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يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9375ددعلا9102 ةيليوج52  سسيمخلا2
www.akhersaa-dz.com

لÓخ نم ةيصسائرلا تاباختنلا ميظنت وحن اعيرصس هجوتلا ةرورصض ىلع يدايع نيدلا رون ،ةيروهمجلا ةصسائرل ماعلا نيمألا ددصش
لوح قفاوتلا نم نكمم ردق ربكأا ىلع لوصصحلا ىلع لمعلاو راصسملا اذهل ةهازنلاو ةيفافصشلا سسيركتو ةديج ةيميظنت فورظ نامصض

.يرئازجلا عمتجملا فايطأا عيمج عمجي لماصش راوح ءارجإا ىلإا باهذلا ةرورصض ادكؤوم ثدحلا اذه ةدايق

عنصصم ءاصشنإل ططخت

 لاجم محتقت نابايلا
رئازجلا يف تارايضسلا بيكرت

نأرهوب ، أواجوأأ ايوزاك ،رئأزجلاب نابايلأ ريفشس فششك

يف رئأزجلاب رامثتشسلأ يف نيينابايلأ لامعألأ لاجر ةبغر

و .تأرايشسلأ بيكرتو ةعانشص ةشصاخو تلاجملأ ىتشش

و مولعلأ ةعماجل هترايز سشماه ىلع ينابايلأ ريفشسلأ زربأأ

نم ةبغر كانه» نأأ نأرهول «فايشضوب دمحم» ايجولونكتلأ

اشصوشصخ رئأزجلاب رامثتشسÓل نييناباي لامعأأ لاجر لبق

و اطويوط لثم تأرايشسلأ بيكرت و ةعانشص لاجم يف

قو˘شسلأ» أوا˘جوأأ ا˘يوزا˘ك ر˘ب˘ت˘عأ و .«ا˘هر˘ي˘غو ي˘˘كوز˘˘ي˘˘شس

ةر˘ي˘ب˘ك تا˘نا˘كمإأ كا˘ن˘˘هو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك و ةد˘˘عأو ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

اهنأاشش نم ي˘ت˘لأ و تلا˘ج˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل

رأرغ ىل˘ع ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘عا˘ن˘شصلأ ع˘يو˘ن˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘لأ

ةينلديشصلأ ةعانشصلأ و ءايمكورتبلأ و ةيئأذغلأ ةعانشصلأ

نيينابايلأ لامعألأ لاجر عانقإأ» يف هيعشس أزربم » اهريغ و

د˘كأأ ،ىر˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م و .»ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

عم ةيخيرات ةقÓع اهل نابايلأ» نأأ ينابايلأ يشسامولبدلأ

ميمشصت لÓخ نم تدشسجت يتلأ و لÓقتشسلأ ذنم رئأزجلأ

مولعلأ ةعماجل أوزناك هغنات ينابايلأ يرامعملأ سسدنهملأ

سصوشصخب و .نأرهول «فايشضوب دمحم» ايجولونكتلأ و

جمانرب كانه» نأأ ينابا˘ي˘لأ ر˘ي˘ف˘شسلأ زر˘بأأ ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأ

و مولعلأ ةعماج نيب يملعلأ ثحبلأ لاجم يف كرتششم

يف لثمتملأ ءايزيفلأ لاجم يف ةيناباي ىرخأأ و ايجولونكتلأ

تاقاطلأ يف مدختشست يتلأ مويشسيليشس ىلإأ لامرلأ ليوحت

ةبلطلأ ةدئافل ةيشسأرد حنم سصيشصخت نع كيهان ةددجتملأ

حمطن» فاشضأأو .«نابايلأ يف مهتشسأرد ةعباتمل نييرئأزجلأ

لزلزلأ دشصر لاجم يف ثوحبلأ عيشسوت ىلإأ Óبقتشسم

.«ةيلأزلز ةقطنم يف نأدجأوتي نيدلبلأ نأأ و اشصوشصخ
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حرصصي سسيلف نب

حولت تأادب جارفن’ا رداوب
قفأ’ا يف

هنأأ ،سسيلف نب يلع تايرحلأ عئÓط بزح سسيئر سسمأأ لاق

يميهأربإلأ بلاط قبشسألأ ةيجراخلأ ريزو حرتقم عم قفتي

ديحولأ نماشضلأ نأأ أريششم ،رأوحلأ حاجن طورشش لوح

يف لاقو .هب˘لا˘ط˘م˘ب بع˘ششلأ كشسم˘ت و˘ه ،رأو˘ح˘لأ حا˘ج˘ن˘ل

سشيعي دلبلأ نأأ لكلأ هيلع عمجي ام نإأ طشسولأ ىدتنم

ر˘ي˘غ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘ل˘م˘ت˘كم ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘مزأأ

نشسحلأ ريشسلأ نامشض ىلع ةرداق دعت مل يتلأ ،ةيعرششلأ

ة˘مزألأ نأأ ،ق˘با˘شسلأ ة˘مو˘˘كح˘˘لأ سسي˘˘ئر را˘˘ششأأو .ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل

يشسايشسلأ دأدشسنلأ نأل ،سسداشسلأ اهرهشش تلخد ةيشسايشسلأ

تأذ ي˘ف د˘كأأو .تأردا˘ب˘م˘لأ ل˘ك ى˘ل˘ع ا˘ي˘شصع˘˘ت˘˘شسم تا˘˘ب

نأأو ةشصاخ ،قبشس ام كرأدتل ناح دق تقولأ نأأ قايشسلأ

نم سسيلف نب ركذو .قفألأ يف حولت تأأدب جأرفنلأ ردأوب

حلاشص نب رداقلأ دبع ،ةلودلأ سسيئر ةلاشسر ردأوبلأ هلمج

ة˘ي˘با˘ج˘يإأ أرو˘مأأ ه˘ب˘شسح تمد˘ق ي˘ت˘لأو ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج3 موي

ةردابمب بحرو .تاباختنلاب قلعتي ام يف ةمهم تأدهعتو

نم ةعومج˘م حر˘ت˘قأ يذ˘لأ ،ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل ي˘ند˘م˘لأ ىد˘ت˘ن˘م˘لأ

ميدقت ىلع أردا˘ق ا˘ثرإأ كل˘م˘ت ا˘ه˘نأأ أر˘ي˘ششم ،تا˘ي˘شصخ˘ششلأ

سسيئر ربتعأ ،ةشضراعملأ ماشسقنأ نع هثيدح يفو .ريثكلأ

راكفألأ براشضتو تأءاشضفلأ ةرثك نأأ ،قبشسألأ ةموكحلأ

،سسيلف نب لاقو .اماشسقنأ سسيلو ،يطأرقميدلأ ءانبلأ ةرمث

لب بيع سسيل ناينبلأ نيع ةودن يف انراكفأأ رطاششي ل نم»

نأأ ىلع قفتت تأءاشضفلأ لك نأأ ءيشش مهأأ ،يروتشسد قح

حتفب قلعت˘ي ا˘م˘ي˘فو.»ة˘مزألأ ن˘م جور˘خ˘لأ سسا˘شسأأ رأو˘ح˘لأ

،ةيركشسعلأ ة˘شسشسؤو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ل˘ما˘ح˘ت˘لأو دا˘شسف˘لأ ا˘يا˘شضق

عم هنأأ سسيلف نب راششأأ ،ةلأدعلأ ىلع ةياشصولاب اهماهتأو

ةدأرإلأ مو˘ي˘لأ ق˘فأر˘ي سشي˘ج˘لأ نأل ،»ةوا˘خ ةوا˘خ» ة˘˘ير˘˘ظ˘˘ن

ىلع هقيلع˘ت ي˘فو .ا˘ه˘ل˘ح˘م ل˘ح˘ي نأأ د˘ير˘ي لو ،ة˘ي˘ب˘ع˘ششلأ

ثيدحلل قحلأ كلمأأ ل» سسيلف نب حرشص ،داشسفلأ اياشضق

مهي ام ،مهتم يأل يماحم تشسل نÓع ل و نÓف نع

نب سضفر امك .«ةءأربلأ ةنيرق مأرتحأو ةلداعلأ ةمكاحملأ

تبشسن يتلأ ةريخألأ تاحير˘شصت˘لأ ى˘ل˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ سسي˘ل˘ف

يأأ يدل سسيل» احشضو˘م ،رأز˘ن د˘لا˘خ د˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ لأر˘ن˘ج˘ل˘ل

درأأ ةيمشسر تاحيرشصت نوكت امدنع دحأو ببشسل قيلعت

.«اهيلع
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يشسيئرلأ فد˘ه˘لأ سصو˘شصخ˘بو
ميظنت يف ة˘لود˘لأ سسي˘ئر ةد˘ه˘ع˘ل
ر˘ي˘غو ةر˘ح ة˘ي˘شسا˘ئر تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ

نأأ ح˘˘شضوأأ ا˘˘م˘˘ك.ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ككششم
ن˘ب ردا˘ق˘لأ د˘˘ب˘˘ع ة˘˘لود˘˘لأ سسي˘˘ئر
ةر˘ششا˘ب˘م˘ل ل˘˘هؤو˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ح˘˘لا˘˘شص
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م تا˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘شصإأ

ي˘ه و ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأو ة˘يدا˘˘شصت˘˘قأو
سسيئر اهب موقي يتلأ تاحÓشصإلأ
ل˘كب بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ
ة˘ق˘ث˘ب ى˘ظ˘ح˘ي يذ˘لأ و ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش
نأأ أد˘˘كؤو˘˘م.ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ بع˘˘˘ششلأ

ر˘ي˘فو˘ت˘ب ف˘ل˘˘كم ة˘˘لود˘˘لأ سسي˘˘ئر
هذه ميظنتل ةيرورشضلأ فورظلأ
قيقحتلو ةي˘شسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ

م˘ت˘ي نأأ بج˘ي يذ˘˘لأ فد˘˘ه˘˘لأ أذ˘˘ه
ة˘فا˘ك يروا˘ششت را˘طإأ ي˘ف ر˘ي˘فو˘ت
تاباختنلأ للكٌت ىتح فورظلأ
ريغ نوكت و حاج˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘شسا˘ئر˘لأ
رمألأ نأأ ةشصاخ كيكششتلل ةلباق
دي˘شسج˘ت ى˘لإأ ل˘شصو˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
لو˘ح نا˘كمإلأ رد˘ق ع˘˘شسأو قا˘˘فو
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كو فور˘˘˘ظ
يذلأ رمألأ،ةيشسائرلأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ
عشضو ها˘ج˘تأ ي˘ف أدو˘ه˘ج بل˘ط˘ت˘ي
بي˘˘ل˘˘غ˘˘ت و ا˘˘ب˘˘نا˘˘ج تا˘˘فÓ˘˘˘خ˘˘˘لأ
يف ةلثمتملأ ةينطولأ ةحلشصملأ
يفو.ةيشسائرلأ تاباختنلأ حاجنإأ
هنأ ثدحتملأ دكأأ قايشسلأ سسفن
ة˘ق˘ث عا˘جر˘˘ت˘˘شسأ يرور˘˘شضلأ ن˘˘م
م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لود ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ

يعدتشسي ام وه و اهتاشسشسؤومو
ىلإأ رواششتلأ راشسم ميظنت دانشسإأ
تأذ ة˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم تا˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘شش
لو˘˘ب˘˘ق˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘قأد˘˘˘شصم
˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘˘مألأ د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك.ع˘˘شسأو
رأوح˘لأ نأأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة˘شسا˘ئر˘ل
هيلإأ ا˘عد يذ˘لأ ل˘ما˘ششلأ ي˘ن˘طو˘لأ

ن˘ب ردا˘ق˘لأ د˘˘ب˘˘ع ة˘˘لود˘˘لأ سسي˘˘ئر
ةرورشضلاب زّكري نأأ بجي حلاشص
يذلأ يجيتأرتشسلأ فد˘ه˘لأ ى˘ل˘ع
امك تاباخت˘نلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ه˘ل˘كششي
روتشسدلأ راطإأ يف يرجي نأأ بجي
ة˘˘لود˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح سضر˘˘ف˘˘ي يذ˘˘لأ

بي˘ل˘غ˘تو ا˘ه˘تا˘شسشسؤو˘˘م مأر˘˘ت˘˘حأو
هذهلو.ة˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلأ ترر˘˘˘ق با˘˘˘ب˘˘˘شسألأ
راشسم مي˘ظ˘ن˘ت دا˘ن˘شسإأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
تايشصخشش ىلإأ رواششتلأو رأوحلأ

و فرششملأ اهراشسم نوكي ةينطو
حا˘ج˘نإل ا˘نا˘م˘˘شض ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘قأد˘˘شصم
مشضخ يف يدايع در امك.رأوحلأ

ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لأ ةا˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
ى˘لإأ نو˘عد˘ي ن˘يذ˘لأو ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘˘نلأ
أدكؤوم ،يشسيشسأات سسلجم بيشصنت
ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘شسي را˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘ه نأأ
ل˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت ةرور˘˘˘شضلا˘˘˘ب
و ةمئاقلأ ةيروتشسدلأ تاشسشسؤوملأ
تشضرف ةشصاخ تائيهب اهلأدبتشسأ

يأأ جراخ لمعت اه˘شسف˘ن˘ب ا˘ه˘شسف˘ن
.ي˘˘تا˘˘شسشسؤو˘˘م و ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق را˘˘˘طإأ

سسل˘ج˘م˘لأ را˘ي˘˘خ نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘ششم
ةركف هتايط يف لمحي يشسيشسأاتلأ
ةيشساشسألأ ئدابملأ يف كيكششتلأ
ة˘˘ع˘˘جأر˘˘م و دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘شسم˘˘˘لأ
م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ير˘ي˘شصم˘لأ ل˘˘ئا˘˘شسم˘˘لأ
لÓقتشسلأ ذنم دجب اهل دأدعإلأ
ةبغرلأو لÓقتشسلأ لبق ىتح لب
هذه لوح سشاقنلأ حتف ةداعإأ يف
ه˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘ت فر˘˘ظ ي˘˘ف ل˘˘ئا˘˘شسم˘˘لأ
ةر˘طا˘خ˘˘م˘˘لأ ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ة˘˘ششا˘˘ششه˘˘لأ
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ة˘م˘ح˘ل˘لأ فا˘ع˘شضإا˘ب
نمأأ و بعششلأ ةدحوب سساشسملأو
نأأ يدا˘˘˘ي˘˘˘ع د˘˘˘كأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك.دÓ˘˘˘ب˘˘˘لأ
تناك امهم ير˘ئأز˘ج˘لأ رو˘ت˘شسد˘لأ

