˘ج˘نإا ي˘ف عار˘سسإ’او ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا

يناعت يتلا عيراسشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاهجلا ثّيرت نأا ريغ لامهإ’ا
زاجنإ’ا ةيلمع ىلع ةلوؤوسسملا
عيراسشملا كلت مامأا ةبقع لّكسش
اهعسضوو اهمÓتسسا نود لآا امم
عورسشم اهنم ركذن ةمدخلا زّيح

يجوغاديب دعقم0007 زاجنإا
لكسشم نم يناعي يذلا ديدج
ه˘ي˘ف لا˘غ˘˘سشأ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘خأا˘˘ت

ذ˘ن˘م ة˘ئ˘ي˘ط˘ب ةر˘ي˘تو˘ب ا˘هر˘˘ي˘˘سسو

ءاوسس،6102 ةن˘سس ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا

0005 زاجنإا لاغ˘سشأ’ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
وأا ينو˘ب˘لا˘ب ي˘جو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م

نيأا رامع يديسسب دعقم0002
ارخؤوم اهيف لاغسشأ’ا ةبسسن تغلب

نم مغرلا ى˘ل˘ع ة˘ئ˘م˘لا ي˘ف07
ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ما˘يأا ة˘ع˘سضب ي˘ّق˘ب˘˘ت
ةيلمعل ةدّدحم˘لا ةّد˘م˘لا ءا˘سضق˘نا
د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ءا˘سشنإ’ا
دوهزم قيفوت ةبانع يلاول قبسس
نم نياع ةيدقفت ةرايزب ماق نأاو
ىد˘بأا ثي˘ح ،عور˘سشم˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ
رخأاتلا ةجيتن ديدسشلا هسضاعتما
ه˘م˘ي˘ل˘سست ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف حدا˘˘ف˘˘لا

ابلا˘ط˘م ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ه˘ع˘سضوو
ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا ةرور˘˘˘سضب هرود˘˘˘ب
نوكيل لاغسشأ’ا ةريتو ىوتسسم
بر˘قأا ي˘ف لÓ˘غ˘ت˘سسÓ˘ل از˘˘ها˘˘ج
لوؤو˘سسم بطا˘خ ا˘م˘ك ،تا˘˘قوأ’ا
ة˘ي’و˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
عور˘سشم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘لا

رطتم
ّ

ةبّبسستملا لماوعلا ىلإا اق
يتلا تارخأاتلا هذه ثودح يف
طبترت اهنأاب انرداسصم تحسضوأا

م˘كار˘ت ل˘كسشم˘ب ى˘˘لوأا ة˘˘جرد˘˘ب
ةيداملا لئاسسولا ضصقنو نويدلا
ديفتسست نأا ضضرتفملا نم يتلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘كر˘˘˘سشلا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ةنئادلاو زاجنإ’ا ىلع ةلوؤوسسملا

رايلم001 ن˘م د˘يزأا غ˘ل˘ب˘م˘ب
رظتنت ثيح اهتّسصح نم ميتنسس
اهديوزت ةّي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م
لخدت يتلا تاّقح˘ت˘سسم˘لا كل˘ت˘ب

اهيلع قفّتملا ةي˘ناز˘ي˘م˘لا ن˘م˘سض
ردجت ،عورسشملل ةسصّسصخملاو
نأا ىلإا ةيناث ةيحان نم ةراسشإ’ا
تدسصر د˘ق ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

رايلم004 هرد˘ق ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ
عورسشملا زاجنإا ضضرغب ميتنسس
ةددح˘م˘لا ه˘لا˘جآا ي˘ف ه˘مÓ˘ت˘سساو
ة˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘ب
راتخم يجاب ةع˘ما˘ج ضصي˘ل˘خ˘تو
د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ضصق˘˘˘ن ءبع ن˘˘˘˘م
ع˘قاو˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لا
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب تار˘˘خأا˘˘˘ت ضسكع˘˘˘ي
فاد˘هأ’ا ة˘ل˘قر˘ع ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘سس
لخدت يعد˘ت˘سسي ا˘م˘م ةّو˘جر˘م˘لا
ة˘حازإاو ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
.عورسشملل ةقيعملا لماوعلا

فرحلاو ةيديلقتلا ةعانشصلا ةفرغ عم قيشسنتلاب ةحايشسلا ةيريدم ميظنت نم

يفرحلل ينطولإ مويلاب ’افتحإ ةيديلقتلإ تاعانسصلل ضضرعم
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ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةي’ول ةيديل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘سصلاو
ة˘فر˘غ ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
فرح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

ةيديلقتلا تاعا˘ن˘سصل˘ل ا˘سضر˘ع˘م
يف ةدرابلا نيعو ةبانع يتيدلبب
ينطولا مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا را˘طإا
نم عسساتلل فداسصملا يفرحلل
دعوملا نوكيسسو ،ربمفون رهسش
هذه ع˘م ي˘م˘سسر˘لا حا˘ت˘ت˘ف’ا ع˘م
ن˘م ة˘ياد˘ب مو˘ي˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا
قد˘˘ن˘˘ف˘˘ب ا˘˘حا˘˘ب˘˘˘سص ةر˘˘˘سشا˘˘˘ع˘˘˘لا
ةرازو تمظنو ،«كيتسسيجاملا»
ةيديلقتلا تاعانسصلاو ةحايسسلا
تا˘˘ي’و ل˘˘ك ي˘˘ف ضضرا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
يدا˘˘يأا» را˘˘ع˘˘سش تح˘˘ت ن˘˘˘طو˘˘˘لا

فدهيو ،«ةجتنم ىوق و ةعدبم
˘˘مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب يو˘˘ن˘˘سسلا لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
ةداسشإ’ا ىلإا ي˘فر˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
عاطق اهققح ي˘ت˘لا تازا˘ج˘نإ’ا˘ب
نم فرحلاو ةيديلقتلا ةعانسصلا

ةلودلا هتمدق يذلا معدلا لÓخ
ا˘ه˘تر˘سشا˘ب ي˘ت˘لا تا˘˘حÓ˘˘سصإ’او
ط˘ط˘خ˘م را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
لجأا نم ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا ل˘م˘ع˘لا
زار˘بإا اذ˘ك و ة˘ماد˘ت˘سسم ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت
عاطقل ةدعاسصتملا ةيكيمانيدلا
،فرحلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

يداسصتق’ا ديعسصلا ىلع اذهو
ق˘˘ل˘˘خو ة˘˘ط˘˘˘سشنأ’ا ءا˘˘˘سشنإا ي˘˘˘ف
ضصا˘سصت˘ماو ل˘غ˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م
قطان˘م˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’ ة˘لا˘ط˘ب˘لا
ىلع اذكو ،ةيفيرلاو ةيدودحلا
لÓخ نم يعام˘ت˘ج’ا د˘ي˘ع˘سصلا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘˘ها˘˘سسم
طا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘تر’او رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ا
مويلا ءايحإا نأا امك ،يعامتج’ا
ي˘ف م˘ها˘سسي ي˘فر˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ني˘ي˘فر˘ح˘لا تا˘عاد˘بإ’ ج˘يور˘ت˘لا
ثرإ’ا ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘قار˘لا
،عونتملاو ددع˘ت˘م˘لا يرا˘سضح˘لا

ينفلاو يفاق˘ث˘لا ز˘ي˘م˘ت˘لا ى˘ل˘عو
ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘˘سصخ˘˘سشل˘˘ل
ل˘ث˘م˘ي ا˘م˘ك ،ي˘لود˘لا د˘ي˘˘ع˘˘سصلا

ة˘˘لود˘˘لا فار˘˘ت˘˘ع’ ة˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م
نييفرحلاو تايفرحلا ة˘ح˘ير˘سشب
رئازجلا خيرات ربع اوعدبأا نيذلا

م˘ه˘ل˘ما˘نأا˘ب نو˘عد˘ب˘˘ي او˘˘لاز ا˘˘مو
اذ˘˘كو م˘˘هز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘بو ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا

،ةينطولا ةيمنتلا يف مهتامهاسسم
يفرحلل ينطولا مويلا فدهيو
ىدل مامته’ا ىوتسسم عفر ىلإا
ةأار˘م˘لا˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا ،ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لا
ةأارم˘لا˘بو ما˘ع ل˘كسشب ة˘ي˘فر˘ح˘لا
،ضصاخ لكسشب ةيفيرلا ةيفرحلا
ةعانسصلا عاط˘ق ة˘م˘ها˘سسم زار˘بإا
ةيلحملا ةيمنتلا ي˘ف ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ر˘ي˘فو˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو

ضسي˘سسح˘ت˘لا ،ل˘غ˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م
ي˘فر˘ح˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘ع˘ب˘لا˘˘ب

رارقتسس’ا ظ˘ف˘ح ي˘ف م˘ها˘سسم˘ك
رامثتسساو لÓغتسسا ،يعامتج’ا
ق˘˘يو˘˘سستو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘˘ل ثد˘˘˘ح˘˘˘لا

،ةيديلقت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشت˘˘˘لا
،ايلحم ةبسسان˘م˘لا˘ب ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا
تا˘ج˘ت˘ن˘م ة˘لا˘سصأاو ةز˘ي˘م زار˘˘بإا
،ةيرئازجلا ةيديل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

موي˘لا˘ب ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا فر˘ع˘ت˘سسو
ة˘كرا˘سشم ي˘فر˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةطسشان ةيعمجو ا˘ي˘فر˘ح0858
و ةيديلقتلا ةعانسصلا لاجم يف

252 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘ف فر˘˘ح˘˘لا

ضضرا˘ع˘م ن˘م ة˘يو˘قر˘ت ةر˘ها˘ظ˘ت
،ةيديلقتلا ةعانسصلا تاجوت˘ن˘م˘ل
تارود ميظنت ،ة˘حو˘ت˘ف˘م باو˘بأا
تا˘ي˘فر˘ح˘لا م˘ير˘كت ،ة˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت
تاقباسسم مي˘ظ˘ن˘ت ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو

ةزئاج˘لا م˘ي˘ل˘سست ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت ي˘ت˘لا و فر˘˘ح˘˘لاو

نيزئافلا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا ى˘ل˘ع ضسمأا

لا˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع كلذو

و ي˘فر˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ز˘˘ئاو˘˘ج ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘ت

ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ناد˘˘ي˘˘م˘˘ل طا˘˘سشن˘˘لا

ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ةدد˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ةيديل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا تا˘طا˘سشن

رجحلا ،ضسبجلا ،نيطلا ،فرحلاو

،نداعملا ىلع لمعلا ،جاجزلاو

هتاقتسشمو بسشخلا ىلع لمعلا

فوسصلا ىلع لمعلا ،هلثامي امو

ىلع لمعلا ،ة˘ل˘ثا˘م˘م˘لا داو˘م˘لاو

ىلع لمعلا ،جي˘سسن˘لاو ضشا˘م˘ق˘لا

داو˘م˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ،دو˘˘ل˘˘ج˘˘لا

.ةفلتخملا

  رايلم001 اهتميق تقاف يتلا نؤيدلا ببشسب

رخآإ راعسشإإ ىلإإ لجؤوم يجوغإديب دعقم0007 زاجنإإ عورسشم ميلسست
رورم دعب ءاشضقنإلا ىلع ةبانعب يجؤغاديب دعقم0007 زاجنإا لاغششأا ىلع ةلوؤؤشسملا ةكرششلا هتشصّشصخ يذلا لجألا فراشش

.عورششملا قÓطنا ذنم تاؤنشس ثÓثلا ةبارق
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ةلفاقلإ ءاثÓثلإ موي ءاسسم تلح
فراطلإ رئإزجلإ ةيملعلإ ةينطولإ
ق˘ل˘ط˘ن˘ي نأإ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘خأ’إ هذ˘˘ه˘˘ب
مايأإ ةثÓث ةدمل رطسسملإ اهجمانرب
ةياغ ىلإإ ءاعبرأ’إ موي نم ةيإدب
هذ˘ه .ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإ سسمأإ لوأإ ءا˘˘سسم
نم ةعومجم مسضت يتلإ ةلفاقلإ
بنا˘ج ى˘لإإ ةر˘تا˘كد˘لإو خ˘يا˘سشم˘˘لإ
فلتخم نم إومد˘ق ءا˘م˘ل˘عو ة˘م˘ئأإ