نمشضت˘ي ،ه˘شصئا˘ق˘نو ه˘ت˘يدود˘ح˘م
دÓبلأ عوقو نود لوحت طبأوشض
و يرو˘ت˘˘شسد˘˘لأ غأر˘˘ف˘˘لأ خ˘˘ف ي˘˘ف
ى˘لإأ يدؤو˘ي يذ˘لأ ي˘˘تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ

لاجملأ حتفي و رأرقتشسلأ بايغ

تأردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ و ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لأ ما˘˘˘مأأ
ا˘˘مأأ.ى˘˘شضو˘˘ف˘˘لأو ة˘˘ي˘˘طا˘˘ب˘˘ت˘˘˘علأ
ة˘ئ˘ي˘ه ءا˘ششنإأ ة˘لأا˘شسم سصو˘شصخ˘˘ب
ميظنتب ةفل˘كم ة˘ل˘ق˘ت˘شسم ة˘ي˘ن˘طو
سسفن لاقف ةيشسائرلأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ
بلشص يف نوكتشس اهنأأ ثدحتملأ

نيكراششملأ ىلع و رأوحلأ راشسم
و ةئي˘ه˘لأ هذ˘ه م˘لا˘ع˘م أودد˘ح˘ي نأأ

ةفاشضإلاب اهميظنت و اهتايحÓشص
دد˘ع و ا˘˘ه˘˘ئا˘˘شضعأأ را˘˘ي˘˘ت˘˘خأ ى˘˘لإأ
ىلع.اهنودوقي نيذ˘لأ سصا˘خ˘ششألأ
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لأ تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص نو˘˘كت نأأ
ةرأدإلأ تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شصب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لأ
ميظنت ةلأاشسمب قلعتي اميف ةماعلأ
ة˘لود˘لأ نأأ ا˘ف˘ي˘شضم تا˘با˘خ˘ت˘˘نلأ

ةي˘لÓ˘ق˘ت˘شسلأ نا˘م˘شضل ةد˘ع˘ت˘شسم
ةئي˘ه˘لأ هذ˘ه˘ل ة˘يرأدإلأ و ة˘ي˘لا˘م˘لأ
أذكو اهدرأوم ةرأدإاب موقتشس يتلأ
م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تأدا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘علأ
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأأ ن˘م ا˘˘ه˘˘شصي˘˘شصخ˘˘ت
.«ةيشسائرلأ تاباختنلأ

 ةينطو تايصصخصش ةعومجم ىلإا راوحلا ةدايق دانصسإا ةرورصض ىلإا تعد

 هجوتلا ةرورضض ىلع ددضشت ةيروهمجلا ةضسائر
 تاباختن’ا ميظنت وحن اعيرضس
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تا˘ي˘شصخ˘ششلأ ل˘م˘ج˘م تن˘ل˘˘عأأ

فداهلأ رأوحلأ ةرأدإل ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لأ
ة˘مزألأ ن˘م ر˘ئأز˘ج˘˘لأ جأر˘˘خإأ ى˘˘لإأ
اهلوبق وأأ هل اهشضفر ةيشسايشسلأ
ةلاح نم ديزي ام طورششب نكل
ّدعُيو .ةطلشسلل ةيشسايشسلأ ةلزعلأ

بلا˘ط ق˘ب˘شسألأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ر˘˘يزو
نم ةيشصخشش سسماخ يميهأربإلأ

مأدقإأ د˘ق˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لأ،31ـلأ ن˘ي˘˘ب
ىلع «رييغتلل يندملأ ىدتنملأ»
قيرفلأ ةمئاق نمشض اهمشسأ جأردإأ
رأو˘˘ح˘˘لأو ة˘˘طا˘˘شسو˘˘ل˘˘ل ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لأ
،اهتراششتشسأ نود نم ،يشسايشسلأ
ة˘مو˘كح˘لأ سسي˘ئر ن˘م ّل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب
،سشور˘˘˘م˘˘˘ح دو˘˘˘لو˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسألأ

،در˘ي˘حو˘ب ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘ل˘˘شضا˘˘ن˘˘م˘˘لأو
ر˘شصا˘نو ي˘ششا˘ششو˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘شصمو

بل˘˘˘˘˘غأأ ّنأأ تفÓ˘˘˘˘˘لأ و .ي˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ج

تشضفر ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘˘ششلأ

أذ˘ه ي˘ف ة˘ط˘ل˘شسلأ ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

ة˘مو˘كح˘لأ سسي˘˘ئر ل˘˘ث˘˘م ،نأا˘˘ششلأ

سشور˘˘˘م˘˘˘˘ح دو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسلأ

ةّوهلأ قراف رّشسفت ،ي˘م˘ي˘هأر˘بإلأو

ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ قزأا˘˘˘مو

مغرلأ ىلع ،ي˘شسا˘ي˘شسلأ ل˘عا˘ف˘لأو

تايشصخششلأ هذه ةيبلاغّ نأأ نم

تلمع ثيح ،ماظنلأ ىلع بشسحُت

اعدو .ةلودلأ تايوتشسم ىلعأأ يف

ى˘لإأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ي˘˘م˘˘ي˘˘هأر˘˘بإلأ

يبعششلأ كأر˘ح˘لأ ي˘ف رأر˘م˘ت˘شسلأ

هتدحو ىلع ظاف˘ح˘لأو ،ي˘م˘ل˘شسلأ

 .هفأدهأأ قيقحت ىتح

يفوقو ديدج نم دكؤوأأ» :لاقو

،يبعششلأ كأرحلأ بناج ىلإأ مئأدلأ

رأرمت˘شسلأ ى˘لإأ ه˘تا˘نو˘كم و˘عدأأو

كو˘ل˘˘شسلا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ أذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
نم ديز˘م˘بو ،دو˘ه˘ع˘م˘لأ ي˘م˘ل˘شسلأ
ه˘ب˘شسكم ى˘ل˘عً ا˘ظا˘ف˘ح ،ة˘ظ˘ق˘ي˘˘لأ
ةد˘حو ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لأ ي˘˘شسا˘˘شسألأ

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘يا˘˘غ˘˘ل ،كأر˘˘ح˘˘لأ ف˘˘شص

 .«ةنلعملأ ةعورششملأ هفأدهأأ

ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ» نا˘˘˘كو
تا˘م˘ظ˘ن˘مّ م˘شضيو ،«ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نلعأأ دق ةطششان ةيندم تائيهو

31 م˘˘شضت ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ما˘˘يأأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق

ةي˘م˘يدا˘كأأو ة˘ي˘شسا˘ي˘شس ة˘ي˘شصخ˘شش
ليكششتل ةشسائرلأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘حر˘ت˘قأ

رق يتلأ ،ينطولأ رأوحلأ ةئيه
ّ

ر
ن˘ب ردا˘ق˘لأ د˘˘ب˘˘ع ة˘˘لود˘˘لأ سسي˘˘ئر
نو˘شضغ ي˘ف ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘كششت ح˘˘لا˘˘شص
ل˘ب˘ق ن˘م ىد˘ت˘ن˘م˘لأ م˘˘ه˘t̆تأو .ما˘˘يأأ
ةمدخ م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘شضرا˘ع˘م بأز˘حأأ
هل تّدعُأأ ةمئاق نÓعإأو ،ةطلشسلل

،ا˘˘ه˘˘شسف˘˘ن ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م

تعراشس ةشسائرلأّ نأأً اشصوشصخو

 .هنيمثتو حرتقملأ ينبت ىلإأً اقحل

ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘˘لأ ي˘˘˘فو

دبع ةلودلأ سسيئر نلعأأ ،يشضاملأ

قيرف ل˘ي˘كششت ح˘لا˘شص ن˘ب ردا˘ق˘لأ

ةيقأدشصم تأذ تايشصخششلأ نم

ىظحتو ،يبزح ءامتنأ نود نمو

ة˘ي˘شسا˘ي˘شسو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششب

حومط يأأ اهل سسيلو ،ةيميداكأأو

يشسايشسلأ رأوحلأ ةرأدإل ،يباختنأ

ة˘ط˘ل˘شسلأ ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ

ة˘شسا˘ئر˘لأ تن˘ل˘عأأو .ة˘شضرا˘ع˘م˘لأو

تأروا˘ششم˘لأ رأر˘˘م˘˘ت˘˘شسأ ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب

نع ًابيرق نÓعإلأ لبق ةيشسايشسلأ

ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلأ ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق

رأو˘˘ح˘˘لأ ةرأدإأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ل˘˘كششت˘˘شس

.ينطولأ

رييغتلا ةردابم تايصصخصش ىلع حلاصص نب ءانث دعب

 جورخلا ت’واحم نوكبري راوحلل نوضضفارلا
يضسايضسلا دادضسن’ا ةلاح نم
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رثكأاك ،ايبرع ةينا˘ث˘لإو ا˘ي˘م˘لا˘ع01 ـلإ ز˘كر˘م˘لإ ر˘ئإز˘ج˘لإ تل˘ت˘حإ و

،7102 ماعل يبوروألإ داحتلإ لود تايشسنج ىلع لوشصح بوعششلإ

يبوروألإ ءاشصحإلإ بتكم بشسحو .اشصخشش641و فلأإ02 عقإوب
ةيبوروألإ تايشسنجلإ ىلع لوشصح رثكألإ بوعششلإ ةمئاق نإاف سسمأإ

ىلع إول˘شصح ا˘شصخ˘شش848و اف˘لأإ76 عقإوب ةبراغم˘لإ ا˘هرد˘شصت
نيبام تايشسنجلإ تعزوتو .يبوروألإ داحتÓل ةعبات لود تايشسنج

ةيشسنجلل2.52 لباقم ةئاملاب4.33ـل تلشصو ةبشسنب ةيلاطيإلإ

ةيشسنجلل ةئاملاب5.7 لباقم ،ةيشسنرفلل ةئاملاب6.42 و ةينابشسإلإ
ايملاع ةرششاعلإو ايبرع ةيناثلإ ةبترملإ يف رئإزجلإ تلحو .ةيكيجلبلإ

ةئاملاب08 ىلع مهتايشسنج تعزوت اشصخشش641و فلأإ02 عقإوب

و ةينابشسإÓل ةئاملاب9.4 و ةيلاطيإÓل ةئاملاب7.5 لباقم ةيشسنرفلل

زكرملإ يف ايروشس دجإوت ةمئاقلإ تدهششو .ةيكيجلبلل ةئاملاب1.3

انطإوم515 و افلأإ31 لشصح ثيح ،ايملاع41ـلإو ايبرع ثلاثلإ

9.36 نيبام مهبشسن تعزوت ة˘ي˘بوروألإ تا˘ي˘شسن˘ج˘لإ ى˘ل˘ع ا˘يرو˘شس

ـلإو ايبرع عبإرلإ زكرملإ يفو .ةيناملأÓل3.81 و ةيديوشسلل ةئاملاب

ىلع ايشسنوت انطإوم155و افلأإ21 لشصح ،ماعلإ بيترتلإ يف61

ايلاطيإإو ةئاملاب1.65 ةبشسنب اشسنرف يف مهمظعم ،ةيبوروأإ تايشسنج

ـلإو ايبرع سسماخلإ زكرملإ يف إولحف نويقإرعلإ امأإ .ةئاملاب4.52

تايشسنج ىلع مهينطإوم نم815و افلأإ11 لشصحف ،ايملاع81

،ةئاملاب4.82 ديوشسلإو ،ةئاملاب2.03 ايناملأإ نيب إوعزوت ،ةيبوروأإ

.ىرخأإ ةيبوروأإ لودو ةئاملاب1.8 اكيجلبو ،ةئاملاب1.21) إدنلوهو
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تإرششعب تملأإ يتلإ تايرطفلإ فلم لإزل
ة˘يلو˘ب ة˘لوإر˘ف˘لإ عرإز˘م ن˘˘م تإرا˘˘ت˘˘كه˘˘لإ

ةمشصاع يحÓف ىلع هلÓظب يقلي لجيج
تÓعافتلإ نم ديزملإ لمحيو سشينروكلإ
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لإ سضع˘ب ه˘ن˘ع ف˘ششك ا˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف
رئا˘شسخ ق˘ح˘لأإ يذ˘لإ ءا˘بو˘لإ إذ˘ه سصو˘شصخ˘ب

ىلع ةدئإرلإ ةيحÓفلإ ةبعششلإ هذهب ةريبك
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف˘ف .ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو ىو˘˘ت˘˘شسم
جئاتن هيلإإ تلشصوت ام نأاششب ةيفإو ريراقت
حلاشصملإ ةيريدم اهب تماق يتلإ تاقيقحتلإ
مايق دعب قباشس تقو يف ةيلولاب ةيحÓفلإ

ةحشصلإ يف نيشصتخم لاشسرإاب ةريخألإ هذه
ترهظ يتلإ قطانملإ نم ددع ىلإإ ةيتابنلإ
ن˘م ر˘ي˘ط˘خ عو˘ن˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإلإ سضإر˘˘عأإ ا˘˘ه˘˘ب
، لوجع دإو يريخ تايدلبب اميشس تايرطفلإ
زيزعلإ دبع يديشس ، ي˘ب˘ي˘ب˘ح ي˘ن˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لإ

ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لإ ن˘˘˘م دد˘˘˘ع د˘˘˘كأإ را˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘لإو
ببشس نأاب ةلوإرفلإ ةعإرز يف نيشصشصختملإ

ق˘ح˘لـأإ يذ˘لإو رو˘كذ˘م˘لإ سضر˘˘م˘˘لإ رو˘˘ه˘˘ظ
فÓتإإ يف ببشستو مهعرإزمب ةريبك رئاشسخ
سضعبب ةلوإرفلإ لوقح نم ةعشسإو تاحاشسم
قإوشسأإ قإرغإإ ىلإإ دوعي لجيج ةيلو قطانم
لبق نم ةءوبومو ةدشساف تÓتششب ةيلولإ

و نيفورعم نيدروتشسم ةشسمخ لبق نم ددع
نم تÓتششلإ هذه دإريتشساب نوموقي نيذلإ
نأاب نيحÓفلإ ءلؤوه دكأإو ،ايلاطيإإو اينابشسإإ
ةحشضإو تدب تÓتششلإ هذه رومشض سضإرعأإ

اهبلجب تماق يتلإ رخإوبلإ اهمÓتشسإ نيح
إودمعت نيدروتشسملإ سضعب نأإو ابوروأإ نم
يدافت لجأإ نم نيحÓفلإ ىلع رمألإ ءافخإإ
يف ةريخألإ هذه يمر نع ةمجانلإ رئاشسخلإ

رشسفي ام وهو نيحÓ˘ف˘ل˘ل ا˘ه˘ع˘ي˘ب مد˘ع ة˘لا˘ح
تÓتششلإ هذه نم ربتعم ددع فلت مهبشسح
يذ قايشس يفو .ةرششابم اهشسرغ دعب ةرششابم
ن˘ي˘ط˘ششن˘لإ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لإ ن˘م دد˘ع د˘كأإ ة˘ل˘˘شص
سضعب نأاب لجيج˘ب ة˘لوإر˘ف˘لإ ة˘ب˘ع˘شش ن˘م˘شض
نم مهإوه ىلع نوفرشصي إوتاب نيدروتشسملإ

يف نيحÓفلإ ىلإإ تÓتششلإ لاشصيإإ لÓخ
لوط ةجحب سسرغلإ دعوم نع رخأاتم تيقوت
هذه بلج ةي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘قر˘غ˘ت˘شست ي˘ت˘لإ ةر˘ت˘ف˘لإ
ايلاطيإ نم إديدحتو جراخلإ نم تÓتششلإ

ى˘لإإ تÓ˘ت˘ششلإ ن˘˘م˘˘ث ع˘˘فر ع˘˘م ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإو
زإز˘ت˘بإ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف كلذو ا˘نا˘ي˘حأإ ف˘˘ع˘˘شضلإ

ام لكب ءلؤوه لوقي امك نيحÓفلل حشضإو
ةربتعملاب تفشصو رئاشسخ نم كلذ نع رجنإ
ة˘ي˘شضر˘ف˘ب م˘ي˘ل˘˘شست˘˘لإ نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لإ سضفرو ،
ىلع تتأإ يتلإ تايرطفلل سضرعلإ روهظلإ

ة˘لوإر˘ف˘˘لإ لو˘˘ق˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ع˘˘شسإو تا˘˘حا˘˘شسم

يف ةدوجوم تا˘ير˘ط˘ف˘لإ هذ˘ه نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م
ىرج هنأإو ةدروتشسملإ تÓتششلإ يف لشصألإ
وه حÓفلإ نوكي ىتح رمألإ إذه ىلع رتشستلإ
ىحنأإ امك .فاطملإ ةياهن يف ربكألإ رشساخلإ
ةيشصولإ تاهجلإ ىلع ة˘م˘ئÓ˘لا˘ب نو˘حÓ˘ف˘لإ

مدع ىوعدب ةيلولاب ةحÓفلإ عاطق ىلع
ىلع مهتدعاشسمو نيحÓفلإ ةقفإرمب اهمايق
مهنأاب نيدكؤوم تايرطفلإ هذه ىلع ءاشضقلإ

ة˘نا˘ع˘ت˘شسإلإ ة˘ي˘م˘ت˘ح ما˘مأإ م˘ه˘˘شسف˘˘نأإ إود˘˘جو
ئراطلإ إذه ىلع بلغتلل ةيودأإو تإديبمب
بشسنألإ اهنوك نم نيدكأاتم إونوكي نأإ نود
نأاب نوينع˘م˘لإ د˘كأإ ا˘م˘ك ، تا˘ير˘ط˘ف˘لإ هذ˘ه˘ل

ىدعتت يتلإو ةلوإرفلإ ةعإرز يف مهتربخ
ة˘ن˘شس ن˘ير˘ششع˘لإ م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب

ةركتبملإ لولحلإ سضعب نو˘بر˘ج˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج
ىطعأإ ام وهو تايرطفلإ هذه ىلع ءاشضقلل
نأإ ركذي .ىرخأإ نود ةنيعم قطانم يف جئاتن
احورطم لظ لجيجب ةلوإرفلإ تÓتشش فلم
نم إديدحتو تإونشس ثÓث نم رثكأإ ذنم
د˘عو يذ˘لإ ل˘ج˘ي˘ج˘ل ق˘با˘شسلإ ي˘لإو˘لإ د˘ه˘˘ع
ريفوت لÓخ نم لكششملإ إذهل لح داجيإاب
فيقوتو لجيجب تÓتششلإ ةعإرزل تاحاشسم
ىرخأإ ةيبوروأإ لودو ايلاطيإ نم اهدإريتشسإ

سضرأإ ىل˘ع ق˘ق˘ح˘ت˘ي م˘ل د˘عو˘لإ إذ˘ه نأإ ر˘ي˘غ
.نيحÓفلإ رئاشسخ مقافت يف دإز امم عقإولإ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةي˘نا˘م˘ث ن˘ع ل˘ق˘ي ل ا˘م بي˘شصأإ
ة˘ي˘ئإذ˘غ تا˘م˘م˘شست˘ب سصا˘خ˘ششأإ

ةعاشس84لإ لÓ˘˘˘˘˘خ ةدا˘˘˘˘˘˘ح
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لإ

إذكو ةيلولإ ةمشصاعب إديدحتو
ة˘˘يرو˘˘شصن˘˘م ة˘˘ما˘˘˘يز ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
بل˘ط˘ت يذ˘لإ ر˘مألإ ة˘ي˘ل˘حا˘˘شسلإ
ن˘م فا˘ع˘شسإلإ ح˘لا˘شصم ل˘خد˘˘ت
ى˘˘˘لإإ ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘شضلإ ل˘˘˘ق˘˘˘ن ل˘˘˘˘جأإ
ةيا˘عر˘لإ م˘يد˘ق˘تو ى˘ف˘ششت˘شسم˘لإ
ردا˘شصم بشسحو .م˘ه˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لإ

سصا˘خ˘ششأإ ة˘شسم˘خ نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ىلع داح يئإذغ ممشستب إوبيشصأإ

ةيروشصنم ةمايز ةيدلب ىوتشسم
لجيج ة˘يلو˘لإ ة˘م˘شصا˘ع بر˘غ
ى˘˘˘˘˘لإإ ءلؤو˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن ثي˘˘˘˘˘˘ح
ةعرشسلإ حانج ىلع ىفششتشسملإ
ةيشضرم سضإرعأاب مهتباشصإإ دعب
داح لاهشسإإو نايثغ يف تلثمت
ىوتشسم ىلع ملآإ ىلإإ ةفاشضإإ
رداشصملإ تإذ بشسحو ن نطبلإ
ةميلو يف إوناك اياحشضلإ ناف
إوب˘ي˘شصأإ م˘ه˘نأإ ح˘جر˘يو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع
بق˘˘ع دا˘˘ح˘˘لإ م˘˘م˘˘شست˘˘لإ إذ˘˘ه˘˘˘ب
هذ˘ه˘ب د˘شسا˘ف ق˘ب˘ط˘ل م˘ه˘˘لوا˘˘ن˘˘ت
محللإ يف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لإو ة˘م˘ي˘لو˘لإ
هذهب مزجلإ ناك نإو مورفملإ
دعب هديكأات نشستي مل ةيشضرفلإ
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ل˘شصإو˘ت ل˘ظ ي˘ف
يتلإ ةيقيقحلإ بابشسألإ نأاششب

.ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ م˘م˘شست ءإرو تنا˘ك
ة˘˘˘ما˘˘˘يز ن˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘غو
ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث بي˘˘˘شصأإ ة˘˘˘يرو˘˘˘شصن˘˘˘م

تيقو˘ت ي˘فو ن˘ير˘خآإ سصا˘خ˘ششأإ
يئإذغ ممشستب اب˘ير˘ق˘ت ن˘مإز˘ت˘م
ةيئإذغ ةبجول مهلوانت دعب داح
م˘عا˘ط˘م˘لإ د˘حأإ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع
، لجيج ةنيدم طشسوب ةيبعششلإ

يتلإ ةيبطلإ رداشصملإ تدكأإو
يذلإ قبطلإ نأاب ربخلإ تدروأإ
سصا˘خ˘ششألإ م˘م˘شست ي˘ف بب˘شست
امبر ةيروشصنم ةمايزب ةشسمخلإ
ءإرو ناك يذلإ هشسفن نوكي دق
ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لإ سصا˘˘خ˘˘ششألإ م˘˘م˘˘˘شست
كلذو لجيج ةيلولإ ةمشصاعب
كلذو ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ ة˘˘قرا˘˘˘ف˘˘˘م ي˘˘˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘لوألإ ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لإ بشسح˘˘˘ب
اهل تع˘شضخأإ ي˘ت˘لإ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل
نم ةذو˘خأا˘م˘لإ تا˘ن˘ي˘ع˘لإ سضع˘ب
ق˘ب˘˘شسو .ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لإ ما˘˘شسجأإ
ةرا˘ج˘ت˘˘لإ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل
ين˘طإو˘م ترذ˘ح نأإو ل˘ج˘ي˘ج˘ب

رطخ نم سشي˘نرو˘كلإ ة˘م˘شصا˘ع
تكتف يتلإ ةيئإذغلإ تاممشستلإ
ةرتفلإ لÓخ سصاخششألإ تائمب
م˘ئلو˘لإ ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لإ

م˘عا˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب إذ˘˘كو سسإر˘˘عألإو
نومئاق˘لإ د˘م˘ع˘ي ن˘يأإ ة˘ي˘ب˘ع˘ششلإ

ميدقت ىلإإ معاطملإ سضعب ىلع
ةدشساف تانوكمب ةئيدر تابجو
ة˘با˘قر˘لإ با˘ي˘غ ي˘˘ف ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل
ةرم لك يف ببشستي امم ةيفاكلإ
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك دإد˘عأإ ة˘˘با˘˘شصإإ ي˘˘ف
ة˘ي˘ئإذ˘غ تا˘م˘م˘شست˘˘ب ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لإ
د˘˘ح ى˘˘لإإ م˘˘ه˘˘˘شضع˘˘˘ب تل˘˘˘شصوأإ
 Ω.eù°©ƒO                      .توملإ

 لجيجب ةيلئاع ةميلو يف اوناك مهنم ةسسمخ

 صصأخسشأا ةينأمث ممسست
ةدسسأف موحلل مهلوأنت ءارج

لو˘˘شصح˘˘˘م نأإ نو˘˘˘بر˘˘˘م ف˘˘˘ششك
اشسوشسحم اعجإرت فرعت لشسعلإ

ةردنلإ مامأإ يراجلإ مشسوملإ لÓخ
لشسعل» ةبشسنلاب ةلجشسملإ ةداحلإ
ر˘˘ع˘˘شس ل˘˘شصو يذ˘˘لإ «ل˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لإ
نويلم ىلإإ هنم دحإولإ مإرغوليكلإ

لشسع˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب جد0009و

ةئملاب001 ة˘ب˘شسن˘بو ي˘فا˘شصلإ
عإونألإ يقاب راعشسأإ حوإرتت اميف

جد0007و0005 ن˘ي˘ب ا˘م
ماعلإ نأإ املع ،دحإولإ مإرغوليكلل
ءإرج ةدا˘ح ةرد˘ن د˘ه˘شش ي˘شضا˘م˘لإ
ق˘يدا˘ن˘شص تف˘ل˘تأإ ي˘ت˘لإ ق˘ئإر˘ح˘لإ
نيبرملإ تدبكو لابجلاب لحنلإ

.ةلمجلاب رئاشسخ
ي˘˘˘ت˘˘˘لإ ردا˘˘˘شصم˘˘˘لإ تإذ بشسحو
لإوحألإ ءوشس نإاف ربخلإ تدروأإ
يرهشش لÓخ ةلج˘شسم˘لإ ة˘يو˘ج˘لإ
ر˘ه˘شش ى˘ت˘حو سسرا˘˘مو ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
ل˘ح˘ن˘لإ ة˘با˘شصإإ ى˘˘لإإ تدأإ ل˘˘ير˘˘فأإ
فلآإ اهرثإإ ىلع تتام سضإرمأاب
ةرإرح˘لإ تشضق ا˘م˘ي˘ف ،تÓ˘ح˘ن˘لإ
ن˘م ى˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ششلإ
سضعبلإ نكمت ثيح ،قيدانشصلإ
قيدانشصلإ سضعب ذاقنإإ نم طقف
ةيلبج قطانمب اهعشضو مت يتلإ
يف ديدششلإ عافترلإ نع ةديعب
تغ˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لإ ةرإر˘˘ح˘˘لإ تا˘˘جرد
ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘ق تلد˘˘˘ع˘˘˘م
د˘ع˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ل˘خإد˘لإ ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
تايلو فلتخمل لوألإ لومملإ
يذ ل˘˘ح˘˘ن˘˘˘لإ ل˘˘˘شسع˘˘˘ب ن˘˘˘طو˘˘˘لإ
.ةزاتمملإو ةديجلإ تايعونلإ

نأإ رداشصملإ تإذ فيشضتو إذه
ةنراقم ةبهتلم نوكتشس راعشسألإ
ةردنلإ مامأإ ة˘طرا˘ف˘لإ تإو˘ن˘شسلا˘ب
ينج ةيإدب ذنم ةلجشسملإ ةداحلإ
ثيح عيباشسأإ ةعشضب ذنم لشسعلإ
وأإ ديجلإ لشسعلإ لشصي نأإ حششري
ةئم يعيبطلإو يلب˘ج˘لإ زا˘ت˘م˘م˘لإ
يرئإزج رانيد نويلم ىلإإ ةئملاب

ردشسلإ لشسع˘ب فر˘ع˘ي ا˘م ة˘شصا˘خ
عإونألإ يقاب  راعشسأإ حوإرتت اميف

ىلإإ0007و0005 ن˘ي˘ب ا˘م

نأإ املع ،مإرغوليكلل جد0008
نوقرغي نيبرملإ وأإ راجتلإ سضعب
لشسعلإ نم ةئيدر عإونأاب قوشسلإ

0006 ى˘˘لإإ0005 ـب سضر˘ع˘ت
ام وهو مإرغوليكلل يرئإزج رانيد
لحنلاب سصاخ˘لإ ل˘شسع˘لا˘ب فر˘ع˘ي
ىذغ˘ت˘ي ثي˘ح ه˘ت˘ي˘بر˘ت م˘ت˘ي يذ˘لإ