ةلفاقلإ هذ˘ه ر˘ب˘ع ن˘طو˘لإ ق˘طا˘ن˘م
فيرسشلإ يوبنلإ دلوملإ ةبسسانمب
ةي’و ةرملإ هذه تراتخإ يتلإو
ة˘ي’و نأإ را˘ب˘ت˘عإ ى˘ل˘ع فرا˘˘ط˘˘لإ
ىلوأ’إ ةبترملإ تلتحإ دق فراطلإ

ا˘ي˘ن˘طو ا˘جذو˘م˘ن تنا˘كو ا˘ي˘˘ن˘˘طو
بسسح جاجحلإ ةيعوت يف احجان

فاقوأ’إو ةينيدلإ نوؤوسشلإ ريدم
سسي˘ئر ا˘ف˘ي˘سضم فرا˘ط˘لإ ة˘ي’و˘ل
م˘ير˘كلإ د˘˘ب˘˘ع د˘˘ي˘˘سسلإ ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لإ

فراطلإ ةي’و رايتخإ نأإ يناسشير
ريظن ة˘ي˘سصو˘لإ ةرإزو˘لإ ل˘ب˘ق ن˘م
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ل˘˘ل يو˘˘ق˘˘لإ د˘˘جإو˘˘ت˘˘لإ

ع˘سسإو˘لإ ي˘ن˘ما˘سضت˘˘لإ طا˘˘سشن˘˘لإو
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لإ هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخو
ا˘ه˘ئا˘م˘ل˘ع˘ب ةز˘ي˘م˘ت˘مو ةد˘ها˘ج˘م˘لإ

ثدحت˘م˘لإ تإذ إر˘ي˘سشم مÓ˘عأ’إو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لإ نوؤو˘˘˘˘سشلإ ةرإزو نأإ

ةلفا˘ق˘لإ هذ˘ه˘ل ة˘ي˘عإر˘لإ فا˘قوأ’إو
تبأإد يذ˘لإ ج˘ما˘نر˘ب˘لإ إذ˘ه ل˘ث˘مو
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م ةرإزو˘˘لإ ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
تإرها˘ظ˘ت˘لإو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لإ ل˘فإو˘ق˘لإ
ةخسسإرلإ اهتبإوث زيزعتل ةيفاقثلإ
م˘عدو ير˘ئإز˘ج˘لإ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لإ ي˘˘ف
بسسحو .ينطولإ سسحلإو يعولإ

ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ن˘يد˘لإ نوؤو˘سشلإ ر˘˘يد˘˘م
ةلفاقلإ هذه جمانرب نإاف فراطلإ
ةدمل انركذ ا˘م˘ك د˘ت˘م˘ي ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لإ
ن˘م˘سضت لوأ’إ مو˘ي˘لإ ،ما˘يأإ ة˘ثÓ˘˘ث
نم تافر˘سشم˘ل˘ل يو˘سسن عا˘م˘ت˘جإ
ءاملعلإ نم ةلفاقلإ ءاطسشن ريطأات
تاعامتج’إ ةعاق˘ب تا˘فر˘سشم˘لإو
مث يمÓسسإ’إ ي˘فا˘ق˘ث˘لإ ز˘كر˘م˘لا˘ب
يحرسسم سضرع ءاسسملإ يف اهÓت
ة˘ي˘نآإر˘˘ق˘˘لإ سسرإد˘˘م˘˘لإ ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل
يف ،ةعلاطملل ةيئ’ولإ ةبتكملاب

ربع خياسشملإو ةمئأ’إ رسشتني نيح
سسورد رسشنل ةيزكرملإ دجاسسملإ
،نماسضتلإو يعامت˘ج’إ ل˘فا˘كت˘لإ

ن˘م ي˘نا˘ث˘لإ مو˘ي˘لإ سصسصخ ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لإ ة˘ل˘فا˘ق˘لإ هذ˘ه ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
مهأإ ةرايزو ةينإدي˘م˘لإ تا˘جر˘خ˘ل˘ل
نم ةيخيرات˘لإو ة˘ير˘ثأ’إ م˘لا˘ع˘م˘لإ

لاسش طخ ى˘لإإ د˘ها˘ج˘م˘لإ ف˘ح˘ت˘م

ةقنط ةقطنمب إرورمو سسيرومو

ة˘˘م˘˘طا˘˘ف ة˘˘ل’ ر˘˘سصق ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإإ

عÓطÓل نويع˘لإ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ير˘ثأ’إ

ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘لإ فر˘ط ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ن˘يذ˘لإ را˘ثآ’إ ي˘ف ن˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لإ

زكتري نيح يف ،ةلفاقلإ عم إومدق

ىلع جمانر˘ب˘لإ ن˘م ر˘ي˘خأ’إ مو˘ي˘لإ

ر˘ب˘ع خ˘يا˘سشم˘لإو ة˘م˘ئأ’إ را˘سشت˘˘نإ

لبق ةيزكرملإ دجاسسملإ فلتخم

سسورد م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ع˘م˘ج˘لإ ةÓ˘˘سص

ل˘˘فا˘˘كت˘˘لإ لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘ل˘˘˘ل

ةليلب جمانربلإ متتخيل نماسضتلإو

متيل مانأ’إ ري˘خ د˘لو˘م˘ب لا˘ف˘ت˘ح’إ

م˘ير˘كلإ نآإر˘ق˘لإ ة˘˘ظ˘˘ف˘˘ح م˘˘ير˘˘كت

 .ةينيدلإ تاقباسسملإو
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ةلئاع005 نم رثكأإ طبر مت
د’وأإ ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف زا˘غ˘لإ ة˘˘مد˘˘خ˘˘ب
اميف ،ةنيط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ب نو˘م˘حر
لÓغتسس’إ ةيلمع قÓطنإ رظتنُي
درجمب ،مايأ’إ هذه لÓخ يلعفلإ
ا˘م˘ك تإدإد˘˘ع˘˘لإ بي˘˘كر˘˘ت ما˘˘م˘˘تإإ

004 ،ط˘بر˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘م˘سشت˘˘سس

عبسصوب حبإر يح يف ىرخأإ ةلئاع
ـب فور˘ع˘م˘لإ ،ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لإ ز˘˘كر˘˘م˘˘ب
ةداعإإ فرع يذلإو ،«لانيموكلإ»
ءاسضقلإ راطإإ يف ةيرذج ةلكيه
نم ليومتب ةسشهلإ ءايحأ’إ ىلع
امك ،نكسسلل ينطولإ قودنسصلإ
ع˘م˘ج˘ت˘لإ تإذ ط˘˘بر عور˘˘سشم نأإ
هقÓطنإ رظتنملإ ن˘م ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
طبرلاب ةينعملإ ةقط˘ن˘م˘لإ ،ا˘ب˘ير˘ق
ىلع ةع˘قإو˘لإ «Ó˘ي˘سس» ة˘ير˘ق ي˘ه

ةي’وب سسوقيسس ةيدلب عم دودحلإ

001 ح˘لا˘سصل إذ˘هو ،ي˘قإو˘˘ب˘˘لإ مأإ

ذنم ةمدخلإ هذه ترظتنإ ةلئاع
اهبايغ ببسست و ةليوط تإونسس
ىلإإ تÓئاع˘لإ م˘ظ˘ع˘م ةر˘ج˘ه ي˘ف
’إإ اهيلإإ نودوعي ’ يتلإ اهلزانم
يذلإ ديدسشلإ دربلإ ءإرج ،افيسص
ىرخأإ ةهج نم ،ةقطنملإ هب فرعُت
يدل˘ب˘لإ ي˘ب˘ع˘سشلإ سسل˘ج˘م˘لإ مّد˘ق
،ةنيط˘ن˘سسق˘ب ،و˘ير˘جو˘ب دو˘ع˘سسم˘ب

لجأإ نم ةيراقعلإ ةلا˘كو˘ل˘ل ا˘ب˘ل˘ط
يف حن˘م˘ي˘سس سصي˘سصح˘ت د˘يد˘ح˘ت
ي˘ف˘ير˘لإ ءا˘ن˘˘ب˘˘لإ تا˘˘نا˘˘عإإ ل˘˘كسش
را˘ظ˘ت˘نإ ي˘ف ،ة˘ه˘ج˘لإ ي˘ن˘طإو˘˘م˘˘ل
ـب ة˘ي˘جرا˘خ˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لإ ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نإ

ايراجيإإ ايمومع انكسسم05+05
،ي˘˘بر˘˘غ˘˘لإ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لإ ل˘˘˘خد˘˘˘م˘˘˘ب
ق˘ير˘ط˘لإ ّد˘م إذ˘كو ،ا˘ه˘م˘ي˘˘ل˘˘سستو
ةديسسمو نو˘سسر˘سض ن˘ي˘ب ط˘بإر˘لإ

7 ةفاسسم ىلع ،ةيدلبلإ طسسوو

هب ىلدأإ ام بسسحو ،تإرتموليك

sنإاف ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ ة˘عا˘م˘ج˘لإ سسي˘ئر
أإدبتسس ةيمنتلإو ةيرسضحلإ ةئيهتلإ

إءد˘ب ،ما˘يأ’إ مدا˘ق ي˘ف ا˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت

ةّيسصولإ تاطل˘سسل˘ل بل˘ط ح˘ن˘م˘ب

ى˘ل˘ع د˘يد˘ج سصي˘سصح˘˘ت ق˘˘ل˘˘خ˘˘ب

ةيطغتل ،ويرجوب دوعسسم ىوتسسم

،ن˘كسسلإ ى˘ل˘ع د˘يإز˘ت˘م˘لإ بل˘ط˘لإ

ةعيبطل إرظ˘ن ي˘ف˘ير˘لإ ا˘سصو˘سصخ

و˘ح˘ن ر˘ي˘سسي ا˘م و˘هو ،ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لإ

ريدم فرط ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ة˘ق˘فإو˘م˘لإ

ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،ة˘يرا˘ق˘ع˘لإ ة˘لا˘كو˘˘لإ

ـب ةيجراخلإ ةئيهتلإ ءاهنإإ راظتنإ

ع˘با˘ط يذ ا˘ن˘كسسم05 + 05

امدعب ،ةيدلبلإ لخدمب يعامتجإ

ةياهن ذنم اهميلسست دعوم رخأات

.ةزهاج اهنأإ ’إإ،7102 ماعلإ

فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةرأزول رطسسملأ جمانربلل أديسسجت

فراطلاب اهلاحر طحت ةيملع ةينطو ةلفاق
ةيملعلأ ةينطولأ ةلفاقلأ جمانرب قÓطنأ ةراسشإأ يفاقثلأ يمÓسسإلأ زكرملاب عوبسسألأ ةياهن يف فراطلاب ةيئلولأ تاطلسسلأ تطعأأ

 .» ينطولأ نماسضتلأو يعامتجلأ لفاكتلأ » راعسش تلمح يتلأو ةمسصاعلأ رئأزجلأ نم ةمداقلأ

 ةيمسسوملأ أزـنولفنألأ دـسض حاقل ةعرج فلأأ36 تسصسصخ

ةلمح يف عرصشت فيطصسب ةحصصلأ ةيريدم
 ةيحصصلأ تاصسصسؤوملأ لك ربع حيقلتلأ

45236 نم فيطسس ةي’وب ةيحسصلإ تاسسسسؤوملإ تدافتسسإ

ةــــــن˘سسل ة˘ي˘م˘سسو˘˘م˘˘لإ إز˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نأ’إ د˘˘سض ،حا˘˘ق˘˘ل ة˘˘عر˘˘ج

لك تاجايتحإ بسسح اهعيزوت مت دق و،0202/9102
ةيحسصلإ ةيطغتلل لماسشلإ مييقتلإ دعب ، ةيحسص ةسسسسؤوم
ةي’ول ناكسسلإ و ةحسصلإ ةيريدم بسسحو .ةسسسسؤوم لكب
،يلاتلإ وحنلإ ىلع ناك حاقللإ ةعرج عيزوت نإاف فيطسس