وأإ راهزألإ قيحر لدب ركشسلإ ىلع
يذلإ ءإذغلإ وهو كلذ هباشش ام
يتلإ ةيربلإ ةلحنلإ هيلع ىذغتي
ءإذغلإ ةيعون بشسح لشسعلإ جتنت
وهو ه˘ي˘ف سشي˘ع˘ت يذ˘لإ نا˘كم˘لإو
دو˘˘جأإ ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لإ ل˘˘شسع˘˘˘لإ
ديدعلإ جÓع يف لخديو عإونألإ

د˘˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف سضإر˘˘مألإ ن˘˘˘م
متت يذلإ لحنلاب سصاخلإ لشسعلإ
ل˘قأإ ر˘كشسلا˘ب ه˘ما˘ع˘طإإو ه˘ت˘ي˘بر˘˘ت

دئإوفلاب قلعتي اميف ةشصاخ ةدوج
ىلع يوتحي ل هنوك ةيحشصلإ

ةبشسن يعيبطلإ لشسعلإ تانوكم
.ةئملاب ةئم
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عافترلاو عيبرلا لسصف لÓخ ةيوجلا لاوحألا ءوسس ءارج
ةرارحلا تاجرد يف ديدسشلا

رأعسسألاو لسسعلا ةدأم يف ةدأح ةردن
أهتأيوتسسم ىلعأا ىلإا زفقت

نييÓملا تائمب رئاسسخ نيعرازملا اودبك

ةءوبوملا ةلوارفلا نم تÓتسشب لجيج قاوسسأا قارغإأب نومهتم نيدروتسسم ةسسمخ
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ل˘ي˘جأا˘ت م˘ث ه˘نأا˘ب ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘شصم تف˘˘ششك
إذكو يديإرشسب هزتنملإ ةئيهت ةداعإإ ةيلمع
ر˘ي˘غ را˘ع˘ششإإ ى˘لإإ ة˘م˘لا˘ق˘ب ةرو˘مر˘م قد˘ن˘˘ف
ةئيهت ةداعإإ ةيلمع تفزنتشسإ امدعب مولعم
ل˘ما˘ك ة˘با˘ن˘ع˘ب سسو˘ب˘ي˘شس قد˘ن˘ف د˘يد˘˘ج˘˘تو
ةرإزولإ اهتشصشصخ دق تناك يتلإ ةينإزيملإ
قدانفلإ د˘يد˘ج˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإل ة˘ي˘شصو˘لإ
تدروأإ يتلإ رداشصملإ تإذ بشسحو ثÓثلإ
تنا˘ك ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لإ ةدا˘عإإ ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لإ

ن˘ع ة˘مو˘كح˘لإ ن˘ل˘ع˘ت نأإ ل˘ب˘˘ق ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م
ثيح لورتبلإ راعشسأإ سضافخنإ دعب فششقتلإ

ديدجتل رانيد رييÓم8 قوفي غلبم سصشصخ
ةرومرمو هزتنملإ سسوبيشس ةثÓثلإ قدانفلإ

ةيلاتتم تإونشس ةدع ةيلمعلإ ليجأات مت دقو

فششق˘ت˘لإ ي˘ف ر˘ئإز˘ج˘لإ لو˘خد ع˘م ا˘ن˘مإز˘تو
ةيلمع تقر˘غ˘ت˘شسإ را˘ن˘يد˘لإ ة˘م˘ي˘ق را˘ي˘ه˘نإو
ي˘لود˘لإ سسو˘ب˘ي˘˘شس قد˘˘ن˘˘ف ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإإ

يلامجإلإ غلبم˘لإ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب هد˘يد˘ج˘تو
ع˘فد ا˘م˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ا˘شصشصخ˘م نا˘ك يذ˘لإ
ديدجت ةيلمع ءاغلإل ةلوؤوشسملإ تاطلشسلاب
ةيلوب ةرومرم يديإرشسب هزت˘ن˘م˘لإ ي˘قد˘ن˘ف
بب˘شسب ر˘خأإ را˘ع˘ششإإ ى˘لإإ ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘تو ة˘م˘لا˘ق
ةيلمع يطغيشس يذلإ يلاملإ فÓغلإ مإدعنإإ
يذلإ تقولإ يف إذه ةئيهتلإ وأإ ديدجتلإ
سسوبيشس قدنف ةئي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ه˘ي˘ف تبرا˘ق

نم ةئملاب06 ةبشسن قوفيام ىلع يلودلإ
عم قدنفلإ ملشسي نأإ راظتنإإ يف لاغششألإ
يف هنع نÓعإلإ مت ام بشسح ماعلإ ةياهن
ةئيه˘ت ةدا˘عإإ ة˘ي˘ل˘م˘ع نأإ ا˘م˘ل˘ع ق˘با˘شس تقو
ةيلاتتم تإونشس ةدعل تلجأإ سسوبيشس قدنف

قدنفلإ هيلإإ لأإ يذلإ يتراكلإ عشضولإ مغر
يدر˘˘ت بب˘˘شسب ة˘˘م˘˘ج˘˘ن ه˘˘ن˘˘م تعز˘˘ن يذ˘˘لإ
قدنفلإ لخإد تامدخلإ عجإرتو عاشضوألإ

نوقلتي ةلطع ىلإإ إوليحأإ لامعلإ نأإ املع
لوح اميف ةيداع ة˘ف˘شصب م˘ه˘ب˘تإور ا˘ه˘لÓ˘خ
يف لاغششألإ ةرتف لإوط سصبرتلل سضعبلإ
مهبشصانمل وأإ لمعلإ ىلإإ مهتدوع راظتنإ

ىلع فرششت يذلإ قدنفلإ حتف ةداعإإ عم
دعب اهديدحت متي مل ةيملاع ةكرشش هرييشست
ي˘ت˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لإ ةدا˘عإإ ة˘ف˘ل˘كت ع˘فرا˘م و˘˘هو
بتإور ع˘فد˘ب ة˘لود˘لإ ل˘ف˘كت ا˘ه˘ي˘لإإ فا˘شضت
مت دقو مهبشصانمل م˘ه˘تدو˘ع ى˘ت˘ح لا˘م˘ع˘لإ

ةنشس ةئيهتلإ لاغششأإ ةرششابمل قدنفلإ قلغ

ةكرشش لا˘غ˘ششألإ ا˘ه˘لÓ˘خ تر˘ششا˘ب8102
ماعلإ ةياهن عم هميلشستب ة˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ن˘ي˘شص

0202 ةيإدب وأإ يراجلإ

 قدانف ةثÓثل ةسصسصخم تناك يتلا ةينازيملا سسوبيسس قدنف فزنتسسا امدعب

 ةملأقب ةرومرمو يديرسسب هزتنملا يقدنف ديدجتو ةئيهت ةيلمع ليجأأت
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يف كلذو ةدحاولا ةفرغلا تانكسس باحسصأا فلم ةجلاعمب يسضقي ططخمل لجيجب نكسسلا حلاسصم عسضو ىلع ةقباطتم رداسصم تدكأا
دارفأا ءاوتحا نع ةزجاع تحسضأا امدعب تانكسسلا هذه باحسصأ’ لئادب داجيإاب ةيسضاقلاو ةيسصولا ةرازولا نع ةرداسصلا تاهيجوتلا راطإا

.دوقع ةدع ذنم اهيلع تلسصحت يتلا رسسأ’ا هذه

يقاوبلا مأا

 ةقبطملا ةيحصصلا طباوصضلا

موي روحم ةيذغألا ىلع

يصسيصسحت
سسلج˘م˘لا˘ب ت’وأد˘م˘لأ ة˘عا˘ق سسمأأ مو˘ي تن˘صضت˘حأ

˘مو˘ي˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف ي˘قأو˘ب˘˘لأ مأ’ ي˘˘ئ’و˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ

ةراجتلأ ةيريدم هميظنتب ترداب يذلأ يصسيصسحتلأ

» يديصس» ةعانصصلأو ةراجتلأ ةفرغ عم ةكأرصشلاب

ة˘ح˘صصلأ ظ˘ف˘ح بتا˘كم ءا˘˘صضعأأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل » سسي˘˘غرأأ

نيلماعت˘م˘لأ بنا˘ج ى˘لإأ ،ة˘يد˘ل˘ب92 ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م˘لأ

تاعا˘ن˘صصلأ» لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ط˘صشا˘ن˘لأ ن˘ي˘يدا˘صصت˘ق’أ

تايصشتفملأو ةراجتلأ ةيريدم يفظوم و «ةيئأذغلأ

ةينمأ’أو ةيلحملأ تاطلصسلأ و ،اهل ةعباتلأ ةيميلقإ’أ

ةيلاعفلأ هذه يتأاتو .كلهت˘صسم˘لأ ة˘يا˘م˘ح تا˘ي˘ع˘م˘جو

سسي˘صسح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ما˘يأ’أ را˘طإأ ي˘ف تءا˘ج ي˘ت˘لأ

تق˘ل˘ط˘نأ ي˘ت˘لأو ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لأ مÓ˘عإأو ة˘ي˘عو˘ت˘لأو

ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإأ يا˘م ر˘ه˘صش ة˘يأد˘ب ع˘م ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف

ةقبطملأ ةيحصصلأ طبأوصضلأ«نأونع تحت .فيصصلأ

نم أودافتصسأ دق روصضحلأ ناكو أذه»ةيذغأ’أ ىلع

تأراطإأو نييعماج ةذ˘تا˘صسأأ ا˘ها˘ق˘لأأ ة˘م˘ي˘ق تÓ˘خأد˘م

يئأذغلأ لاجملأ يف ني˘صصت˘خ˘مو ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب

يواصسي˘ع رو˘ت˘كد˘لأ ذا˘ت˘صسأ’أ رأر˘غ ى˘ل˘ع ي˘ح˘صصلأو

ةلخأدم مدق يذلأ يقأوبلأ مأأ ةعماجب نيدلأ رصصن

سضيبأ’أ زبخلأ قيقد حلملأ ، ركصسلأ راطخأأ نأونعب

يوأرمعلأ ةصسنآ’أ اهتهج نم ،ةيمومعلأ ةحصصلأ ىلع

ىلإأ اهتلخأدم يف تقرطت ةراجتلأ ةيريدمب راطإأ ةداغ

را˘طإأ ي˘ف تا˘ب˘جو˘لأ ر˘ي˘صضح˘ت˘ل ة˘ي˘ح˘صصلأ طور˘˘صشلأ

روتكدلأ امنيب71/ 041 , مقر يذيفنتلأ موصسرملأ

تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب بي˘˘ب˘˘ط مÓ˘˘صسلأ د˘˘ب˘˘ع ن’ز˘˘غ

نم ةياقولأ تايلآأ ىلإأ قرطت يقأوبلأ مأأ ةيعماجلأ

ديصسلأ نيح يف يعامجلأ ماعطإ’أ يف تاممصستلأ

بصصت ةلخأدم مدق ةراجتلأ ةيريدمب راطإأ سشليلد دلاخ

ىقلأأ دقو أذه كلهتصسملأ ةيعوتو مÓعإأ ةناخ يف

ةيامحل ةينطولأ ةيعمجلأ سسيئر ناصسح رونم ديصسلأ

كÓهتصس’أ ديصشرت نأونعب ةلخأدم نامأ’أ كلهتصسملأ

ءأرثإ’ ةماعلأ ةصشقانملأ باب اهدعب لاجملأ حتفيل.

ة˘كرا˘صشم˘ب سضور˘ع ة˘ما˘قإأ تفر˘ع ي˘ت˘لأ ة˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لأ

.تايوطم عيزوتو نيلعافلأ
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سسبحلاب مهنم ةعبسس نيدأا/ لجيج

دعب صصاخصشأا ةعصست فيقوت

نم ددع قرح يف مهطروت

 تارايصسلا
يرصضحلأ نمأÓل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘طر˘صشلأ ح˘لا˘صصم تف˘قوأأ

نيبام مهرامعأأ حوأرتت سصاخصشأأ ةعصست لجيجب عبأرلأ

تأءأدتعأ يف مهطروت دعب كلذو ةنصس83و22

نم ددع يف را˘ن˘لأ مأر˘صضإأ ا˘ه˘ن˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘ئأر˘جو

مÓعإ’أ ةيلخل ناي˘ب بصسح˘بو .ة˘صصا˘خ˘لأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ

يف أوطروت ةع˘صست˘لأ سصا˘خ˘صشأ’أ نا˘ف ة˘ي’و˘لأ ن˘مأا˘ب

، ةردخم دأوم ةزايح اهنمو ةفلتخم مئأرجو تأءأدتعأ

سضيبأ’أ حÓصسلا˘ب ءأد˘ت˘عإ’أ ، ةد˘ل˘ق˘م ح˘ي˘تا˘ف˘م ل˘م˘ح

تابكرم يف أدمع رانلأ مأرصضإأ ىلإأ ةفاصضإأ ةقرصسلأو

نيمهتم˘لأ سضر˘ع م˘تو .سصا˘خ˘صشأأ ا˘ه˘ل˘خأد˘ب ن˘كي م˘ل

لامكت˘صسأ د˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ع˘صست˘لأ

هذه لثم يف اهيلع سصوصصنملأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

ةداعإأ ةصسصسؤومب مهنم ةتصس عصضو مت ثيح ت’احلأ

سسبحلاب رخآأ سصخصش نيدأأ يذلأ تقولأ يف ةيبرتلأ

تحوأرت يذلأ تقولأ يف رهصشأأ ةثÓث ةدمل ذفانلأ

تحت ءاقبلأو رصشابملأ ءاعدتصسإ’أ نيب ةيقبلأ تابوقع

ينويلمب ةيلام ةمأرغ طيلصست عم ةيئاصضقلأ ةباقرلأ

. ميتنصس
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تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لأ تر˘˘˘صشا˘˘˘ب د˘˘˘قو

أد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘˘صصو˘˘لأ

ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لأ نأو˘˘˘يد ح˘˘˘لا˘˘˘صصم

يف ةي’ولاب يراقعلأ رييصستلأو

هذ˘ه˘ل ل˘ما˘صش ءا˘صصحإأ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع

ة˘ما˘ه ةو˘ط˘خ ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘كصسلأ

لاكصشإ’أ أذه لح قيرط ىلع

نمو تأونصس ةدعل رّمع يذلأ

هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإأ م˘˘ث

تعزو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كصسلأ

تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘لأ تأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس

ىلإأ لو˘ح˘ت˘ت˘ل تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘صست˘لأو
اهباحصصأأ ىل˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘ح ئ˘ب˘ع
ن˘ع ةز˘جا˘˘ع تح˘˘صضأأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
نطقت يت˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ءأو˘ت˘حأ
نوجصس ىلإأ تلوحتو لب اهب

تÓئاعلأ هذه دأرفأ’ ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
مغر ديدصشلأ اهقيصض لظ يف
يتلأ تÓئاعلأ نم ريثكلأ مأدقإأ
ةي’و ميلقإا˘ب ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسأ

تÓيدعت لا˘خدإأ ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘ج
ة˘لوا˘ح˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘ب ةد˘يد˘ج فر˘غ ثأد˘ح˘ت˘صسأ

ى˘˘ت˘˘ح تلّو˘˘˘ح ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو

.مو˘ن˘ل˘ل فر˘غ ى˘لإأ ا˘ه˘خ˘با˘ط˘˘م
ة˘ل˘صص ى˘ل˘˘ع ردا˘˘صصم رد˘˘ق˘˘تو
ةفرغلأ تانكصس دد˘ع ف˘ل˘م˘لا˘ب
فلأأ نم رثكأاب لجيجب ةدحأولأ

قطانمب ةرصشتنم ةينكصس ةدحو
ريبك مقر وهو ةي’ولأ نم ةدع
ةعير˘صس ة˘ج˘لا˘ع˘م ى˘لإأ جا˘ت˘ح˘ي

تانكصسلأ هذه باحصصأأ بصسح
تا˘˘ف˘˘قو ةد˘˘ع أو˘˘ما˘˘قأأ ن˘˘يذ˘˘لأ
ةبلاطملأ لجأأ ن˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ
تانكصسلأ هذه نم مه˘ل˘ي˘حر˘ت˘ب
ةد˘يد˘˘ج ن˘˘كا˘˘صسم م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو
يلئاع˘لأ م˘ه˘ع˘صضو ع˘م مءÓ˘ت˘ت

ي˘ظ˘ح يذ˘˘لأ بل˘˘ط˘˘م˘˘لأ و˘˘هو
ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ة˘ق˘فأو˘˘م˘˘ب
يذلأ نكصسلأ ةرأزو أديدحتو
اهتايولوأأ سسأأر ىلع هتعصضو
ليحرتلأ تأرأرق ذيفنت نأأ ريغ
ق˘ئا˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ظ˘˘ي لأد˘˘ب˘˘ت˘˘صسإ’أو
هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق ه˘جو ي˘ف ر˘ب˘كأ’أ
ؤو˘˘كل˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘˘ف تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلأ
ذيفن˘ت ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

نأأ رظتني يتلأ تأءأرجإ’أ هذه
تÓئاعلأ تائم تابرك جرفت
هذه يف نطقت يتلأ ةيلجيجلأ
. تأونصس ةدع ذنم ققصشلأ

عيباسسأا ةدع ذنم اهئاسصحإا يف عرسش امدعب/ لجيج

ةدحاولا ةفرغلا تانكصس باحصصأل ةبيرق ةدافتصسا
 ةديدج ققصش نم
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را˘ه˘ن ة˘ح˘ي˘ب˘صص لÓ˘خ مد˘˘قأأ
لا˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘لأ سسمأأ
و وزو يزيت ةي’وب تايدلبلأ
ة˘با˘ق˘ن ءأو˘ل تح˘ت ة˘يو˘صضن˘م˘لأ
ةيجاجت˘حأ ة˘ف˘قو «با˘با˘ن˘صسلأ»
عأرذ ةيدلب لامع عم ةينماصضت
بلا˘˘˘˘˘ط د˘˘˘˘˘˘ق و . ةد˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘ب
هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘˘لأ
سسي˘˘ئر ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ب ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لأ
يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘˘صشلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ
بصسح و . ةد˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘ب عأرذ˘˘˘˘˘ل
لا˘م˘ع نإا˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘صصم
أومدقأأ وزو يزي˘ت˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لأ

ة˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ن˘˘˘صش ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةو˘عد˘ل ا˘م˘˘عد ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’أ
تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘لأرد˘˘ف
ةين˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘صست˘ن˘م˘لأ
ةرأدإ’أ لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ
. يتلأ «با˘با˘ن˘صس» ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ناف ةراصشإ’أ هيلإأ ردجت امك و
ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’أ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه

ن˘م تا˘ئ˘م˘لأ ة˘كرا˘صشم تفر˘ع
ةعباتلأ تايد˘ل˘ب˘لأ ن˘م لا˘م˘ع˘لأ
ىلع ركذن وزو يزيت ةي’ول

و نامع˘ن يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب رأر˘غ
نم ا˘هر˘ي˘غو ع˘ل˘ق˘م و تي˘مدا˘ت
ةري˘صسم˘لأ . ىر˘خأ’أ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ
عأرذ ةيدلب رقم نم تقلطنأ
عرأو˘˘˘˘صشب أرور˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘ب
ميظنتب تمتتخأ دق و ةنيدملأ
ةرئأدلأ رقم ىنبم مامأأ ماصصتعأ
أومدق نيذلأ لامعلأ عفر دق و .

و ةي’ولأ تايدلب فلتخم نم
ةرئأد رقم مامأأ أومصصتعأ نيذلأ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لأ ةد˘˘˘خ ن˘˘˘ب عأرذ
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع بو˘˘ت˘˘كم تا˘˘ت˘˘فÓ˘˘لأ
و اهولمح ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تأرا˘ع˘صش
م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘هوددر
ة˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’أ
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘لأ  ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ل˘جأأ ن˘م كر˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ة˘مزأÓ˘ل جر˘˘خ˘˘م دا˘˘ج˘˘يإأ
ةدخ نب عأرذ ةيدلب اهدهصشت

بب˘˘صسب رو˘˘ه˘˘˘صشأأ ةد˘˘˘ع ذ˘˘˘ن˘˘˘م
و ي˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلأ دأد˘˘˘˘˘˘صسن’أ
و ةمئاقلأ ةي˘ل˘خأد˘لأ ل˘كا˘صشم˘لأ
ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘˘صس تصسكع˘˘نأ ي˘˘ت˘˘لأ
نو˘ق˘ل˘ت˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ
نيرهصش نم ديزأأ ذنم مهروجأأ

عأرذ ةيدلب لامع مهتهج نم و
مهبأر˘صضإأ نو˘ل˘صصأو˘ي ةد˘خ ن˘ب
بب˘صسب ل˘م˘ع˘لأ ن˘ع حو˘ت˘ف˘م˘لأ

نيرهصش روجأ’أ م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع
أذ˘ه بب˘صست ا˘˘م˘˘ك . ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ك
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع دأد˘˘˘˘صسن’أ
عأرذ ةيدلبل يبعصشلأ سسلجملأ
بي˘هر را˘˘صشت˘˘نأ ي˘˘ف ةد˘˘خ ن˘˘ب
ةمكأرتملأ ةفلتخملأ تايافنلل

ةعباتلأ ةيصسيئرلأ عرأوصشلأ ربع

 .ةيدلبلل

نا˘كصس سضع˘ب فا˘صضأأ ا˘˘م˘˘ك
ةيدلبلأ نأاب ةدخ نب عأرذ ةيدلب
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مزأأ ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت
و بور˘˘˘صشلأ ءا˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘يزو˘˘˘˘ت
ي˘ف ةرر˘كت˘م˘لأ تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘ن’أ

سصئاقن اهلك يئابرهكلأ رايتلأ
.ةيدل˘ب˘لأ نا˘كصس ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثأأ

لÓخ نورهاظتملأ بلاط امك
ليحر ةرور˘صضب ة˘كر˘ح˘لأ هذ˘ه
يذلأ يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ

ةصسا˘ئر ي˘صسر˘ك ه˘ئÓ˘ت˘عأ ذ˘ن˘م
بلاطم ديصسجتب مقي مل ةيدلبلأ
تاعأرصصلاب ىفتكأ و ناكصسلأ
ن˘˘ي˘˘ب و ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
بصسح و . نييلحملأ نيبختنملأ

أذ˘˘ه نا˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘صصم
ة˘يد˘ل˘ب ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لأ دأد˘صسن’أ
مدع ببصسب ءاج ةدخ نب عأرذ
ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ى˘˘ل˘˘ع تيو˘˘صصت˘˘لأ
عيرا˘صشم˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
هناف ملعلل . ةيلحم˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ

ا˘ي˘م˘صسر م˘ت سسمأأ را˘ه˘˘ن لÓ˘˘خ
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ت
د˘˘ي˘˘صسلأ يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلأ
م˘˘ت و ى˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘صصم رور˘˘˘عو˘˘˘ب
ي˘حا˘˘م˘˘صس ةد˘˘ي˘˘صسلأ بي˘˘صصن˘˘ت
.اتقؤوم هناكم

 وزو يزيت ةي’ول «بابانسسلا» ةباقن اهيلإا تعد ةكرحلا

مهئÓمز عم انماصضت تايدلبلا لامعل ةدصشاح ةريصسم و ماصصتعا
«ريملا » ليحرب ةبلاطملل ةدخ نب عارذ ةيدلبب
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دعوم نع ، حارج نب و ةملاق ةنيدمب ةينكسسلا عيراسشملا سضعب ىلإا هتداق يتلا ةيناديملا ةرايزلا لÓخ سسمأا راهن ةملاق ةيلو يلاو فسشك
تاونسس ذنم عيزوت ةيلمع يأا فرعت مل يتلا ةيلولا ةمسصاعب ةيعامتجلا تانكسسلا نم نيديفتسسملا ةمئاق نع نÓعإلا

ةيعرسش ريغ ةفسصب مهتماقإل

لبق ايريجين51 عيمجت

ةسسبتب مهليحرت ةيلمع
اذ˘ه ر˘ح˘ب ة˘سسب˘ت ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم تما˘˘ق

نم ةقرافأ’ا اياعرلا عيمجت ةيلمعب عوبسسأ’ا

ةيعر51 مهددع غلابلا و ةيريجين ةيسسنج

نوميقم ، رسصق ةسسمخ و ةأارما مهنيب نم

نم ةريخسست دعب ثيح ةيعرسش ريغ ةفسصب

فورظ يف ةيلمعلا تمت ةيئ’ولا تاطلسسلا

طاسشنلا ةيريدم عم قيسسنتلاب اذه و ةنسسح

كردلا حلاسصم ىلإا مهميلسست متو يعامتج’ا

ز˘كار˘م و˘ح˘ن ة˘ب˘كاو˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘ن˘˘طو˘˘لا

مهنادلب ىلإا مهليحرت راظ˘ت˘نا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ت˘لا

. ةيلسصأ’ا

GdëªõI S°Ø«É¿ 

ةمسصاع هتدهسش عينسش لمع دعب

ةيسضاملا عيباسسألا ةيلولا

أربق72برخم فيقوت

 رئبب ءأدهسشلأ ةربقمب

ةسسبتب رتاعلأ
رتاعلا رئب ةرئاد نمأاب ةطرسشلا تاوق تنكمت

نم غلبي باسش فيقوت نم ،سسمأا لوأا ،ةسسبتب

اربق72 بيرخت ةيفلخ ىلع ةنسس52 رمعلا

، رتاعلا رئب ةنيدمب ءادهسشلا ةربقم طسسو

اذ˘ه ما˘ي˘ق لو˘ح ة˘مو˘ل˘ع˘م ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ثي˘˘ح

لقنتلا مت ةربقملا ىلع يدعتلاب سصخسشلا

هفيقوت متيل ناكملا نيع ىلإا روفلا ىلع

هتزوحب طبسض م˘ت ه˘سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ن˘عو

ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ، (را˘ت˘ي˘˘ك) حÓ˘˘سس

عم ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةرسشابم و ةحلسصملا

، رتاعلا رئب ةيدلبل ينوناقلا لثمملا عامسس

ما˘مأا ة˘ي˘سضق˘لا فار˘طأا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘م˘ث ن˘مو

سسبحلا مهتملا عاديإاب ترمأا يتلا ةلادعلا

نم سضيبأا حÓسس ةزايح مرج نع تقؤوملا

، ي˘˘عر˘˘سش رر˘˘ب˘˘م نود سسدا˘˘˘سسلا ف˘˘˘ن˘˘˘سصلا

كلمل يدمعلا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لا ، رو˘ب˘ق˘لا بير˘خ˘ت

اهعون نم ةيناثلا ةيلمعلا هذه دعتو ،ريغلا

لعفلا اذه ىلع مدقأا رخآا سصخسش فيقوت دعب

ةي’ولا ةمسصاعب ةيسضاملا عيباسسأ’ا عينسشلا

.ةسسبت
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 باسش ةثج لاسشتنأ

ةنتابب يئام سضوح نم
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم سسمأا ءاسسم تلخدت

غلبي باسش ةثج لاسشتنا لجأ’ ةنتاب ةي’ول

فرط نم هيلع روثعلا مت ةنسس22 رمعلا نم

لمعتسسي يئام سضوح لخاد اتيم هتلئاع دارفأا

بوسسنمو رتم5.2 هقمع يحÓفلا يقسسلل

ىمسسملا ناكملاب كلذو رتم5.1 هب هايملا

سسار ةرئاد ناسسمل ةيدلبل عباتلا ثارح خيسس

ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘ح ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب نو˘ي˘ع˘˘لا

ظفح ةحلسصم ىلإا اهلاسشتنا دعب ةيحسضلا

يف ،ةناورمب رمنلا يلع ىفسشتسسمب ثثجلا

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘سصم ه˘ي˘ف تح˘ت˘ف تقو

اهت˘ي˘ح˘سض حار ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ة˘˘ي˘˘لوأ’ا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا بسسحو ،با˘˘˘سشلا

ةيسضرف نإا˘ف ةا˘فو˘لا نا˘كم ى˘لإا دا˘ن˘ت˘سس’ا˘بو

ءاهتن’ا ةياغ ىلإا ةمئاق لظت ةيحسضلا قرغ

.كلذ تابثإاو تاقيقحتلا نم
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نإا˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘لاو بسسح و
ةئيهتلا ىلع ايلا˘ح ل˘م˘ع˘ت ه˘ح˘لا˘سصم

ةدحو0002 ي˘لاو˘ح˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا
مت˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لا و ة˘ي˘ن˘كسس
يتلا و ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ا˘ه˘ع˘يزو˘ت