ةيمومعلإ ةسسسسؤوملإ ،ةعرج0001 يعماجلإ ىفسشتسسملإ

ةسسسسؤوملإ ،ة˘عر˘ج00021 فيطسس ةيرإو˘ج˘لإ ة˘ح˘سصل˘ل

ةسسسسؤوملإ ،ةعرج0009 ةملعلإ ةيرإوجلإ ةحسصلل ةيمومعلإ

،ةعرج0003 ةسسابع نيع ةيرإوج˘لإ ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ

0023 ةنخسسلإ مامح ةيرإوجلإ ةحسصلل ةيمومعلإ ةسسسسؤوملإ

ناملو نيع ةيرإوجلإ ةحسصلل ةيمومعلإ ةسسسسؤوملإ ،ةعرج

نيع ةيرإوجلإ ةحسصلل ةيمومعلإ ةسسسسؤوملإ ،ةعرج0058

ةيرإوجلإ ةحسصلل ةيمومعلإ ةسسسسؤوملإ،ةعرج0055 لإزآإ

ةحسصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘سسسسؤو˘م˘لإ ،ة˘عر˘ج0006 ةعاقوب

ةيمومعلإ ةسسسسؤوملإ ،ةعرج0005 :نÓيثرو ينب ةيرإوجلإ

ةسسسسؤوملإ ،ةعرج0007 :ةريبكلإ نيع ةيرإوجلإ ةحسصلل

ةسسسسؤوملإ، ة˘عر˘ج055 ةملعلإ ةيئافسشتسسإ’إ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ

،ةعرج053 : ةر˘ي˘ب˘كلإ ن˘ي˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’إ ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لإ

،ةعرج004 ةعاقوب ةيئافسشت˘سسإ’إ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘سسسسؤو˘م˘لإ

،ةعرج005 ناملو نيع ةيئافسشتسسإ’إ ةيمومعلإ ةسسسسؤوملإ

002 نÓيثرو ينب ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’إ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘سسسسؤو˘م˘لإ

،ةعرج453 لإزآإ ني˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’إ ة˘سسسسؤو˘م˘لإ،ة˘عر˘ج
ةملعلاب لفطلإ و مأ’إ ةسصسصختملإ ةيئافسشتسسإ’إ ةسسسسؤوملإ

ةداعإإ يف ةسصسصختملإ ةيئافسشتسسإ’إ ةسسسسؤوملإ ،ةعرج004

ةسسسسؤوم˘لإ ،ة˘عر˘ج001 ءا˘م˘لإ سسأإر ي˘كر˘ح˘لإ ل˘ي˘هأا˘ت˘لإ

002 : نا˘طر˘سسلإ مإروأإ ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لإ ة˘ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسإ’إ

ةيناكسسلإ ةفاثكلل ةاعإرم حاقللإ عيزوت نأإ نلعلإ عم .ةعرج
لك و ةنمزملإ سضإرمأ’إ باحسصأإ دإدعت إذكو ،ةقطنم لكب
سضإرمأاب نيباسصملإ يف ةلثمتملإ حيقلتلاب ةينعملإ حئإرسشلإ

ةح˘سصلإ عا˘ط˘ق لا˘م˘ع ل˘ك ،ل˘مإو˘ح˘لإ ءا˘سسن˘لإ ل˘ك ،ة˘ن˘مز˘م

،ةنسس56 مهرامعأإ زواجتت نيذلإو نوّنسسملإ سصاخسشأ’إ،
دسض حيقلتلإ ةلمح قلطنتسسو  .جاجحلإ و لافطأ’إ ةـئفو

ربمفون01 دحأ’إ موي نم ةيإد˘ب ،ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لإ إز˘نو˘ل˘ف˘نأ’إ

ةي’ولإ بإرت لماك ربع اعزوـــُم إزكرم08 رــبع ،يراجلإ
فرط نم ةيرسشبلإو ةيداملإ تايناكمإ’إ لك ريخسست مت دقو
لجأإ نم حيقلتلإ ز˘كإر˘م ر˘ب˘عو ة˘ي˘ح˘سصلإ تا˘سسسسؤو˘م˘لإ ل˘ك
إدع عوبسسأ’إ مايأإ ةليط نوكت يتلإ و ،حيقلتلإ ةلمح حاجنإإ
ةرتف لإوط ةلمحلإ لسصإوتت نأإ ىلع ،تبسسلإو ةعمجلإ يموي
يتلإ تاعرجلإ لماك نم ءاهتنإ’إ ةياغ ىلإإ ءاتسشلإو فيرخلإ
ةيوعوت تÓمح قÓطإإ مــت امك ،ةي’ولإ اهنم تدافتسسإ

حيسضوت عم ةيوهجلإ فيطسس ةعإذإإ جإومأإ ربع ةيسسيسسحتو

. ةيحسصلإ تاسسسسؤوملإ لك فرط نم ةرطسسملإ ةمانزرلإ
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فيطسسب بلاطوب ةيدلب

زاجنإأ و تاقرطلأ ةكبصشل رابتع’أ ةداعإأ
ناكصسلأ ت’اغصشنأ مهأأ نم دوقولل ةطحم

ملك28 يلإوح دعبت يتلإ بلاطوب ةيدلب ناكسس يكتسشي
دجإوتت يتلإ ةيثراكلإ ةيعسضولإ نم ، فيطسس ةي’و بونج
و قرطلإ وأإ ةيدلبلإ زكرمب ءإوسس تاقرطلإ ةكرسش اهيلع
بلغأإ دهسشت ثيح ،ةيدلبلإ رقمب ىرقلإ طبرت يتلإ كلاسسملإ
امامت ةحلاسص ر˘ي˘غ تح˘ب˘سصأإ و ة˘ئ˘ي˘سس ة˘ي˘ع˘سضو تا˘قر˘ط˘لإ
نم ةعومجم حبسصت نيأإ راطمأ’إ لوزن عم ةسصاخ ريسسلل
طبري يذلإ قيرطلإ هدهسشي ام رإرغ ىلع ،تابطملإ و كربلإ
قيرطلاب خيلجوب ةيرق إذكو ،ةيدلبلإ رقمب ماجرلوب ةيرق

ء’ؤو˘ه بلا˘ط د˘قو ،ر˘م˘˘ع مأإ ة˘˘ير˘˘ق إذ˘˘ك و9 مقر يئ’و˘لإ
ةداعإإ و لخدتلإ ةرورسضب ةيئ’ولإ تاطلسسلإ نم ناكسسلإ
ةدح نم تدإز يتلإ كلاسسملإ و تاقرطلإ هذهل رابتع’إ

،رطملإ لسصف بإوبأإ ىلع نحنو ةسصاخ نينطإوملإ بعاتم
ةيريدم نم بلاطوب ةيدلب ناكسس بلاط ىرخأإ ةهج نمو
دوقولإ عيزوت ةطحم عورسشم زاجنإإ يف عإرسسإ’اب ةقاطلإ
ام وهو دوقولإ ةطحم اهب مدعنت ةيدلبلإ نوك ،هعإونأإ ةفاكب
ةرواجملإ تايدلبلإ ىلإإ لقنتلإ ةرورسض ىلع ناكسسلإ ربجي
. زاغلإ و توزاملإ وأإ نيزنبلاب دوزتلإ دسصق
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ةردابملأ/ةنيطنسسق
دبع ةعماج اهتنسضتحأ

2 ةنيطنسسق يرهم ديمحلأ

تاصشرولأ حاتتفأ
ةينقتلأ

ةيتاعوصضوملأو
«ةيمقرلأ نهملأ»

ديمح˘لإ د˘ب˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘ب تح˘ت˘ف

ةعبطلإ2 ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ير˘ه˘م
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لإ تا˘˘سشرو˘˘ل˘˘ل ى˘˘لوأ’إ

ن˘ه˘م˘˘لإ» ة˘˘ي˘˘تا˘˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لإو
ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لإ «ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘˘لإ
،ةيمقرلإ نهملإ يف فيظوتلل
تا˘˘˘سشرو˘˘˘˘لإ هذ˘˘˘˘ه فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو
ة˘ع˘ما˘ج˘ل ةردا˘ب˘م˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لإ

رإد عم قيسسنتلاب2 ةنيطنسسق
يلحملإ عر˘ف˘لإو ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لإ
ىلإإ ليغسشتلل ةينطولإ ةلاكولل
ىلإإ نيمتنملإ بابسشلإ فيرعت
ينه˘م˘لإ ن˘يو˘كت˘لإ تا˘سسسسؤو˘م
ن˘˘ي˘˘سصبر˘˘ت˘˘م˘˘لإو ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لإو
سضورع فلتخ˘م˘ب ن˘ي˘لا˘ط˘ب˘لإو
ايجولونكتلإ لاجم يف لمعلإ

ةيمقرلإ ت’اسصت’إو مÓعإ’إو
تإذ ه˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘سضأإ ا˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسح
هذ˘˘ه ل˘˘كسشت˘˘˘سسو .رد˘˘˘سصم˘˘˘لإ
ةيلكب دقعتسس يتلإ تاسشرولإ
لاسصت’إو ةثيدح˘لإ تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لإ

اسضيأإ2 ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘ع˘ما˘ج˘ب
ديوزت لجأإ نم نيوكتلل ءاسضف

تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا˘ب ل˘م˘ع˘˘لإ ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط
دإد˘ع˘ت˘سس’ ا˘ه˘˘عا˘˘ب˘˘تإإ بجإو˘˘لإ
بسسح فيظوتلإ ةلباقمل لسضفأإ

رد˘˘سصم˘˘لإ تإذ ه˘˘˘ح˘˘˘سضوأإ ا˘˘˘م
يف ني˘سصت˘خ˘م نأإ ى˘لإإ إر˘ي˘سشم
هذ˘ه نور˘طؤو˘ي˘سس لا˘ج˘م˘لإ إذ˘˘ه
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘تو تا˘˘˘˘˘˘سشرو˘˘˘˘˘˘لإ
لسضفأإ ناقتإإ ن˘م ن˘ي˘كرا˘سشم˘لإ
لم˘ع˘لإ ن˘ع ثح˘ب˘لإ تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل
رفوأإ ظوظح ر˘ي˘فو˘ت نا˘م˘سضل»
مهجامدإإ ز˘يز˘ع˘تو م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت˘ل
ةيمقرلإ نهملإ رفوتو ،«اينهم
اسصرف لغسشلإ ي˘ب˘لا˘ط˘ل كلذ˘ك
ن˘ي˘ب ن˘م ل˘م˘ع با˘˘برأإ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ن˘ع ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لإو ن˘ي˘سضرا˘˘ع˘˘لإ
.قوسسلإ تاجايتحإ

LªÉ∫ HƒYµÉR

 ءاتسشلأ لسصف بأرتقأو راطمألأ طقاسست عم انمأزت/ةنيطنسسق

نومحر د’وأاب يعيبطلأ زاغلاب ةلئاع005 نم رثكأأ طبر

يقأوبلأ مأأ

قاطنلأ ةعصسأو ةيلمع نصشت ةعلصضلأ نمأأ حلاصصم
ةطرسش عم قيسسنتلابو ةعلسضلإ ةطرسش سسمأإ موي تنسش يرسضحلإ طسسولإ يف ةميرجلإ نم ةياقولإ راطإإ يف
ةبقإرملإ زجإوح نم اهتنكم احابسص ةدحإولإ دودح يف تقلطنإ قاطنلإ ةعسسإو ةيطرسش ةيلمع يقإوبلإ مأإ

ةبكرم78 ةبقإرمو طيقنت ،اسصخسش39 طيقنت و ليوحت نم سصاسصتخ’إ ميلقإإ ربع ةفثكملإ تايرودلإو

نودب ةقايسسلاب قلعتت ةيرورم ةحنج ريرحت مت امك ةلاح ةسسإردل اسصخسش02 عاسضخإإ ىلإإ ةفاسضإ’اب

مأإ ةي’و نمأاب ةماعلإ تاقÓعلإو لاسصت’إ ةيلخ نايب بسسحو تاجردلإ ةفلتخم تافلاخم40 و ةسصخر