ةدحو0001 ا˘ه˘ي˘لإا فا˘˘سضي فو˘˘سس
د˘ج ل˘حار˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ي˘˘ه ىر˘˘خأا

نإاف ةراسشإÓل و ، زاجنإ’ا نم ةمدقتم
ةملاق ةيدلبب اهعيزوت مت ةسصح رخآا

مسضت تناك يتلا و4102 ةنسس تناك

ع˘با˘ط تاذ ة˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو0031
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو فر˘سشأا د˘ق و يرا˘ج˘˘يإا

ةراسشإا ءاطعإا ىلع ةرايزلا هذه لÓخ
ةئيهتلاب ةسصاخ عيراسشم ةدع قÓطنا
ةديدج ةينكسس ءايحأا ةدعل ةيجراخلا

انكسسم456 عور˘سشم رار˘غ ى˘ل˘ع
حارج ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘يرا˘ج˘يإا ا˘ي˘مو˘م˘ع

يذلا،23 يسضارأ’ا لغسش ططخمب
لاغسشأ’ا مدقت نم ةريبك ةبسسن فرعي
لاغسشأا قÓطنا ةراسشإا ىطعأا ثيح هب
ةفسصرأا نم ةيوناثلاو ةيلوأ’ا ةئيهتلا

تاو˘ن˘ق ،ة˘ي˘مو˘م˘ع ةرا˘˘نإا ،تا˘˘قر˘˘طو
فر˘سص تاو˘ن˘قو ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا

انكسسم659 عور˘˘سشم و ، ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
يذلا ةملاق ةنيدمب ايراجيإا ايمومع
ةينيسص ة˘كر˘سش هزا˘ج˘نإا ى˘ل˘ع فر˘سشت

قÓ˘ط˘نا ةرا˘سشإا ه˘لÓ˘خ ى˘ط˘عأا ثي˘ح
لا˘غ˘سشأ’ا سصخ˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘˘سشأا
تاو˘ن˘ق ،ي˘ح˘سصلا فر˘˘سصلا تاو˘˘ن˘˘ق

ةرا˘نإ’ا ،ة˘˘ف˘˘سصرأ’ا ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا فر˘˘سص
ةي’ولا يلاو .تاقرطلاو و ةيمومعلا

لاغسشأا قÓطنا ةراسشإا هئاطعإا ىدل و
يسضارأ’ا لغسش ط˘ط˘خ˘م˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

انكسسم057 اذكو ة˘ع˘سسو˘ت بو˘ن˘ج
عورسشم اذك و ،ةملاق ةيدلبب ةديدجلا

يلاعأاب لد˘ع ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو0011
هنأا هنأاسش يف لاق يذلا ، ةملاق ةنيدم
رد˘ق˘ي غ˘ل˘ب˘م ه˘˘ل سصي˘˘سصخ˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق

زاغلا لقنل ميتنسس رايلم05 يلاوحب
ربتعي زاغلا لقن عورسشم نوك اهيلإا
هنأا افيسضم ، ادمجم ةعاسسلا دح ىلإا

ةياغ ىلإا راظتن’ا لوقعملا ريغ نم
ىلإا هب عفد ام وه و هنع ديمجتلا عفر
غلبملا كلذ هقتاع ىلع ذخأا و لخدتلا

كل˘˘ت با˘˘ح˘˘سصأا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘˘م
بر˘قأا ي˘ف ا˘ه˘م˘ل˘سست ن˘م تا˘˘ن˘˘كسسلا

قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف د˘ق˘ف˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،تقو
ي˘سسرد˘˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘م زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘سشم
ةيتامدخ و ةيحسص قفارم ىلإا ةفاسضإا
ا˘مد˘ق˘ت فر˘ع˘ي يذ˘لا ع˘قو˘م˘˘لا تاذ˘˘ب

لجا نم ،لاغسشأ’ا ةبسسن يف اريبك

عيراسشملا لك ديسسجت يف عارسسإ’ا
يلاو ىدسسأا ، اهل ةددحملا ةدملا يف
ريمعتلا ةيريدم˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي’و˘لا

ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘لاو
ةيدقاعتلا تاءار˘جإ’ا ي˘ف قÓ˘ط˘نÓ˘ل

215ـب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘˘غ˘˘سشأ’
زاجنإ’ا ديق ايراجيإا ايمومع انكسسم
بي˘سصن˘ت˘ب ه˘ف˘ي˘ل˘كتو ع˘قو˘م˘لا تاذ˘ب
نم اذه و بطق لكل عورسشم سسيئر
ل˘م˘ع˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘جأا
عيراسشملا اهيلإا دنسسملا تاسسسسؤوملا

لاغسشأ’ا مدقت ىدم ىلع فوقولاو
دقو اذه .زاجن’ا يف ةيعونلا اذكو
ىلع ددسصلا اذه يف ةي’ولا يلاو دكأا

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ةد˘˘م˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘سض
لماك نامسض عم عيراسشملا زاجنإ’
فيثكتل ت’واقم˘لا ع˘فدو ة˘ي˘عو˘ن˘ل˘ل
ةر˘ت˘ف˘لا ما˘ن˘ت˘˘غاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘عا˘˘سس

ةر˘ي˘تو ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘سست˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا
.زاجنإ’ا لاجآا سصيلقتو ،لاغسشأ’ا

نأا ةي’ولا يلاو دكأا ريخأ’ا يف و
اسشاعتنا فرعي ةملاقب ناكسسلا عاطق
دعب اميسس ’ ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف اريبك
عيراسشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا قÓ˘طإا ةدا˘عإا
سضع˘ب بب˘سسب ة˘ف˘قو˘ت˘م تنا˘ك ي˘ت˘˘لا
و ايئاهن اهلح مت يتلا و لكاسشملا

ةدحو0003 يلاوح˘ب رد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
يتلا و غيسصلا فلتخم نم ةينكسس
اهنيب نم و ابيرق رونلا ىرت فوسس

ي˘مو˘م˘ع ن˘˘كسس008 عورسشم
ةيدلب لسصنعلا لبج عقومب يراجيإا

كلذ˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لاو ي˘˘تا˘˘نز˘˘لا يداو
ليقارعلا لك عفر دعب كلذو ،ةئيهتلاب
ةي˘لا˘م˘لا ة˘ف˘ل˘غأ’ا ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

نم ءاهتن’او ة˘ي˘لا˘م˘لا تادا˘م˘ت˘عإ’او
.ةيدقاعتلا تاءارجإ’ا

 ةماه عيراسشم ةدع قÓطإا ىلع هفارسشإا لÓخ/ةملاق

ةينكسس ةدحو0002 عيزوت دعوم نع فسشكي يلأولأ

ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم تلجسس

يحÓفلا مسسوملا لÓخ ةنتاب ةي’وب

ي˘˘ف «ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م» ا˘˘ع˘˘جار˘˘ت يرا˘˘ج˘˘لا

دافأا ام بسسح ، سشمسشملا لوسصحم

يلحملا ريدملا ءاثÓثلا سسمأا لوأا هب

سسفن حسضوأاو .ةزمح ريمسس عاطقلل

جا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نإ’ا نأا جأاوـل لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘لا

ربع نآ’ا د˘ح ى˘لإا ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘م˘لا

اراطنق064522 ىلإا لسصو ةي’ولا

ةهكافلا هذه ينج ةلمح نأا ىلإا اريسشم

39 ـب مد˘ق˘ت ة˘ب˘سسن ا˘ي˘لا˘˘ح ل˘˘ج˘˘سست

ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا ة˘حا˘سسم˘لا ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

راظتنا يف اراتكه6934 ب ةردقملا

ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب لو˘سصح˘م˘لا ي˘قا˘ب ي˘ن˘ج

راتكهلا يف دودرملا حوارتو .ةيلبجلا

لباقم اراطنق07و06 نيب ام دحاولا

د˘حاو˘لا را˘ت˘كه˘لا ي˘ف را˘ط˘ن˘ق001

ي˘سضا˘م˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ

سشمسشم˘لا لو˘سصح˘م ه˘ي˘ف نا˘ك يذ˘لا

ب جاتنإا قيقحت مت ثيح اريفو ةنتابب

تاذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ، را˘˘ط˘˘ن˘˘ق ف˘˘لأا054

ع˘جار˘ت با˘˘ب˘˘سسأا دو˘˘ع˘˘تو .رد˘˘سصم˘˘لا

ىلإا ةيراجلا ةنسسلا لÓخ لوسصحملا

ثيح ىلوأ’ا ةجردلاب بوانتلا ةرهاظ

ةر˘˘ج˘˘سش دودر˘˘م نأا فور˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘ن˘سس ي˘ف ار˘˘ي˘˘فو نو˘˘كي سشم˘˘سشم˘˘لا

طقاسست بناج ىلإا ىرخأا يف افيعسضو
ةر˘ت˘ف ي˘ف را˘˘ط˘˘مأ’ا اذ˘˘كو د˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘لا
ةرود نم ةسساسسح ةرتف لÓخ راهزأ’ا
ةيفوجلا ها˘ي˘م˘لا سصق˘ن اذ˘كو جا˘ت˘نإ’ا

ام بسسح ،سسوا˘ق˘ن ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘سصا˘خ
دا˘فأا ، ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا هد˘˘كأا

معدلاو جاتنإ’ا ميظنت ةحلسصم سسيئر
ريذن دمحم ةيريد˘م˘لا تاذ˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ةلمحلا ةيادب يف تاعقوتلا نأا فيرسش
ب ردقي لوسصحم ىلإا ريسشت تناك

جا˘ت˘نإا نأا ر˘كذ˘ي .ارا˘ط˘ن˘ق452952

هل ةسصسصخملا ةحاسسملاو سشمسشملا

ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ع˘˘جار˘˘ت د˘˘ق

د’وأا ةر˘ئاد ح˘لا˘سصل سسوا˘ق˘ن ةر˘˘ئاد˘˘ب

ردسصتت تحبسصأا يتلا ناميلسس يسس

يتلا ةي’ولا ربع ةهكافلا هذه جاتنإا

ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘˘لا» ل˘˘ت˘˘ح˘˘ت تلاز ا˘˘م

ةرمثملا راجسشأ’ا ةبعسش يف «اينطو

نم ايلح˘م ةرا˘ب˘ج دو˘ه˘ج لذ˘ب˘ت ثي˘ح

ة˘ب˘تر˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا ل˘˘جأا

نمو اعونو ام˘ك جو˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يو˘ط˘تو

يف ريطقتلا ماظن ىلع دامتع’ا كلذ

.يقسسلا

ةنتاب

ةئاملاب05 يلأوحب سشمسشملأ لوسصحم يف عجأرت
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لوأا ذنم ةعلدنملا نارينلا تببسست
ةعباتلا تايدلبلا نم ديدعلا ربع سسمأا
تاجرد عافترا يف وزو يزيت ةي’ول
ق˘ئار˘ح˘لا تم˘ه˘˘ت˘˘لا ثي˘˘ح ،ةرار˘˘ح˘˘لا
يزيت ةي’و رسشادم و ىرقب ةعلدنملا

ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ز˘ي˘˘جو فر˘˘ظ ي˘˘ف وزو
مزÓملا بسسح و . نوتيزلا راجسشأا
لا˘˘سصت’ا و مÓ˘˘عإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ب لوأ’ا
ةيندملا ةيامحلاب ةيئ’ولا ةيريدملاب

قئارحلا هذه نإاف «روقاسشوب لامك»

ةقرفتم ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع˘ب تع˘لد˘نا ي˘ت˘لا

تائملا فÓتإا نع ترفسسأا ةي’ولاب

بسسح و. نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘سشأا ن˘˘˘˘م

لاسصت’او مÓعإ’ا ة˘ي˘ل˘خ˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ىلع اهليجسست مت قئارحلا هذه نإاف

يزيت ةي’وب ةقرفتم قطانم ىوتسسم

ار˘ي˘ب˘ك ا˘عا˘ف˘ترا تفر˘ع ي˘ت˘˘لا و وزو

اهت˘ب˘ب˘سس نا˘ك ي˘ت˘لا ةرار˘ح˘لا ة˘جرد˘ل

42 ـلا لÓ˘خ تع˘لد˘نا ي˘ت˘لا نار˘ي˘ن˘˘لا

ةجرد74 تغلب اذإا ةيسضاملا ةعاسس

حلاسصم نإاف ىرخأا ةهج نم و .ةيوئم

وزو يزيت ةي’و يف ةيندملا ةيامحلا

نيترئاط ريخسستب ةرم لوأ’ و تماق

رتبوك ول˘ي˘ه˘لا عو˘ن ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘حور˘م

ق˘ئار˘ح دا˘م˘خإ’ ها˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ف˘˘طإÓ˘˘ل

ةعباتلا تايدلبلا سضعب يف تاباغلا

ةيلخ نايب هب دافأا ام بسسحو .ةي’ولل

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل مÓ˘˘عإ’ا

نيترئاطلا نيذه نأاب ةيندملا ةيامحلل

تاباغلا قوف تاعلط ةدعب اتماق دق
ةسصا˘خ نار˘ي˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف تع˘لد˘نا ي˘ت˘لا
اهلوخد نكمي ’ ةقطنمب عقت ءازجأاب
.ءاف˘طإ’ا دا˘ت˘عو تا˘ب˘كر˘م ة˘ط˘سساو˘ب
هذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن را˘˘˘˘سشأاو
تادوهجملا نمسض جردنت تÓخدتلا
يتلا قئارحلا رؤوب قيوطت ىلإا ةيمارلا
ف’آا ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ ي˘˘˘ف تم˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
و ةرمثملا راجسشأ’ا نم تاراتكهلا
ة˘م˘سصا˘ع لا˘ب˘ج˘ب ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لا

.ةرجرج

قئارحلا ءافطإل نيتيحورم نيترئاط ةرم لوأل رّخسست ةيندملا ةيامحلا

وزو يزيتب ةفلتخم قطانم يف سسبايلأو رسضخألأ مهتلت نأرينلأ ةنسسلأأ
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ميرلاب نكسسم003 ءايحأا يف نويدلا ليسصحتل ةلمح ذيفنت يف يراجلا عوبسسألا ةيادب ،ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا ةكرسش ترسشاب
بسسح عوبسسأا لك ةلمحلا لسصاوتت نأا ىلع ،تاعيرتلا ةيدلب، زكرم راجحلا ءانهلا.ينوبلا ةيدلبب ةردسسوب، ةبانع ةيدلبب ةبورخلاو