ىلإإ ذيمÓتلإ لوخدل ا˘ن˘ي˘مأا˘ت ا˘حا˘ب˘سص03:70 ةعاسسلإ ةياغ ىلإإ تر˘م˘ت˘سسإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ هذ˘ه نإا˘ف ي˘قإو˘ب˘لإ
نم لبجلإ يحب ةتغابم ةيلمع يفو يقإوبلإ مأإ ةي’و نمأإ حلاسصم تنكمت اهتهج نم.ةيوبرتلإ تاسسسسؤوملإ

.ماجحأ’إ و عإونأ’إ فلتخم نم ةدحو19 ـب تردق ةيلوحكلإ تابورسشملإ نم ةيمك زجح
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

72859ددعلا9102 ربمفون01 دحألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

حÓسص ىلع قوفتي زرحم

سصتخملا «يملاع˘لا درو˘كسسو˘ه» ع˘قو˘م ف˘ن˘سص
ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك تاءا˘˘سصحإا ي˘˘˘ف
ةارابملا موجن نمسض زرحم سضاير يرئازجلا
رتسسسشنامو لوبرفيل نيب دحألا مويلا ةرظتنملا
ةل˘ي˘كسشت «درو˘كسسو˘ه» ع˘قو˘م را˘ت˘خاو .ي˘ت˘ي˘سس
رطيسس يتلاو نيقيرفلا Óك نم ابعل11 مسضت

مهمدقتي ن˘ي˘ب˘عل6ـب ي˘ت˘ي˘سسلا ق˘ير˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
.زرحم سضاير يرئازجلا بعÓلا

نيلرب ضضرعم  يف كراسشت ةيرئأزجلأ ةيديلقتلأ تاعانسصلأ
ة˘عا˘ن˘سصلا و ة˘حا˘ي˘سسلا ةرازو كرا˘˘سشت
ةعانسصلا فر˘غ لÓ˘خ ن˘م ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
،سسادرموب تايلول فرحلاو ةيديلقتلا

يلودلا سضرعملا يف ةلسشنخو ةيادرغ
ةياهن قلطنا يذلا ايناملأا يف نيلربل
اد˘غ م˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘يو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا
لمعلا و ةيديلقتلا يبارزلا تاجتنمب

درطلا و ةينفلا دولجلا و لمرلا ىلع
حانج فرع ثيح را˘خ˘ف˘لاو يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
راوزلا نم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع د˘فاو˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
.نييبوروألاو ناملألا

كوبسسيافلأ ىلع ىتوملأ تاباسسح
!!ءايحألأ ددع زواجتت دق

صصاخسشألا تاحفسصب لحيسس ام لوح ةلئسسألا تتاب
،ح˘ط˘سسلا ىل˘ع و˘ف˘ط˘ت ،م˘ه˘تو˘م د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإلا

لماعت˘لا ة˘ي˘لآا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو فÓ˘ت˘خا ةر˘ه˘ظ˘م
6102 ذ˘ن˘م ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘سصن˘˘م تأاد˘˘ب ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
نيب نمو .ةلأاسسملا هذ˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م تا˘ي˘لآا م˘يد˘ق˘ت˘ب

ءاسشنإا ىلع «كوبسسيف» ةكرسش عجسشت ،تايلآلا هذه
لازت ل ةينعملا تÓئاعلا نأا لإا ،«ىركذلا باسسح»
يف ا˘ه˘عا˘ب˘تإا بجاو˘لا تاو˘ط˘خ˘لا را˘ي˘ت˘خا ي˘ف ددر˘ت˘ت

ةر˘ي˘ث˘ك تار˘يد˘ق˘ت˘ب لواد˘ت˘لا ير˘ج˘يو.ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه
تاو˘مألا دد˘ع ه˘ي˘ف زوا˘ج˘ت˘ي˘سس يذ˘لا خ˘يرا˘ت˘˘لا نأا˘˘سشب

تا˘سسارد بسسح˘بو.ءا˘ي˘حألا دد˘ع «كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف» ىل˘˘ع
«تو˘ي˘ت˘ي˘ت˘˘سسنإا تنر˘˘ت˘˘نإا درو˘˘ف˘˘سسكأا» د˘˘ه˘˘ع˘˘م ا˘˘هار˘˘جأا
يلاحلا نرقلا ةياهن لبق كلذ لسصحي دقف ،اريخأا

ةكبسشلا يف نيمدختسسملا ومن ةبسسن ىلإا دانتسسلاب
ايدبأا اهدوجو نوكي ل دق يتلا ربكألا ةيعامتجلا

.ةرورسضلاب

تايسسائرلل ةدناسسم ةفقو
ةبانعب

001 ن˘م ل˘قأا تب˘سسلا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص م˘ظ˘˘ن
ة˘حا˘سسب ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘ف˘قو ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ن˘˘طاو˘˘م
ةحاسسب يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرسسملا
ةد˘نا˘سسم تارا˘ع˘سش ا˘ه˘لÓ˘خ او˘˘ع˘˘فر ةرو˘˘ث˘˘لا
21 ـلا يف ةررق˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
تارارقلا لكل ةمعاد ىرخأاو لبقملا ربمسسيد
يبعسشلا ينطولا سشيجلا ةدايق اهتذختا يتلا

.ةباسصعلا روذج لاسصئتسسل

رئأزجلأ يف يكيرمألأ ريفسسلأ رحسست لجيج
نو˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘كير˘مألا ر˘ي˘ف˘˘سسلا ما˘˘ق
ةيلحاسسلا لجيج ةنيدم ىلإا ةرايزب رسشوريد
زكرو  يسضاملا عوبسسألا لÓخ ىلوألا ةرملل
ةيداسصتقلا تاقÓعلا ةيمهأا ىلع ةرايزلا يف
ةكرسشلا يف هتاطحم ىدحإا تناكو ،ةيئانثلا
جذومن يهو ،نيل˘ف˘لاو بسشخ˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
ىلع دعاسست ةيكيرمأا - ةيرئازج ةكرسشل حجان
تر˘فو د˘ق˘لو ،ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘سصت˘قلا ع˘يو˘ن˘˘ت
07 ني˘ل˘ف˘لاو بسشخ˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘كر˘سشلا
هتجلاعمو ني˘ل˘ف˘لا دا˘سصح ي˘ف ل˘م˘ع ة˘سصر˘ف
ثلا˘ث ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ف˘سشكو ،ماد˘ت˘سسم ل˘كسشب
لاغتربلا د˘ع˘ب ن˘ي˘ل˘ف˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع ج˘ت˘ن˘م ر˘ب˘كأا

ف˘سصن برا˘ق˘ي ا˘م ه˘نأا فا˘سضأاو ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإاو
.لجيج ةيلو يف اهتاباغ

 قفألأ يف حولت زبخ ةمزأأ
،ن˘يزا˘ب˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يدا˘ح˘تإلا سسي˘˘ئر رذ˘˘ح
يف قفألا يف ةداح زبخ ةمزأا نم ،طافلق فسسوي

ةجيتن ،نطولا ربع زباخملا سسÓفإا رارمتسسا لظ
لاقو .حبرلا سشما˘ه با˘ي˘غو ن˘يزا˘ب˘خ˘لا ةرا˘سسخ
زبخ ةمزأا دهسشتسس رئازجلا نإا طافلق فسسوي
قÓغإلاب زباخملا ترمتسسا لاح يف Óبقتسسم
ام قÓغإا مت ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ا˘ه˘سسÓ˘فإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
تاونسس عبرأا رخآا يف ةزبخم فلأا41 براقي

رهظأا يذلا و ةراجتلا ةرازو هترجأا حسسم بسسح
تا˘يلو ر˘ب˘ع ط˘سشن˘ت ةز˘ب˘˘خ˘˘م فلآا7 دوجو
.نطولا
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ي˘ن˘طو˘˘لأ بخا˘˘ن˘˘لأ م˘˘ير˘˘ك˘˘ت تب˘˘سسلأ سسمأأ م˘˘ت
مناغتسسم يف هسسأأر طقسسمب يسضاملب لامج
ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سش رو˘˘˘سضح ط˘˘˘سسو
ةر˘˘˘ك سسرأد˘˘˘م˘˘˘ب  ن˘˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ
فر˘سش ىل˘ع م˘ير˘ك˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ف˘˘ح م˘˘ي˘˘قأأو.مد˘˘ق˘˘لأ

رسضخلل ةيناثلأ ةيقيرفإلأ ةمجنلأ سسدنهم
ةيندملأ تاطلسسلأ روسضحب ““ةفايسضلأ رأد»ـب
دي˘ه˘سشلأ بع˘ل˘م ه˘ن˘سضت˘حأ ثي˘ح ة˘ير˘ك˘سسع˘لأو
دئأرلأ““ يسضايرلأ بكرملاب ““ديعسس نب دمحم““

ةيلو˘ل ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ ةر˘سسألأ ة˘كرا˘سشم˘ب ““جأر˘ف
را˘˘˘سصنألأ ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘غ ع˘˘˘م˘˘˘جو م˘˘˘˘نا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
لامج ينطولأ بخانلأ بر˘عأأو.ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأو
نع ميركتلأ بقع يفحسص ءاقل يف يسضاملب
ة˘ن˘يد˘م˘ب ““را˘ح˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘سسلأ““ أذ˘ه˘ب ه˘تدا˘ع˘سس
اهروزيو ““اهب سصاخ قلعت““ هل يتلأ مناغتسسم
فدرأأو.لاق امك ةرم لك يف مظتنم لكسشب
ةنيدمب سصاخ طبأر يدل““ :هلوقب يسضاملب
ذنم مئأد لكسشب اهروزأأ انأأو يدأدجأأو يئابآأ

ءا˘ق˘ل˘ل ة˘سصر˘ف م˘ير˘ك˘ت˘لأ أذ˘هو أر˘ي˘˘غ˘˘سص تن˘˘ك
سسأا˘˘ك˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب نا˘˘ي˘˘تإلأو م˘˘نا˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم نا˘˘˘ك˘˘˘سس
ل˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسي ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فإلأ
ة˘ل˘با˘ق˘م تم˘ي˘قأأ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘˘بو.““بع˘˘سشلأ
ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سش مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضأر˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ
ام تعمج ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ بخا˘ن˘لأ

ن˘مو م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ن˘يد˘م ي˘ب˘عل ءا˘مد˘ق ن˘˘ي˘˘ب
ن˘ي˘ب لا˘ب˘سشأÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق˘م تب˘ق˘عأأ سسلدا˘ت ن˘ي˘ع

ةنيدمل ““يبهذلأ ىتفلأ““ ةيسضايرلأ ةيعمجلأ
دلوأأ““ ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأو سشا˘م˘م ي˘سسا˘ح

ريف˘غ˘لأ رو˘ه˘م˘ج˘لأ ا˘م˘ه˘ع˘م بوا˘ج˘ت ““م˘نا˘غ˘ت˘سسم
أوؤواج نيذلأ نيئسشانلأ نيبعÓلأ نم ةسصاخ

 .ةيلولاب ةيوركلأ سسرأدملأ فلتخم نم

يف بعل ةزئاجب قحألا زرحم““ :يصضاملب
نع ثيدحلا هناوأل قباصسلا نمو ايقيرفإا

““1202 ناك ـب جيوتتلا

،ينطولأ بختنملأ بردم يسضاملب لامج دكأأ
ر˘ت˘سسسشنا˘مو ““ر˘سضخ˘لأ““ م˘ج˘˘ن زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير نأأ
لسضفأأ ةزئاجب قحألأ وه ،يزيلجنإلأ يتيسس

أذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فإأ ي˘˘˘˘˘ف بعل
رد˘˘˘جألأ زر˘˘˘ح˘˘˘م يدا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأ ي““ :سصو˘˘˘سصخ˘˘˘لأ

ىل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لأ ير˘ج˘˘ي ا˘˘م ا˘˘ًب˘˘لا˘˘غ ،ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
اًفأدهأأ نولجسسي ن˘يذ˘لأ ،ة˘قرا˘فألأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ

أذإأ نكل ،مهتيدنأأ ةقفرب اهنوعنسصي وأأ ةمسساح
ير˘˘ئأز˘˘ج بعل ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ل تقو كا˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘ك
م˘مأأ سسأا˘ك˘ب هزو˘ف د˘˘ع˘˘ب ،نآلأ و˘˘ه˘˘ف ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
بقلب رئأزجلأ جيوتت ةيناكمإأ نعو  ،““ايقيرفإأ

،اهخيرات يف ةث˘لا˘ث˘لأ ةر˘م˘ل˘ل،1202 ايقيرفإأ
كلذ ن˘ع ثيد˘ح˘لأ نأأ د˘ق˘ت˘عأأ““ ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘ق
أأد˘˘ب˘˘ن م˘˘ل ا˘˘ن˘˘لز ا˘˘م““ :فا˘˘˘سضأأو ،““ه˘˘˘نأوأل ق˘˘˘با˘˘˘سس

،ثأد˘حألأ قا˘ب˘ت˘سسأ ا˘ن˘ن˘ك˘م˘ي لو ،تا˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لأ
د˘˘سصح ة˘˘ل˘˘سصأو˘˘م و˘˘ه ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ
يذلأ يرئأزجلأ بعسشلأ داعسسإأو ،تأراسصتنلأ

ريثكلأ انم قحتسسيو ،ةريبك لامآأ انيلع عسضي
ا˘ن˘فد˘ه““ :ي˘سضا˘م˘ل˘ب م˘ت˘خو ،““تا˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘لأ ن˘˘م

لبق،1202 ايقيرفإأ تايئاهن غولب يسساسسألأ
لمعلأ ةلسصأوم انيلع ،ملاعلأ سسأاك يف ريكفتلأ

نم ،ةأرابمب ةأرابم ةلبقملأ ةلحرملأ رييسستو
.““يسضاملأ ءاطخأأ يف عوقولأ يدافت لجأأ

مناغتسم هسأر طقسمب هميركت لقخ
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بذ˘ج لا˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ ل˘˘سصأو˘˘ي
.مسسوملأ أذه ةيأدب ةيسسنرفلأ ةلوطبلأ يف راظنألأ

تفل ل˘ك˘سشب ودأرا˘ب يدا˘ن˘ل ق˘˘با˘˘سسلأ بعÓ˘˘لأ ق˘˘لأا˘˘تو
سسمأأ ءاسسم ودروبب هقيرف عمج يذلأ ءاقللأ لÓخ

كرسشأأو .هلثمل فده ةجيتنب رثعتلأ مغر ةعمجلأ
بسصانم ةثÓث يف لاطع أرييف كيرتاب سسين بردم
نميأأ ريهظك اهأأدب ،ةلباقملأ رأوطأأ لÓخ ةفلتخم
يناثلأ طوسشلأ يف لغسشي نأأ لبق ،لوألأ طوسشلأ يف
ن˘ع كي˘˘ها˘˘نو .ن˘˘م˘˘يألأو ر˘˘سسيألأ حا˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ب˘˘سصن˘˘م
هيدانل ديحولأ فدهلأ ةطقل يف ةمسساحلأ ةريرمتلأ

ققح ،وليم ه˘ل˘ي˘مز˘ل ة˘ع˘ئأر ة˘ع˘يزو˘ت د˘ع˘ب ءا˘ق˘ل˘لأ ي˘ف
عسستب ما˘ي˘ق˘لأ ي˘ف ح˘ج˘ن ا˘مد˘ع˘ب أد˘يد˘ج ا˘م˘قر لا˘ط˘ع
أذ˘ه˘بو .ة˘ق˘ي˘قد ن˘ي˘ع˘سست˘لأ لÓ˘خ ة˘ح˘جا˘ن تا˘غوأر˘م
نامرج ناسس سسيراب مجن نم لك يمقر لاطع لداعي
،د˘يÓ˘يدأأ ن˘ير˘ف˘ي˘ج نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘˘لوأأ بعلو را˘˘م˘˘ي˘˘ن
تاغوأرملأ نم مقر˘لأ أذ˘ه ا˘ق˘ق˘ح نأذ˘ل˘لأ نأد˘ي˘حو˘لأ
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ةد˘˘حأو ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م لÓ˘˘خ ة˘˘ح˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لأ
““ا˘˘˘ت˘˘˘بأأ““ ع˘˘˘قو˘˘˘م بسسح ،م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ
44 ىلإأ هد˘˘ي˘˘سصر لا˘˘ط˘˘ع ع˘˘فر ا˘˘م˘˘ك .تا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإÓ˘˘˘ل

نم رثكأأ يأأ،9102 -0202 مسسوم يف ةحجان ةغوأرم
.ردسصملأ سسفن فيسضي، ““1 غيللأ““ يف رخآأ بعل يأأ

سسانو مدأأ رخآلأ يلودلأ ةدوع ةأرابملأ تهسشو أذه
بعلو ايسساسسأأ كراسش ثيح ،رسضخألأ ليطتسسملأ ىلأ

سسين فوفسص ن˘ع ،سسا˘نو با˘غو ،ة˘ل˘ما˘ك ة˘ق˘ي˘قد08
ةيلمعل عسضخ ثيح ،هتباسصإأ ببسسب ،اموي54 ةدمل

22 ـلأ بحا˘سص نأأ ىلإأ را˘سشي .ة˘ب˘كر˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘حأر˘˘ج

،““رسضخلل““ يريسضحت˘لأ ر˘ك˘سسع˘م˘لأ ن˘ع بي˘غ˘ي˘سس ،ا˘ما˘ع
رامغ لوخدل أًدأدعتسسأ ،نينثإلأ أدغ قلطنيسس يذلأ

1202. ايقيرفأأ ممأأ تايفسصت

تفنسص دق مدقلأ ةر˘ك˘ل ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ تنا˘كو
يف بعل عرسسأا˘ك لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ
همايق دع˘ب ،م˘سسو˘م˘لأ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ي˘سسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ

ءاقل لÓخ اسس/ملك6.63 اهتعرسس تغلب ةقÓطناب
تلعج ما˘قرألأ هذ˘ه .و˘كا˘نو˘م د˘سض ة˘ع˘با˘سسلأ ة˘لو˘ج˘لأ

بقأرت ةيبوروألأ ىتحو ةيسسنرفلأ ةيدنألأ ىربك
،ةيسسنرفلأ ةفاحسصلأ بسسح بثك نع وزو يزيت نبأ

يسسنرفلأ سسين هقيرف ةرداغمل احسشرم ىقبي ثيح
ةبغر عم ،ةيلاحلأ ةيفيسصلأ تلاقتنلأ ةرتف لÓخ

ةريبكلأ تاناكمإلأ دعب همسضب ةيدنألأ نم ديدعلأ
بختنملأ عم اميسسل ،يسضاملأ مسسوملأ اهرهظأأ يتلأ
ممألأ ةلو˘ط˘ب سسأا˘ك˘ب جو˘ت يذ˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ
سسي˘˘ن ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م كلذ˘˘˘كو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فألأ
مرسصنملأ مسسوملأ لÓخ هعم رجفنأ يذلأ يسسنرفلأ

.مسسوملأ أذع قلأاتلأ لسصأويو

لبقملا ءاثقثلا موي ىلإ ”فاكلا“ ساك ةعرق بحس ليجأت
،لبقملأ ءاثÓثلأ موي ىلإأ ،ربمفون01 دحألأ مويلأ ةررقم تناك يتلأ ،(فاك) مدقلأ ةركل ةيقيرفإلأ ةيلأريدفنوكلأ سسأاكل تاعومجملأ ةلحرم ةعرق بحسس ةيلمع ترخأأ

ىلع61 ـلأ رودلأ يف دأدزولب بابسش ءاسصقإأ دعب ،ودأراب يدانب ،ةيراقلأ  ةقباسسملأ هذه يف ةلثمم رئأزجلأ نوكتسسو ،يرئأزجلأ تيقوتلاب احابسص00:11 ةعاسسلأ نم ءأدتبأ
لابماك ةيدنغوألأ ةليكسشتلأ ىلع سضيرعلأ هزوف بقع يخيرات لهأات قيقحت يف ،ةيقيرفإلأ ةسسفانملأ يف هل ةكراسشم لوأأ يف ودأراب يدان حجنو .يرسصملأ  زديمأريب  دي
نم تاعومجم عبرأأ ىلإأ ،Óهأاتم اقيرف61 مسسُقيو  ،ةيبلسس ةجيتنب هسسفانم مامأأ لابماكب باهذلأ ءاقل يف رئأزجلأ  لثمم  لداعتو .بايإأ ،رركم61 - ـلأ رودلأ يف  (4-1 ) يتيسس

.يئاهنلأ عبر رودلأ ىلإأ ،ةعومجم لك نع نلوألأ ناقيرفلأ لهأاتيو . قرف ةعبرأأ
بيجن.ج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةسفانملا ءاوجف دوعي سانو مدأ

يصسنرفلا يرودلا يف جهوتلا لصصاويلاطع فسوي

سّصلختلأ يف هتبغر يناملألأ كلاسش يدان ددج
لÓ˘خ بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م
تف˘سشك ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ة˘يو˘ت˘سشلأ تلا˘ق˘ت˘˘نلأ ةر˘˘ت˘˘ف
ةكبسش تدكأأو ،ةي˘نا˘م˘لأأ ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت ه˘ن˘ع
قايسسلأ أذه يف ““ايناملأأ تروبسس ياكسس““ تأونق
ل˘ح˘م ح˘ب˘سصأأ د˘ق ير˘ئأز˘ج˘لأ ط˘سسو˘˘لأ بعل نأا˘˘ب
Óسضف ،ةيزيلج˘نإأ ة˘يد˘نأأ ةد˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ما˘م˘ت˘هأ

ىع˘˘سسيو ،ه˘˘م˘˘سضل ىع˘˘سسي ر˘˘خآأ ي˘˘نا˘˘م˘˘لأأ دا˘˘˘ن ن˘˘˘ع
ي˘˘ف ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ه˘˘ط˘˘˘سسو بعل ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ
ةيداملأ اهنم تأرابتعأ ةدعل ،لبقملأ وتاكريملأ

ةيكولسسلأ اهنمو ،عفترملأ هبتأر يف ةلثمتملأو
ةئيسسلأ ه˘تأدا˘ع ن˘م ه˘سصل˘خ˘ت مد˘ع˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لأ
ق˘ير˘ف˘لأ ن˘ع دا˘ع˘بإلأ ق˘با˘سسلأ ي˘ف ه˘ت˘ف˘ل˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ
ي˘ف أر˘خؤو˘م م˘ظ˘ت˘˘نأ بلا˘˘ط ن˘˘ب نأأ ر˘˘كذ˘˘ي ،لوألأ

هيفاعت دعب كلذو ،فيدرلأ قيرفلأ تابيردت
،هتبكر ىوتسسم ىلع اهأرجأأ يتلأ ةحأرجلأ نم
ىعسسيو ،رهسشأأ ةدعل بعÓملأ نع هتدعبأأ يتلأو

،ةيوتسشلأ تلاقتنلأ ةرتف نم اقÓطنأ ةديدج ةرماغم سضوخ لبق كلذو ،ةيندبلأ هتيزهاج ةداعتسسل يرئأزجلأ طسسولأ بعل

ةقفسص يف يزيلجنإلأ ريبسستوه ماهنتوت نم امداق7102 فيسص يف هكلاسشب بابسشلل اسسنرف تابختنمل قبسسألأ بعÓلأ قحتلأو
تاباسسح نم ايجيردت جرخي نأأ لبق ،هعم هتبرجت ةيأدب يف ةيوق تايوتسسم بلاط نب مدقو ،وروأأ نويلم91 اهتميق تغلب
نم ةياغلل ةبعسص ةرتف ايلاح يرئأزجلأ بعÓلأ سشيعيو ،همأزتلأ مدع تلاح رركت ىلإأ ةفاسضإلاب ،تاباسصإلأ ةنعل ببسسب هيبردم
باسسحل غربنرون مامأأ ةهجأوملأ ذنم ديدحتلابو ،رهسشأأ7 ةبأرق  ذنم ةيمسسر ةأرابم يأأ يف كراسشي مل ثيح ،ةيسضايرلأ ةيحانلأ
موجن ةدع زورب ببسسب ةياغلل ةدعبتسسم يرئأزجلأ بختنملل هتدوع ةلأاسسم ودبت امك ،يناملألأ يرودلأ نم ةريخألأ ةخسسنلأ

.يسسنرفلأ سسين ةبهوم يوأدوب ماسشهو ،ةمسصاعلأ داحتأ بعل ةتيسش ةماسسأأ رأرغ ىلع هزكرم يف نوبعلي
ديلو.ف

نع فيطسس قا˘فو ق˘ير˘ف سسي˘ئر ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف ر˘ب˘ع
ببسسب ،يدانلأ اهب رمي يتلأ ةبعسصلأ ةيعسضولل هفسسأأ
زجعو ،اهيف طبختي يت˘لأ ة˘ق˘نا˘خ˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘مزألأ
يف ةيافلح لاقو ،لكاسشملل دح عسضو نع تاطلسسلأ

،أديحو يسسفن تدجو دقل““ :ةينويزفلت تاحيرسصت
لك نكل ةدعاسسملأ م˘يد˘ق˘ت˘ب أدو˘عو ي˘ط˘ع˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لأ
ىلع نوعلأ دي دم دحأأ Óف ،مÓك درجم ىقبي ءيسش
نيب˘عÓ˘لأ ح˘ن˘م˘ي ن˘م ىت˘ح د˘جو˘ي لو ،ع˘قأو˘لأ سضرأأ

غأر˘ف ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لأ““ :ع˘با˘تو ،““زو˘ف˘˘لأ تآا˘˘فا˘˘ك˘˘م
،يمسسر دامتعأ نود يدانلأ ريسسأأ انأاف ،بيهر يرأدإأ

تأرأرق ةدع ذاختأ ىلع رداق ريغ ينلعجي ام وهو
،““ة˘مزألأ زوا˘˘ج˘˘ت ىل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لأ ةد˘˘عا˘˘سسم ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
،بيرق امع فيطسس ةيلو يلأوب يقتلأاسس““ :فاسضأأو
ة˘ل˘ك˘سشم ة˘سصا˘خ يدا˘ن˘لأ م˘˘ه˘˘ت ا˘˘يا˘˘سضق ةد˘˘ع ة˘˘سسأرد˘˘ل
ىل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لأ نآلأ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع““ :م˘˘ت˘˘خو ،““دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علأ

ردق ربكأ قيقحتو زوفلأ قيقحتل ،ةلوطبلأ تايرابم
ةو˘ق˘ب رو˘سضح˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لأ را˘˘سصنأأ أو˘˘عدأأ ،طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م
ن˘م ىق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل مزÓ˘لأ م˘˘عد˘˘لأ م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
.““باهذلأ ةلحرم تايرابم

ديلو.ف

فيطسس قافو

تاطلصسلا لخدت رظتنيو ةقناخلا ةيلاملا ةمزلا وكصشي قيرفلا صسيئر

ةكرسشل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ نأأ ،ةنيطنسسق بابسش تيب نم ةبرقم رداسصم تفسشك

قافتلأ ليجأات ،جأرجر ديسشر ماعلأ ريدملأ نم بلط ،يدومح ميهأربإأ ““رابآلأ““

تقو يف فسشك نأأ دعب ،نيوكتلأ زكرم ةدايقل هديري يذلأ ،يسسنرفلأ بردملأ عم

سسل˘˘ج˘˘م ءا˘˘سضعأأ ىل˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘سسأ دو˘˘˘جو ن˘˘˘ع ،ق˘˘˘با˘˘˘سس

ريخألأ هئاقل لÓخ قفتأ دق ناك يدومح نإاف ،اهتأذ رداسصملأ بسسحو .ةرأدإلأ

تأرا˘طإلأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ي˘قا˘ف˘تأ ع˘ي˘قو˘ت ىل˘ع ،ة˘سضا˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘سشلأ ر˘˘يزو ع˘˘م

و˘هو ،ة˘سضا˘ير˘لأو با˘ب˘سشلأ ةرأزو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأو ،ن˘يو˘ك˘ت˘لأ ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لأ

ىلإأ ةدوعلأ متيسس ،سسكعلأ ثودح لاح يفو ،دسسجي نأأ رظتني يذلأ عورسشملأ

،ةيريدقتلأ ةفلكتلأ ىلع لوسصحلأ نورظتني كÓملأ نأأو املع ،لوألأ رايخلأ

ثحبت ،لسصفنم قايسس يفو .تاسسأردلأ بتكم فرط نم نيوكتلأ زكرم زاجنإل

ثيح ،قيرفلأ لامعو نيبعÓلأ نيمأات ةلكسشم ءاهنإأ نع بابسشلل ةديدجلأ ةرأدإلأ

تانيمأاتلل ينطولأ قودنسصلأ نع نيلثمم عم عمتجأ جأرجر نأاب انرداسصم تدكأأ

نأأو ةسصاخ ،بابسشلأ نويد ةميق ةفرعم لجأأ نم ،ءأرجألأ لامعلل ةيعامتجلأ

نيمأاتب ةقلعتملأ رومألأ ميظنت ىلع رسصت ،مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ

ةدجأوتملأ نويدلأ ديدسستل ،كÓملأ ةلسسأرمب جأرجر موقيسس ثيح ،نيبعÓلأ

.ةرأدإلأ قتاع ىلع

بيجن.ج

ايقيرفإا يف بعل لصضفأا ةزئاجب زوفلا يف زرحم ةيقحأا دك ؤوي يصضاملب
بلاط نب نم صصلختلا يف هتبغر ددجي يناملألا كلاصش

ماه تصسيو فوفصص يفيدنام ديري ينيرغلريب
ءاتصشلا اذه دتيانوي

يدانل ينفلأ ريدملأ ،ينيرغيليب ليونام يليسشتلأ ينقتلأ ططخي
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘فو˘ف˘سص ز˘يز˘ع˘ت˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نلأ د˘ت˘يا˘نو˘ي ما˘˘ه تسسيو
يذلأ عافدلأ بلق زكرم يف ةسصاخ ،ةلبقملأ ةيوتسشلأ تلاقتنلأ

عجأرت دعب كلذو ،مسسوم˘لأ أذ˘ه ي˘ند˘ن˘ل˘لأ يدا˘ن˘ل˘ل ا˘عأد˘سص ل˘ك˘سشي
زكرملأ ىلإأ طبه يذلأ ةريخألأ تايرابملأ يف قيرفلأ ىوتسسم
يلودلأ بعÓلأ نأاب يناطيربلأ ““سستيه““ عقوم ركذو ،رسشع ثلاثلأ
،ينابسسإلأ سسيت˘ي˘ب لا˘ير يدا˘ن ع˘فأد˘م ،يد˘نا˘م ىسسي˘ع ير˘ئأز˘ج˘لأ

ىلع هعسضو يذلأ ق˘با˘سسلأ ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م با˘ج˘عإأ ر˘ي˘ث˘ي
،لبقملأ يفناج رهسش لÓخ نيفدهتسسملأ نيبعÓلأ ةمئاق سسأأر
يدا˘ن˘لأ ع˘م ةر˘˘ي˘˘خألأ تأو˘˘ن˘˘سسلأ ي˘˘ف ز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لأ ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو
نويلم03 ةميقب اسضرع زهجي ينيرغيليب نأأ فاسضأأو ،يسسلدنألأ

نع يلختلاب سسيتيب لاير هيدان عانقإأ لجأأ نم ينيلرتسسإأ هينج
ممألأ سسأاك بقلب يرئأزجلأ بختنملأ عم جوتملأ بعÓلأ تامدخ

،يسضاملأ فيسصلأ رسصم ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حأ ي˘ت˘لأو ،ةر˘ي˘خألأ ة˘ي˘ق˘ير˘فألأ
ي˘ن˘ير˘غ˘ي˘ل˘ي˘ب ا˘ه˘ي˘ف لوا˘ح˘ي ي˘ت˘لأ ىلوألأ ةر˘م˘˘لأ ي˘˘ه هذ˘˘ه تسسي˘˘لو
سضفر ريخألأ أذهل قبسس دقف ،سسيتيب لاير نم يدنام عم دقاعتلأ

،8102 ماع فيسص يف ينيلرتسسإأ هينج نويلم31 ةميقب سضرع
ناكو ،هنم لدب بويد ىسسيع زولوت قيرف دئاق عم دقاعتلأ لبق
لاير يدان فوفسص ىلإأ لقتنأ دق اماع82 رمعلأ نم غلابلأ يدنام
امك ،ي˘سسنر˘ف˘لأ سسم˘ير ق˘ير˘ف ن˘م ا˘مدا˘ق6102 ماع يف سسي˘ت˘ي˘ب
يدا˘ن˘لأ ع˘م هد˘ق˘ع ي˘ف ا˘ي˘ئأز˘ج ا˘طر˘سش ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘ج˘ن˘لأ كل˘ت˘˘م˘˘ي
““زرماهلأ““ يدان أأدبو ،ينيلرتسسإأ هينج نويلم03 غلبيو يسسلدنألأ

يزيلجنإلأ يرودلأ يف يلاحلأ مسسوملأ تايرابم قÓطنأ عم ةوقب
عم يبوروأأ دعقمب زوفلل نيحسشرملأ نمسض نم ناك ثيح ،زاتمملأ
يف هلسشف دعب ريبك لكسشب عجأرت هأوتسسم نأأ ريغ ،مسسوملأ ةياهن
،““غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لأ““ ي˘ف ةر˘ي˘خألأ سسم˘خ˘لأ ه˘تا˘يرا˘ب˘م ن˘م يأا˘ب زو˘ف˘لأ

ةثÓثب دتيانوي لسساكوين مامأأ هنأديم ىلع ةراسسخلأ اهرخآأ تناك
ديلو.ف.نيفده لباقم فأدهأأ

ةنيطنسسق بابسش

نيوكتلا زكرم ةدايقل يصسنرفلا بردملا عم قافتلا ليجأات

رتسسسشنام هريظ˘ن لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن ل˘ب˘ق˘ت˘سسي
،دليفنأأ بعلم ىلع دحألأ مويلأ ءاسسم يتيسس
يرودلأ نم21ـلأ ةلوجلأ تايرابم ةمق يف
أرتلجنأ يف مسسوملأ ةمق يهو ،.يزيلجنإلأ

سضا˘ير ير˘ئأز˘ج˘لأ بق˘تر˘˘ي ثي˘˘ح ،كسش نود
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف زر˘˘˘ح˘˘˘م
رخأأ يف ةيسساسسلأ ةليكسشتلأ نع هداعبتسسأ
بعل هرايتخأ مغرو.ةلوطبلأ يف نيءاقل
،يسضقنملأ ر˘بو˘ت˘كأأ لÓ˘خ ه˘يدا˘ن ي˘ف ر˘ه˘سشلأ
ىلع سسولجلأ نم يناعي زرحم سضاير نأأ لأ

ط˘سسو ،تا˘يرا˘ب˘م ةد˘ع ي˘ف ءلد˘ب˘لأ د˘˘عا˘˘ق˘˘م
ينابسسإلأ هبردم فرط نم ةلماك ةقث بايغ
رسصانع ةدع لسضفي يذلأو ،لويدرأوغ بيب
ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسي نأ زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع بج˘˘˘˘يو.ىر˘˘˘˘خأأ

نأو ىت˘ح ،مو˘ي˘لأ ه˘ت˘م˘سصب كر˘ت˘يو ه˘ت˘سصر˘ف
مهأأ نو˘ك˘ي˘سس مو˘ي˘لأ ءا˘ق˘ل نل ،Ó˘يد˘ب كرا˘سش
يلودلأ ف˘ط˘خو ،م˘سسو˘م˘لأ لأو˘ط ه˘ل ةأرا˘ب˘م
ةر˘˘˘ك˘˘˘لأ مو˘˘˘ج˘˘˘ن ن˘˘˘م ءأو˘˘˘سضألأ ،ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

يور˘ك˘لأ م˘سسو˘م˘لأ قÓ˘ط˘نأ ذ˘ن˘م ،ة˘ي˘˘بوروألأ
رتسسسشنام هقيرف عم هقلأات لسضفب ،يراجلأ
ع˘م ًا˘˘سضيأأ تفÓ˘˘لأ هزور˘˘ب˘˘ل ًأدأد˘˘ت˘˘مأ ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
يراقلأ بقللأ قيقحتل هداق يذلأ ““رسضخلأ““

˘˘مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لأ ةر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
فأدهأأ3 ه˘ل ل˘ج˘˘سس نأأ د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

سضاير كراسش امك .رسصم ةرود يف ةمسساح
يف قير˘ف˘لأ ا˘ه˘ل˘ج˘سس فأد˘هأأ8 ةعان˘سص ي˘ف
فأدهأأ3 عقأوب ،ةريخألأ عبسسلأ تايرابملأ
يف اهزربأأو ،ةمسسا˘ح تأر˘ير˘م˘ت5و اهلج˘سس
،يرودلأ يف نو˘تر˘ف˘يإأو ما˘ه˘ت˘سسيو تا˘يرا˘ب˘م
ي˘ف بر˘غز و˘ما˘ن˘˘يدو كسست˘˘ي˘˘نود را˘˘ت˘˘خا˘˘سشو
.لاطبألأ يرود

““ بعلا ل امدنع طابحإلاب باصصأا““ :زرحم

م˘˘ج˘˘ن ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ ي˘˘˘لود˘˘˘لأ بعÓ˘˘˘لأ ف˘˘˘سشك
زرحم سضا˘ير يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
كرا˘سشي ل ا˘مد˘ن˘ع طا˘ب˘حإلا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي ه˘˘نأا˘˘ب

ي˘ف ة˘سصا˘خ يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ ه˘ق˘ير˘ف ع˘˘م أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
يمسسرلأ عقو˘م˘لأ ل˘ق˘نو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لأ تا˘يرا˘ب˘م
ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل بعل ن˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلأ يدا˘˘ن˘˘ل
د˘م˘ت˘ع˘ي ل ر˘مألأ نأ د˘ق˘ت˘عأأ““ :ه˘لو˘ق ق˘با˘سسلأ

أذإأ، نوب˘عÓ˘لأ ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لأ سضور˘ع˘لأ ىل˘ع
نمف موي لك أديج بعلت نأ كناكمإاب ناك
يف““ :فاسضأأو ،““مد˘ق˘ت˘لأ ل˘سصأو˘ت نأأ ن˘ك˘م˘م˘لأ

أديج بعلت نأ نكمملأ نم نايحألأ سضعب
يف طايتحلأ يسسرك ىلع كسسفن دجت نكل
ىلع ا˘سضيأأ د˘م˘ت˘ع˘ي ر˘مألأ ،ة˘ي˘لا˘ت˘لأ ةأرا˘ب˘م˘لأ

سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف““ :ل˘˘˘سصأوو ،““سسفا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ةدو˘˘˘˘ج
بعلت ل امدنع اطبحم رمألأ نوكي نايحألأ

ةيسساسسألأ ةلي˘ك˘سشت˘لأ ي˘ف كرا˘سشت لو أر˘ي˘ث˘ك
دئاق متخو ،““بعللأ ديرتو سسفانتت كنأل

ل˘ب˘ق˘ت بج˘ي كلذ ثد˘ح˘ي ا˘مد˘ن˘ع““ :ر˘˘سضخ˘˘لأ
كيد˘ل ا˘م ل˘سضفأأ م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل د˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘تو ر˘˘مألأ

.““ىرخأأ ةرم ةسصرفلأ كل حاتت امدنع
ديلو.ف / بيجن.ج

نيءاقل رخأأ يف ةيسساسسلأ ةليكسشتلأ نع هداعبتسسأ دعب

ةقلامعلا ةمق يف هتصصرف رظتنيزرحم

ررقت ”فافلا»
نع ءانغتسقا
بيبط تامدخ

”رضخلا“
،مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتلأ ررق
دمحم ،لوألأ بختنملأ بيبط ءافعإأ
84 لبق هماهم نم ،بيزع نب يبرعلأ

نيبراحملأ ةليكسشت لوخد نع ةعاسس
ز˘كر˘م˘ب ،أر˘˘ي˘˘سصق ا˘˘يدأد˘˘عإأ أر˘˘ك˘˘سسع˘˘م
ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ ر˘ي˘سضح˘˘ت
ردا˘˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘˘سشكو.ىسسو˘˘˘˘˘م يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سس
ًءانب ءاج ،بيزع نب داعبإأ  ةقوثوم

لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م بل˘˘˘˘˘ط ىل˘˘˘˘˘ع
ءأر˘˘جإأ ىل˘˘ع ر˘˘سصي يذ˘˘لأ ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب
م˘قأو˘˘ط˘˘لأ ىل˘˘ع ة˘˘يرذ˘˘ج تأر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
ىل˘ع ة˘فر˘سشم˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأو ة˘˘يرأدإلأ
كلذ˘˘˘ب لد˘˘˘سسأأو ،لوألأ بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ىل˘˘˘ع را˘˘˘ت˘˘˘سسلأ ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ دا˘˘˘ح˘˘˘تلأ

ا˘˘ها˘˘سضق تأو˘˘ن˘˘سس ةد˘˘ع تمأد ةر˘˘ي˘˘سسم
ة˘˘˘مد˘˘˘خ ي˘˘˘ف بيز˘˘˘ع ن˘˘˘ب بي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ
و˘لوؤو˘سسم ه˘˘ج˘˘ت˘˘يو ،لوألأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ة˘نا˘ع˘ت˘سسلأ ىلإأ ،ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘˘ح˘˘تلأ

بختنملل قباسسلأ بي˘ب˘ط˘لأ تا˘مد˘خ˘ب
ةريبك ةربخ كلتمي يذلأ ،يلÓقوب
نوك˘ي نأأ ح˘سشر˘م˘لأ ن˘مو ،لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف
ة˘˘ق˘˘فر أر˘˘سضا˘˘ح ي˘˘لÓ˘˘قو˘˘ب بي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
يدأدعإلأ ركسسعملأ يف ،ني˘برا˘ح˘م˘لأ
أذ˘˘ه ،ق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لأ ““ر˘˘˘سضخ˘˘˘ل˘˘˘ل““
.نينثإلأ

سش.م

يناملفا خابدقغشنوم
ةوعد لوصو نلعي

 ينيعبس نب ـل ”رضخلا“
يدان عفأدم ،ينيعبسس نب يمأر ،مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتلأ ىعدتسسأ

ايبمأز يبختنم هجأوتسس يتلأ بختنملأ ةمئاقل ،خابدÓغنسشنوم ايسسوروب
يناملألأ يدانلأ رسشنو ،ايقيرفأأ ممأل ةلهؤوملأ تايفسصتلأ يف ،انأوسستوبو

تأءاعدتسسأ أوق˘ل˘ت ن˘يذ˘لأ8 ـلأ نيبعÓلأ ةم˘ئا˘ق ي˘م˘سسر˘لأ ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع
لسضفو ،ينيعبسس نب مهسسأأر ىلعو ،مهنأد˘ل˘ب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ة˘ي˘م˘سسر
مدع مغر ينيعبسس نب تامدخب ةناعتسسلأ يسضاملب لامج رسضخلأ بردم

اهنم يناعي يتلأ تابايغلأ ةرثك لظ يف ،ةيندبلأ ةيحانلأ نم هتيزهاج
ع˘فأد˘م ة˘با˘سصإأ د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،ي˘ف˘ل˘خ˘لأ ط˘خ˘لأ ي˘ف ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
بختنم عم كراسش دق ،ينيعبسس نب ناكو ،نأردب رداقلأ دبع ،يجرتلأ
ناك ثيح ؛رسصمب9102 ةيقيرفإلأ ممألأ سسأاكب جيوتتلأ يف ،رئأزجلأ
.ةلوطبلأ يف نيبراحملأ يبعل زربأأ دحأأ

ديلو.ف

ةيلاثملا ةليكشتلل ”فاك“ تاحيشرت يف يوق يرئازج روضح
ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ ة˘ي˘لأرد˘ف˘نو˘ك˘لأ تف˘سشك
دجأوت˘ل˘ل ة˘ح˘سشر˘م˘لأ ءا˘م˘سسألأ ن˘ع ،مد˘ق˘لأ

ةنسسل ةيقيرفإلأ ةيلاثم˘لأ ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ ي˘ف
ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع حا˘سصفإلأ م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لأو،9102
سشما˘ه ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لأ ي˘ف˘نا˘ج ن˘م ع˘˘با˘˘سسلأ

تفر˘عو .““فا˘ك˘لأ““ ز˘ئأو˘ج م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ل˘˘ف˘˘ح
بختنملأ ن˘م ءا˘م˘سسأأ01 دجأوت ةم˘ئا˘ق˘لأ
سسأا˘ك˘ل ة˘خ˘سسن ر˘خآا˘ب جو˘ت˘˘م˘˘لأ ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لأ تءا˘˘˘ج .ر˘˘˘سصم˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإأ
لكسشلأ ىلع ةيلاثملأ ةليكسشتلل ةحسشرُملأ
: يلاتلأ

يزو˘ف ،لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي ،ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م سسيأر
نايفسس ،رسصان نب ،يدنام ىسسيع ،ملوغ
،يل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي ،زر˘ح˘م سضا˘ير ،ي˘لو˘غ˘ي˘ف
.يناميلسس مÓسسإأو حاجنوب دأدغب

بيجن.ج

 ةيفاضإ تاصوحفل عضخيس بعقلاو ناردبل اموي02 ةحار
ةقيقد ةيبط تاسصوحفل ،سسمأ لوأ عسضخ دق نأردب رداقلأ دبع يرئأزجلأ قيرفلأ عفأدم نأأ ،دمحأأ نب نيسساي ةدايقب يسسنوتلأ يجرتلأ قيرفل يبطلأ زاهجلأ دكأأ
ةحأر بلطتي لحاكلأ ىوتسسم ىلع داح ءأوتلأ نم وكسشي بعÓلأ نأأو ،رسسك يأأ دوجو مدع تتبثأأ ةعسشألأ نأأ ىلإأ ،يبطلأ زاهجلأ راسشأأو ،ةريطخ تسسيل هتباسصإأ نأاب تدكأأ

مامأأ يسضاملأ سسيمخلأ موي بيسصأأ دق نأردب ناكو ،يليهأاتلأ هجمانرب ديدحت لجأأ نم تاسصوحفلأ نم ديزملأ يرجيسس بعÓلأ نأأ حسضوأأو ،اموي02 نع لقت ل
دمحم لزنيو بعلملأ رداغيل،(08) ةقيقدلأ يف يترزنبلأ يبعل دحأأ نم فينع لخدت دعب ،يسسنوتلأ يرودلأ نم ةيناثلأ ةلوجلأ نم لجؤوملأ ءاقللأ يف ،يترزنبلأ

يلاحلأ رهسشلأ ركسسعمل ابسسحت يسضاملب لامج ينطولأ بردملأ تاباسسح نم جورخلل قباسسلأ فيطسس قافو بعÓب ةباسصإلأ هذه تدوأأ دقو ،هنم لدب يبوقعيلأ يلع
ديلو.ف.نينثلأ أدغ اميسسر قلطنيسس يذلأ ركسسعملأ وهو ،انأوسستوبو ايبمأز يءاقلب سصاخلأ



ةليسملاب سيرع003ـ ل يعامج جاوز لفح
ةليصسملا ةي’و ىلإا نيموي مودت دقفتو لمع ةرايزب يدهملب فصسوي روتكدلا فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوصشلا ريزو شسمأا ءاصسم ماق
رطصشلا زاجن ’ شساصسأ’ا رجحلا عصضو مت ثيح اجرعلا خيصشلا ةي’ولا يلاو مهصسئار يلعو ةيركصسعلاو ةيندملا تاطلصسلا ةقفر
هللا دبع دجصسمب ةيئارقلا ةصسردملا نيصشدت اذكو ةي’ولا ةمصصاع ةليصسملا ةنيدم طصسو رصصنلا يحب عقي بطقلا دجصسملل يناثلا

لبصس شسلجم ميظنت نم اذهو ةنماثلا اهتعبط يف شسيرع003 ل يعامج جاوز لفح ىلع فارصشإ’او نكصسم429 يحب شسابع نب
دلوملا ىركذب لافتح’ا ةبصسانمب ريزولا دكأا اميف ةليصسملاب يوÓمحلا دوفنق ديهصشلا ةفاقثلا رادب دجصسملا ةصسصسؤومل تاريخلا
امه و نأازجتي ’ نارصصنع امه و ,مÓصسإ’ا اننيد نع دوذلا و نطولا بح انملع ““ ,مÓصسلا و ةÓصصلا هيلع يبنلا نأا فيرصشلا يوبنلا

يف هينطاوم ةدارا ىلع دمتعي دلب يأا روطت نأا يدهملب ريزو ربتعاو امهنوصص ىلع رهصسلا ملصسم لك ىلع يغبني , نÓماكتم
لك زواجت““ لجأا نم يأارلا ةدادصسو لقعلا حيجرت ىلإا نينطاوملا قايصسلا تاذ يف ايعاد ,““هل مهبح يفو لصضفأا لكصشب هتمدخ

 خوصشخصش حلاصص   .باوصصلا قيرط يف عمتجملا مدقت لقرعت يتلا تابوعصصلا
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.شسوÓصسيدÓف لتقم ىلإا ةكرعملا تدأاو ،انراف ةكرعم يف

.اصسابموم ةنيدم ريرحت نم نكمتتو نييلاغتربلا مزهت طقصسم تاوق9271 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف ىل˘˘ع شسمأا را˘˘ت˘˘صسلا لد˘˘صسأا
ي˘لود˘لا نو˘لا˘صصل˘ل42ـلا ة˘ع˘ب˘ط˘˘لا
0001 ةكراصشم فرع يذلا باتكلل

اذه ةع˘ب˘ط تل˘ج˘صس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ر˘صشن راد
ىلإا راوز˘لا دد˘ع ي˘ف ا˘ع˘˘جار˘˘ت ما˘˘ع˘˘لا

فلكملا هد˘كأا ا˘م˘ب˘صسح نو˘ي˘ل˘م1.1
يف دكأا يذلا ““رغيإا دمحم““ مÓعإ’اب
ءا˘صصحإا م˘ت ه˘نأا ة˘ي˘عاذإا تا˘ح˘ير˘صصت
تقولا يف .رئاز فلأا941و نويلم
ةقباصسلا ةعبطلا هيف تفرع يذلا

نويلم2 ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأا رو˘˘˘˘˘صضح
تحت ةنصسلا هذه ةعبط يتأاتو.رئاز

اتف’ اروصضح ةنصسلا هذه ةعبطلا تفرع امك.ةعبطلا هذه فرصش فيصض لاغنيصسلا تناكو ةراق باتكلا ناونع
ةنعلو ميمر““ نيتزيمم نيتياورب تكراصش يتلا قاه˘ل˘م ة˘ل˘ي˘صضف ةرو˘ت˘كد˘لا ن˘ي˘صضرا˘ع˘لا با˘ت˘ك˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو ة˘ياور˘ل˘ل
ةيئاورلا تصصرحو.فولأاملا نع رياغمو زيمم لكصشب نيلمعلا اتلطب هيف مدقت ديدج يئاور بولصسأاب ““عوبريلا

ديدج موهفمب ةيلوطبلاو ةيباجيإ’ا راودأ’ا ىلإا ةيحصضلا تافلؤوم نم ةأارملا جارخإا ىلع اهلمع يف قاهلم ةليصضف
ةيملع ليصصافتو فداه يبدأا بولصسأا ىلإا فاصضي عدبم لايخ نم رثكأا دعت يتلا عوبريلا ةنعل ةياور ةصصاخ
يصسنرفلا رامعتصس’ا اهامصسأا يتلا ةيرئازجلا ءارحصصلا يف ةيوونلا تاريجفتلا ةاصسأام نع ةيعقاوو ةيخيراتو
اصصوصصخو تاونصس ةعصضب ذنم اربتعم اعجارت تافلؤوملا تاعيبم تدهصش ىرخأا ةهج نم.قرزأ’ا عوبريلا كاذنآا

يذلا باهصشلا رارغ ىلع نورصشانلا لجصس ،نأاصشلا اذه يفو .هعيب متي مل يذلا نوزخملا ىلإا رظنلاب ةنصسلا هذه
8102. ةنصسب ةنراقم ةئاملاب08 ةبصسنب تاعيبملا عجارت نم ارخؤوم اهريدم ىكتصشا

ف.ميلصس

42ـلا ةعبطلا لÓخ تاعيبملا يف ريبك عجارت نم نورصشانلا ىكتصشا اميف

رئإز نويلم1.1 ىلإإ ““ Óيشس““ ىلع لابقإلإ عجإرت

تبصسلا ىلإا ةعمجلا ةليل لجيجب ةطرصشلا رصصانع فقوأا
عراوصش نم ددعب رانلا مارصضإاب مهمايق دعب شصاخصشأا ةدع
تÓ˘˘ج˘˘ع˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه ق˘˘ل˘˘غو ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع

عراوصش تصشاعو شسيراتملا اذ˘كو ة˘ل˘ع˘ت˘صشم˘لا ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ة˘م˘صصا˘˘ع

ناب˘صشلا ن˘م تار˘صشع˘لا ما˘ي˘ق د˘ع˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح بعر ءاو˘جأا
عراوصشلا شضعب ىلإا ةيدؤوم تاقرطو تارمم ةدع قلغب
شسيراتملا اذكو ةلعتصشملا ةيطاطملا تÓجعلا ةطصساوب
لÓخ نم ةبيهر تاصضارعتصساب ء’ؤوه شضعب ماق امك ،
رارغ ىلع ةعصشم داوم ششرو تاعقرفملا تارصشع ريجفت
اهلاعصشإاب اوماق يت˘لا نار˘ي˘ن˘لا قو˘ف ““شسكو˘ط˘ي˘ل˘ف˘لا ““ ةدا˘م
ة˘يو˘ق تارا˘ج˘ف˘نا ي˘ف بب˘صست يذ˘لا ر˘˘مأ’ا روا˘˘ح˘˘م ةد˘˘ع˘˘ب
نا˘˘ك˘˘صس ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ع˘˘˘ل˘˘˘ه ت’ا˘˘˘ح ثود˘˘˘ح ءارو تنا˘˘˘ك
تاوق ناوتت ملو . ثادحأ’ا هذه تدهصش يتلا ءايحأ’ا
ةلازإاو ةق˘ل˘غ˘م˘لا تا˘قر˘ط˘لا كف˘ل ل˘خد˘ت˘لا ي˘ف ة˘طر˘صشلا

تاقرطلا نم ددع ربع اهقارحإا مت يتلا تÓجعلا اياقب

نا˘˘˘ب˘˘˘صشلا ع˘˘˘م ر˘˘˘فو ر˘˘˘ك ة˘˘˘كر˘˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ت نأا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق
مهتدراطمب تماق ثيح ثادحأ’ا هذه يف نيببصستملا

ةرا˘م˘لا فو˘خ ن˘م داز يذ˘لا ر˘مأ’ا ةد˘ي˘ع˘ب تا˘فا˘˘صسم ىل˘˘ع
تثدحتو ، لوهجملا نم افوخ مهلزانم ىلإا اوبره نيذلا

باق˘عأا ي˘ف شصا˘خ˘صشأا ةد˘ع ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘صصم
ةرخأاتم ةعاصس ةياغ ىلإا ترمتصسا يتلا ثادحأ’ا هذه
ةعبصس نع لقي’ ام ةباصصإا نع تامولعم طصسو ليللا نم
ة˘م˘صصا˘ع˘ب د˘لو˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل لÓ˘خ ةر˘ي˘ط˘خ قور˘ح˘˘ب نا˘˘ب˘˘صش
ىلإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لاو ا˘˘هد˘˘˘حو˘˘˘ل ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
هذه لثم تحصضأاو . جÓعلا يقلت لجأا نم ىفصشتصسملا
لحي ةرم لك يف لجيج ةي’و ةمصصاعب ةداع لاعفأ’ا

اثادحأا ةريخأ’ا هذه تصشاع ثيح يوبنلا دلوملا اهيف
ن˘م دد˘ع ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع تر˘ف˘صسأا ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م
تلاز’ قور˘حو حور˘ج˘ب تار˘صشع˘لا ة˘با˘صصإاو شصا˘˘خ˘˘صشأ’ا
. مويلا ىلإا نايعلل ةلثام اهصضعب راثأا

 دوعصسم .م

 يوبنلا دلوملا ةبصسانمب ةي’ولا ةمصصاع عراوصشب بعر ةليل

رانلإ مإرشضإاب مهمايق دعب صصاخششأإ ةدع فقوت ةطرششلإ
لجيجب عرإوششلاب

جيريرعوب جربب عاونفا فلتخم نم ةعقرفم07981 زجح
ىركذب لافتح’ا ةبصسانم لÓخ هنأا جيريرعوب جرب نمأ’ ةي’ولا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ تفصشك
ةيلمعلا ترفصسأا يتلاو تاعقرفملا زجحل ةيناديملا اهتادوهجم نمأ’ا حلاصصم تفثك نأا دعبو فيرصشلا يوبنلا دلوملا

ىلع ظافحلا لجأا نم ةيلخلا تاذ بصسح ةيلمعلا يتأاتو ماجحأ’ا و عاونأ’ا فلتخم نم ةعقرفم07981 زجح ىلع
ةبصسانملا هذهب ت’افتحإ’ا ةبصسانمب تاباصصإ’ ةصضرع ةداع نونوكي نيذلا لافطأ’ا اميصس’ نينطاوملا ةمÓصس
ءايلوأ’ا ةوعدل ةيعاذإا شصصصح و ةيفحصص تانايب هيجوت اهقبصس يتلاو ةيرانلا باعلأ’ا و تاعقرفملا لامعتصساب
مدع ىلع ىدأا يذلا رمأ’ا ، كرابملا مويلا اذه ةيصسدقو بصسانتت ةقيرطب لافتح’او تاعقرفملا هذه ءانتقا مدعل
  ىصسوم/ع.فيرصشلا يوبنلا دلوملاب لافتح’ا ةبصسانمب ةي’ولا بارت ةفاك ربع تاباصصإا ةيأا ليجصست

ششارحلا داحتا2 - 4 ةبانع داحتا

دإزلإ لماك دشصحتو ““ءإرفشصلإ““ ـب حيطت ““ةنوب““
تاصسفانم نمصض ششارحلا داحتا هفيصضب هتعمج يتلا ةهجاوملا لÓخ دازلا لماك ةبانع داحتا قيرف دصصح

ةعبرأا ةجيتنب هحلاصصل ةارابملا يبانعلا قيرفلا مصسح ثيح ،ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم21 ةلوجلا
نأا لبق ،ةنيدوب قيرط نع كلذ ناكو ليجصستلا باب حاتتف’ قابصسلا ةبانع داحتا ناكو ،نيفده لباقم فادهأا

لوأ’ا طوصشلا يهتنيل هامرم شسراح طلاغ يذلا تادبع قيرط نع ةجيتنلا روهمجلاو شضرأ’ا باحصصأا قمعي
ليجصست لÓخ نم ةوقب ةدوعلا يف راوزلا حجن ةيناثلا ةلحرملا يفو ،ةفيظن ةيئانثب ةصساوم لابصشأا مدقتب

نم قئاقد لبقو ،““ءارفصصلا““ ـل لداعتلا فده زارحإا نم تادبع نكمتي نأا لبق شضويب قيرط نع لداعتلا فده
دوعيل ،ثلاث فده ىلإا اهليوحت يف ةيمكوب ليدبلا حجن ءازج ةلكر ىلع ةبانع داحتا لصصح ةهجاوملا ةياهن
.يصصخصشلا هديصصر يف يناثلاو ““ةنوب““ ـل عبارلا فدهلا فيصضيو بعÓلا شسفن

ع.شش.م

ANEP 1916024204 Akher Saa Le 10/11/2019 راــــــــهششإإ

(21 ةلوجلا) ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا



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 
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