.ةيلمعلا اهلمسشت يتلا ءايحألا جمانرب

 ةيفاسضإلا ةينازيملا راطإا يف

ةيلولل9102 ةنسسل

يرلا عاطقل رييÓملا صصيسصخت
 ريمعتلا عاطقو ةيئاملا دراوملاو

ةيلحملا تاعامجلل نماسضتلاو نامسضلا قودنسص سصسصخ

نم ميتنسس رايلم563 نم ديزأاب ردق اربتعم ايلام افÓغ

ةيئاملا دراوملاو يرلا عاطقل ةي’و˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘سضإ’ا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا

تايدلب فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع ع˘يرا˘سشم ةد˘ع زا˘ج˘نإا سضر˘غ˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب

نويلم006و ارايلم14 نم ديزأا سصيسصخت مت ثيح ةي’ولا

هايم تاعمجمو ةيدوأ’ا رهجو تاناسضيفلا ةحفاكمل ميتنسس

رايلم99 سصيسصخت ىلإا ةفاسضإ’اب تايدلبلا ربع راطمأ’ا

ربع ةلقنتملا سضارمأÓل ءادوسسلا طاقنلا ةحازإا لجأا نم ميتنسس

دسصر ىلع بناج ىلإا ةي’ولا ةمسصاع ةيدلب ءايحأا ربع هايملا

سضارمأ’ا ةبراحمو ءادوسسلا طاقنلل ميتنسس رايلم49 غلبم

رايلم62 سصيسصخت اذكو ينوبلا ةيدلب ءايحأا ربع ةلقنتملا

طاقنلا فلتخم ةحازإ’ راجحلا ةيدلبل ميتنسس نويلم005و

ةيدلبب اذكو هايملا قيرط نع ةلقنتملا سضارمأÓل ءادوسسلا

ة˘فر˘سشلاو لا˘حر˘بو بن˘ع˘˘لا داوو ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لاو را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس

قيرطلل ميتنسس رييÓم5 اسضيأا سصيسصخت مت امك يبياطسشو

لاغسشأ’ا ةيريدم قيرط نع ةبانع دودحو ينوبلاب طبارلا

اسضيأا تدافتسسا امك ةيمومعلا لاغسشأ’ا ةيريدم ةيمومعلا

072 نم ديزأا نم ةيرامعملا ةسسدن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م

نما˘سضت˘لاو نا˘م˘سضلا قود˘ن˘سص ا˘ه˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م

ةيومنت عيراسشم ةدع زاج˘نإا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل

ربع ةيرسضحلا تاقرطلا لاغسشأا زاجنإا ةعباتمو ةسسارد اهزربأا

04 ـب كلذل ةسصسصخملا ةينازيملا تردقو ةبانع ةيدلب ءايحأا

عيراسشم ةدعل ةيلام ةفرظأا سصيسصخت بناج ىلإا ميتنسس رايلم

ن˘ي˘سسح˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا زا˘ج˘ناو ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘سسارد ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ىر˘˘خأا

راجحلاو ةبانعو ينوب˘لا تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ير˘سضح˘لا

بن˘ع˘لا داوو ة˘م˘ل˘ع˘لاو ةدرا˘ب˘لاو ة˘فر˘سشلاو را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سسو

موقي نأا هيف رظتني يذلا تقولا يف اذه لاحربو تاعيرتلاو

ةي’وب تاعاطق ةدع معدل ىرخأا تاناعإا هيجوتب قودنسصلا

ةيفاسض’ا ةينازيملا عورسشم ىلع ةقداسصملا دعب اذهو ةبانع

سسلجملل ةيداعلا ةرودلا لÓخ9102 ةنسسب ةسصاخلا ةي’ولل

.ارخؤوم تدقعنا يتلا يئ’ولا يبعسشلا

MƒQjá aÉQì

 ةباقرلا بايغو لواقملا لطامت ببسسب

ءابرهكلا ليسصوت عورسشم زاجنإا رخأات
صشيرلا عارذب

عارذ ةديدجلا ةنيدملاب انكسسم217 يح ناكسس يكتسشي

ةيلم˘ع وأا ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘كب˘سش زا˘ج˘نإا لا˘غ˘سشأا ءط˘ب ن˘م سشير˘لا

ةئيطب ةريتوب مهبسسح ريسست يتلاو يحلاب ءابرهكلا ليسصوت

فرط نم عورسشملا هل دنسسأا يذلا لواقملا لطامت ببسسب ادج

بايغ لظ يفو يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد حلاسصم

احابسص ةعسساتلا ةعاسسلا نم لمعلا ىلإا  لواقملا دمع ةباقرلا

ةجحب ةسشرولا رداغي نأا لبق ايموي طقف ةدحاولا ةعاسسلا ىتح

اركاب ةرداغملا هيلعو ةدكيكسس ةي’و ىوتسسم ىلع عطقي هنأا

حلاسصملل لخدت يأا لجسسي مل نيح يف هلزنمب قاحتلÓل

عيرسست ىلع سصرحلاو لواقملا عدرل ناكسسلا بسسح ةينعملا

جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب ع˘فد يذ˘لا ر˘مأ’ا لا˘غ˘سشأ’ا ةر˘ي˘تو

هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل د˘ح ع˘سضو˘ل ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘خد˘ت˘ب ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لاو

يف نونطاوملا هيناعي ام لظ يف ةلوؤوسسملا ريغ تافرسصتلا

.مهتانكسس ىلع مهلسصحت ذنم تمسص

Qjº.Ω

لاحرلا طحت ةلقنتملا ةبتكملا
 تاعيرتلاب

ةيفيسصلا اهتاطاسشن ةبانع ة˘ي’و˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م ل˘سصاو˘ت

نم ةعلاطملا ىلع زيفحتلل ةيسسيئرلا ةبتكملا عم قيسسنتلاب

تاعيرتلا ةيدلبب ايلاح ةدجاوتملا «ةلقنتملا ةبتكملا» لÓخ

ةد˘ع م˘ظ˘ن˘ت˘سس تي˘ح ، د˘غ مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘سست˘سس ي˘ت˘˘لاو

ومع» عم ةيطيسشنت سضورع و ةعطاقتم تاءارق و تاقباسسم

.«ديلو

U°Édí. Ü

¯U°Édí. Ü

ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا سضفر لا˘˘ح ي˘˘فو
م˘ت˘ي˘سس ه˘نإا˘ف نو˘يد˘˘لا د˘˘يد˘˘سست
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا
د˘كأا د˘قو ،م˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘مزÓ˘˘لا

ةيرئازج˘لا ة˘كر˘سش ن˘م رد˘سصم
هذه نو˘يد نأا ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل
دق ةي’ولاب ةيلامج’ا ةريخأ’ا

نم،ميتنسس رايلم622 تغلب

ميتن˘سس را˘ي˘ل˘م561 اهنيب

مهددع غلابلا، نئابزلاب ةسصاخ

رمأ’ا وهو ،نوبز فلا141

ديسسجت ةلقرع يف مهاسس يذلا
ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا
ي˘لوؤو˘سسم ع˘فد و ،ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا
ر˘ي˘باد˘ت ذا˘˘خ˘˘تا ى˘˘لإا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘˘لا د˘˘˘˘سض تاءار˘˘˘˘جإاو
ع˘˘˘فد ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘طا˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىلع ةب˘تر˘ت˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم

مهنيومت عطقب كلذو ،مهقتاع

وأا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ةرو˘˘سصب ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب

،ةلادعلا ىلإا مهتاف˘ل˘م ل˘يو˘ح˘ت

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأا ف˘˘ي˘˘سضيو

رثكأا برقتلا نم ،مهل حمسستسس

ي˘ف ن˘ئا˘بز˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشنا ن˘˘م

ثيح ركذلا ة˘ق˘با˘سسلا ءا˘ي˘حأ’ا،

نوفلكملا اه˘ناو˘عأا ن˘كم˘ت˘ي˘سس

ليجسست نم ةيل˘م˘ع˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب

د˘سصق ة˘ل˘سصا˘ح˘لا تا˘بر˘˘سست˘˘لا

بناج ىلإا اهحÓسصإ’ لخدتلا

ريغ تÓيسصوتلا نع فسشكلا

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشب ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘سشلا

اهيبكترم ة˘لا˘حإا ع˘م ا˘ه˘ت˘لازإاو

طبرلا ربتعي ذإا .ةلادعلا ىلع

نم يعرسشلا ريغو يئاوسشعلا

تر˘سضأا ي˘ت˘˘لا ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لا م˘˘هأا

امل ارظن هايملا عيزوت ةكبسشب

فعسضت تابر˘سست ن˘م ه˘ثد˘ح˘ت

ة˘ي˘م˘ك سصق˘˘ن˘˘تو خ˘˘سضلا ةو˘˘ق

هذه .نئابزلل ة˘عزو˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا

لجسست يتلا ةيبلسسلا ةرهاظلا

نم ةبرقم ىلع اهت’اح بلغأا

دمعي يتلا ةيوسضوفلا تاءانبلا

تÓيسصوت زاجنإا ىلإا اهونطاق

تاو˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ

.ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا

ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثؤو˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ها˘ي˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت

ر˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م.ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حأ’ا

يتلا هايملا ةمزا سصوسصخبو

تتاب يتلاو ةي’ولا اهنم يناعت

مغر فيسص مسسوم لك رركتت

اهل لح داجيإاب ةريثكلا دوعولا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘يد˘م، ع˘جرا د˘ق˘˘ف

د˘م˘ح˘م ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘˘ل˘˘ل

ةعاذإ’ حيرسصت ي˘ف ة˘ي˘ع˘يار˘سس

دادعتلا ةدايز ىلإا ببسسلا ةبانع
˘مود˘ق د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ي˘نا˘كسسلا
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا،ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘لا
ةر˘ي˘ث˘كلا ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘بر˘سست˘˘لا

0021 ةا˘ن˘ق˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ربع ةحÓملا ةطحمل ةلومملا
ثيح، ةسسكام ةجلاعملا ةطحم
ا˘˘ه˘˘حÓ˘˘سصإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا د˘˘كأا
ن˘ع ها˘ي˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت

وهو مايأا01 ةدمل ةبانع ةي’و

نكمم ريغلا ءيسشلاب هربتعا ام
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه نأا˘˘ب ع˘˘با˘˘˘تو،
ديع دعب نوكيسس يلا˘ج˘ع˘ت˘سسا
نيسسح˘ت˘ل كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘سضأ’ا
ريخأ’ا يف نأامط امك،ةمدخلا
ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ديع يموي لÓخ يداع لكسشب
كانه نوكي نل هنأابو ىحسضأ’ا
 .هايملل ةمزا يا

 تابرسستلل هايملا ةمزأا ةدحولا ريدم عجرأا اميف

 اهنئابز ىدل هايملل ةيرئازجلا نويد ةميق ميتنسس رايلم561
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سشتفملا نيمل دمحم يجرب دكأا
نأا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب كرا˘م˘ج˘لا˘ب سسي˘ئر˘لا
تÓيهسست تعسضو دق ةموكحلا
نييداسصتق’ا نيلماعتملا حلاسصل
جرا˘˘خ ن˘˘يرد˘˘˘سصم˘˘˘لا ة˘˘˘سصا˘˘˘خو
حنم يف ةلثمتم˘لاو تا˘قور˘ح˘م˘لا

طيسسبت لÓخ نم ةسصاخ ةلماعم
د˘˘مو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
لئاسسوب نييداسصتق’ا نيلماعتملا

اذ˘كو ن˘ف˘سسلا ن˘ح˘سشل ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م
فلتخم ىلع ملم مسصخ قيبطت
م˘هداد˘ماو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا
تسصسصخ ا˘م˘ك ة˘ن˘مآا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
اسصاخ ابتكم ةبانع ءانيم ةسسسسؤوم
نيلماعت˘م˘لا ه˘ي˘جو˘تو لا˘ب˘ق˘ت˘سسإ’
طاسشنب نيينع˘م˘لا ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا
تا˘قور˘ح˘م˘˘لا جرا˘˘خ ر˘˘يد˘˘سصت˘˘لا

تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘عÓ˘˘طإ’
نيب نمو لاجملا اذه يف ةمدقملا
حلاسصملا اسضيأا مايق تÓيهسستلا
نزاخملا ىلإا لقنتلاب ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ن˘يرد˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
اهريدسصت يف نيبغارلا عئاسضبلا

ةمزÓلا تاءارجإ’ا لكب مايقلاو
ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل نا˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف

ءا˘ن˘ي˘م˘لا ى˘لإا كا˘ن˘ه ن˘م ةر˘سشا˘ب˘˘م
رفوت نأا مهملاف ريدسصتلل نحسشتل
ةسصاخبو ةمزÓلا طورسشلا اهيف
ديدجلا نأا امك ةيعونلاو ةدوجلا
ةقفارمو ةعباتم ىلع رهسست نأاب
نا˘م˘˘سضل ةرد˘˘سصم˘˘لا ة˘˘عا˘˘سضب˘˘لا

ي˘ن˘ع˘م˘لا دÓ˘ب˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لو˘˘سصو
دروت˘سسم˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘م˘ل˘سستو
ن˘ح˘سشلا نإا˘ف سصو˘سصخ˘لا اذ˘ه˘˘بو
ةنومسضم ءانيملا ر˘ب˘ع غ˘ير˘ف˘ت˘لاو
مايأا اذكو عوبسسأ’ا مايأا رئاسس يف
اذ˘ه˘بو ة˘ع˘م˘ج˘˘لا مو˘˘يو ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا
ثدحت˘م˘لا ا˘عد د˘ق˘ف سصو˘سصخ˘لا
ةرور˘سض ن˘يرد˘سصم˘لا ى˘ل˘ع ه˘نأاـب
ةلودلا نأا ةسصاخو مهقوقح ةفرعم
تازايتم’ا نم ديدعلا مهل مدقت
ريدسصتلا ىلع عيجسشتلا لجأا نم
ل˘˘ي˘˘˘لد حر˘˘˘سش ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع اذ˘˘˘هو
دافأا قايسسلا تاذ يفو ردسصملا
يف ةسسرغلب فيطللا دبع روتكدلا
ناونعب هتلخادم لÓخ داسصتقإ’ا
ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘يد˘˘سصت˘˘˘لا
دو˘ه˘جو ة˘مو˘كح˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست
يف هنأاب دكأا ثيح سصاخلا عاطقلا
ةيلمع تفر˘ع ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘سسلا
جرا˘˘خ تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘سصت

امنيب ةميظع ةز˘ف˘ق تا˘قور˘ح˘م˘لا
تعسضو امك ةمسشتحم ةسسفانملا
تاءارجإ’ا نم ديد˘ع˘لا ة˘مو˘كح˘لا

ر˘˘يد˘˘سصت˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
نيبام فيراسصملا لكب لفكتتو

ة˘لا˘ح ي˘ف%001 و05%
سضرا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘جرد˘˘م˘˘لا تا˘˘˘نو˘˘˘لا˘˘˘سصلاو
ةبسسنب نوكت يمسسر˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

يف ةئاملا˘ب05 و ةئا˘م˘لا˘ب08
ة˘˘يدر˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ح

%001 و ىر˘˘خأ’ا سضرا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ع˘با˘ط تاذ ة˘كرا˘سشم˘لا ة˘لا˘ح ي˘ف
بناج ىلإاو ي˘سسا˘ي˘سس ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
تاءافعإا نم نيردسصملا ةدافتسسا
رئازجلا تل˘ت˘حا ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘ب˘ير˘سضلا
ةعاسس يف ةري˘خأ’ا ل˘ب˘ق ة˘ب˘تر˘م˘لا

811 ىلإا تلسصو يتلاو ريدسصتلا
ةبترملا بر˘غ˘م˘لا ا˘م˘ن˘ي˘بو ة˘عا˘سس
لود˘لا ي˘قا˘˘ب˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ى˘˘لوأ’ا
قرغتسست اهب ر˘يد˘سصت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ف

ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘عا˘˘سس91
ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

سصو˘سصخ˘ب ا˘مأا ن˘ح˘سشلا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
سضعبل رئازجلا ريدسصت تايلمع
تماق طقف ةيحÓفلا تاجونتملا

اطاطبلا نم انط718 ريدسصتب
اذه مت دقو جيلخلاو اينابسسإا وحن

ىلإا ةدوجلاو ةفلكتلا سساسسأا ىلع
لماسشلا لي˘لد˘لا˘ب د˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا بنا˘ج
ةهكافلاو رسضخلا ريدسصت ةيفيكل
رئازجلا تردسص امك جراخلا ىلإا

تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ن˘ط ف˘لأا44
نأا ا˘م˘ك ة˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ة˘سضف˘خ˘ن˘م ا˘ن˘تا˘جو˘ت˘ن˘˘م را˘˘ع˘˘سسأا
راعسسأ’اب ةنراقم ةبعسصلا ةلمعلاب
قاو˘˘سسأ’ا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
لÓخ قرطت˘لا م˘ت ا˘م˘ك ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ى˘لإا ي˘سسارد˘لا مو˘ي˘لا تا˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘سس بكر˘م ة˘بر˘˘ج˘˘ت

جرا˘خ ر˘يد˘سصت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لو˘˘ح
ةينياور فرط نمو تاقورحملا

بكر˘م ي˘ف را˘طإا با˘˘هو˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
تر˘سضح ا˘م˘كو را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘˘سس
ي˘ف مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ا˘˘سضيأا
ىلع اذهو فÓخ ةليهسس بكرملا

ي˘ئ’و˘لا ي˘ف ى˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا سشما˘˘ه
ريدسصتلا ةسسايسس ناونعب ةراجتلل
فر˘ط ن˘م م˘ظ˘ن˘م˘لا قا˘˘فآاو ع˘˘قاو
عم قي˘سسن˘ت˘لاو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
سسوبيسس ةعانسصلاو ةراجتلا ةفرغ

. ةفرغلا رقمب

 ةراجتلا ةيريدم فرط نم مظنملا قافآاو عقاو  ريدسصتلا ةسسايسس ىقتلم ششماه ىلع

 ةيحÓفلا تاجوتنملا نم نط فلأا44 ردسصت رئازجلا
 جراخلا ىلإا (اطاطب نط718) اهنم

نيناوقلل ةقباطم ريغ قرطب متت

 ناكسسلا ةحسص ددهت ةيئافسشتسس’ا تايافنلا نم نط005 لقن ةيلمع
تايافنلا لقن ةميرجل دح عسضو و لخدتلا ةرورسضب ةبانعب ةيئ’ولا تاطلسسلا نم تولثلا ةحفاكمو ةئيبلا ةيامحل ةينطولا ةيعمجلا تبلاط
بسسح ارخؤوم ةيعمجلا اهب تماق يتلا ةيناديملا تاقيقحتلا راطإا يفو ثيح، ةبانع ةي’وب ناكسسلا ةحسص ىلع اهرطاخمو فيسصلا لسصف يف

نم اهليوحتو ةيئافسشتسس’ا تايافنلا نم نط005 نم رثكأا لقن ةيلمع فاسشتكا مت هنإاف هنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآا زوحت اهل نايب يف ءاج ام
يف و، ةبانع ةي’وب ةحسصلا ةيريدم فرط نم، ةنيدملا طسسوب ناكسسلا ىلع ارورم فÓتإ’ا زكرم ىلإا انيسس نبا ىفسشتسسمب نيزختلا زكرم
ريغ قرطبو ةحوتفم تانحاسش ةطسساوب اهلقن متي هنا ةسصاخ نطاوملا ةحسص قح يف ةئيبلا ةيامح ةيعمج بسسح ةميرج ربتعت،فيسصلا لسصف
ةمÓسس و ةيمومعلا ةحسصلا ىلع اهتروطخ و بابسسأ’ا هذه لظ يفو، ءاتسشلا لسصف لدب فيسصلا لسصف يف متت ةيلمعلا نأا ىهبأ’او، ةيئاقو
ىوتسسملا ةعيفر ةسصتخم قيقحت ةنجل لاسسرإاو لجاعلا لخدتلاب اهيف هبلاطت ةموكحلا سسيئر ىلإا ريرقت ةيعمجلا تعفر طيحملاو ةئيبلا
ةمÓسسو ةحسص ىلع ظافحلاب ةقلعتملا ةيئاقولا نيناوقلل ةقباطم ريغلا ةيئافسشتسس’ا تايافنلا لقن ةيلمعل يروفلا فيقوتلاو قيقحتلل
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 ايلاح اهب قبي مل هنأا ةجرد ىلإا ايجيردت اهعيب و اهب ةشسنزبلا ةداعإا و ، ةشصشصوخلا راطإا يف يزمرلا رانيدلاب اهعيب مت يتلا ةملاقب قرطلا لاغششأا ةكرشش نم نوقبتملا لامعلا دششان

 ادحاو ارامشسم ’ و

¯ ∫.Yõ Gdójø
يتلا تÓئاعلا لك ديرششت و

مهتلاحإا و اهنم قزرتشست تناك
ة˘لود˘لا سسي˘ئر ، ة˘لا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘˘ع
يف قيقحت حتف ةرورشضب بلاط
ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘شضق˘لا هذ˘ه
ربتعت اهلمكأاب ةكرشش فازنتشسا

ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘˘كر˘˘˘ششلا ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ن˘˘˘م
اهلاومأا بهن و قرششلا ىوتشسم
و رييÓ˘م˘لا تا˘ئ˘م˘ب رد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
نيذلا اهلامع نم تائملا ديرششت
ة˘عا˘شسلا د˘˘ح ى˘˘لإاو نو˘˘لاز˘˘ي ا˘˘م
’إا ديدجلا اهكلام يف نوشضاقي
ىلع بوشسحملا ريخأ’ا اذه نأا
لازي ام نيدشسافلا ءارزولا سضعب
ى˘ل˘ع سسود˘ي ة˘عا˘˘شسلا د˘˘ح ى˘˘لإا
سضفري و ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق
ةيرئازجلا ةلادعلا تارارق ذيفنت
ن˘م حور˘ط˘م˘˘لا لاؤو˘˘شسلا ن˘˘كل ،

ةكرشش تفتخا نيأا لامعلا فرط
فورظ يه ام و ؟ قرطلا لاغششأا
نم و ؟ تفتخا فيك ؟ اهئافتخا
وه ام و ؟ اهئافتخا نع لوؤوشسملا

و ثدح هلك اذه ؟ اهلامع ريشصم
مغر ةعاشسلا دحل ثدحي لازم
ا˘م˘˘ب ا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ر˘˘يزو˘˘لا ة˘˘يارد
سسف˘ن˘ل ه˘م˘ل˘شست م˘غر و ثد˘ح˘˘ي
يذ˘لاو ا˘ن˘تزو˘ح˘ب يذ˘لا ف˘ل˘م˘˘لا
و تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج تب˘˘ث˘˘ي
زواجت و نيناوقلا يف تاقورخلا
كرحت˘ي م˘ل ه˘نأا ’إا تا˘ي˘حÓ˘شصلا

لامعلا فرط نم هتلشسارم مغر
م˘غر و تار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع ي˘˘ف
ديدعلا يف هتلباقم ىلإا مهلقنت
ه˘ل م˘يد˘ق˘ت م˘غر و تار˘م˘˘لا ن˘˘م
رششؤوم هت˘ل˘با˘ق˘م˘ل ي˘م˘شسر بل˘ط
ي˘ف ه˘ترازو ح˘لا˘شصم ن˘م ه˘ي˘ل˘ع
د˘˘ح˘˘ل و ه˘˘نأا ’إا ل˘˘ير˘˘˘فأا ر˘˘˘ه˘˘˘شش
فلملا بشسح و ، دري مل ةعاشسلا
هذه ةيشضق نإا˘ف ا˘ن˘تزو˘ح˘ب يذ˘لا
ن˘م ةدو˘شصق˘˘م تنا˘˘ك ة˘˘كر˘˘ششلا
ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م يأا لوأ’ا

نونا˘ق˘لا بجو˘م˘ب ا˘ه˘ت˘شصشصو˘خ

نو˘نا˘ق˘لا نأا م˘غر˘ف،(10/40)
يذلا لامعلل ةعفششلا قح يطعي

مهحلاشصل اهتشصشصوخب اوبلاط
نم تأادب ةربدملا ةياكحلا نأا ’إا

بلط لامعلا مدق نأا دعبف ، انه
مهحلاشصل ةشسشسؤوملا ةشصشصوخ
نيمأا اهتقو ماق ةيمشسر قئاثوب
عم ؤوطاو˘ت˘لا˘بو ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا
ةكرششلا ذخأاب ةينعملا فارطأ’ا
يف ةقيثو مهأا ريوزتب مهحلاشصل
يه ربتعت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
تشسشسأات يتلا ةيمشسرلا ةقيثولا

ة˘شصشصو˘خ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
˘˘˘ما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،(م-سش) ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصل
دق هنأاب هيف لوقي رشضحم ريرحتب

و لامعلا عم ةماع ةيعمج دقع
لوأ’ا مهبلطم نع اوعجارت مهنأا
ةكر˘ششلا ة˘شصشصو˘خ˘ب ي˘شضا˘ق˘لا
يتلا ةقيثو˘لا ي˘هو ،م˘ه˘ح˘لا˘شصل
سسل˘˘˘ج˘˘˘م سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘هد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘عا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ة˘˘كر˘˘ششل ن˘˘ي˘˘يرد˘˘م˘˘لا
بونجلا و قرششلل تامهاشسملا
ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف ي˘˘قر˘˘ششلا
ديدجلا يرت˘ششم˘لا ى˘لإا ة˘كر˘ششلا
ةر˘ششا˘ب˘م لا˘م˘ع˘لا ،(ي˘˘ف˘˘شصم˘˘لا)
ةبعل˘لا كل˘ت˘ل م˘ه˘فا˘ششت˘كا د˘ع˘بو

ةوعد كيرحتب اوماق ةفوششكملا
يباقنلا عرفلا نيمأا دشض ةيئاشضق
و ريوزتلاب اهلÓخ نم هنومهتي
ح˘ير˘شصت˘لاو روز˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا
ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تشضق ثي˘˘˘ح بذا˘˘˘كلا
نأا دعب هنيدي م˘كح˘ب ة˘م˘كح˘م˘لا
تمت و هق˘ح ي˘ف ة˘م˘ه˘ت˘لا تت˘ب˘ث
ثيح اذفا˘ن ا˘ن˘ج˘شس ة˘ن˘شسب ه˘ت˘نادإا

لخد˘ت˘ت نأا سضور˘ف˘م˘لا ن˘م نا˘ك
ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ة˘˘كر˘˘˘شش ) ة˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘لا
بونجلا و قرششلل تامهاشسملا
ةيلم˘ع ءا˘غ˘لإا ل˘جا ن˘م ي˘قر˘ششلا
تت˘˘ب˘˘ثأا نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصشصو˘˘خ˘˘˘لا
ريوزت دجوي Óعف هنأا ةمكحملا
ةيلمع يف ةدمتعملا ةقيثولا يف
اهيلع تي˘ن˘ب ي˘ت˘لا ة˘شصشصو˘خ˘لا

رمأ’ا وه و ةشصشصوخلا ةيلمع
ةر˘ب˘خ˘˘لا كلذ˘˘ك ه˘˘ت˘˘ت˘˘ب˘˘ثأا يذ˘˘لا
ر˘ب˘خ˘م˘لا فر˘ط ن˘˘م ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
ءاشضمإ’ا نأا دكأا يذلا و يوهجلا
، هيلإا عجر˘ي م˘ه˘ت˘م˘لا ها˘ف˘ن يذ˘لا
ة˘ب˘حا˘˘شص ه˘˘ل˘˘ك اذ˘˘ه م˘˘غر ن˘˘كل
م˘غر ا˘ن˘كا˘شس كر˘ح˘ت م˘ل كل˘˘م˘˘لا

نيبي ام وه و ءيشش لكب اهملع
ططخم ةيلمعلا و ربدم رمأ’ا نأا
بعÓتلا ةيلمع أادبت انه نم اهل
يف فرشصتلا و ماعلا لاملا يف
،ق˘ح ه˘جو نود˘ب ة˘لود˘˘لا كÓ˘˘مأا
ة˘شصشصو˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
يتلاو ديدجلا كلا˘م˘لا ح˘لا˘شصل˘ل
سضورعلا سساشسأا ىلع هل تحنم
ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘˘ع و ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
لغششلا بشصانم ىلع ةظفاحملا

،Óمع522 اهتقو تنا˘ك ي˘ت˘لا
،ةد˘يد˘ج ل˘غ˘شش بشصا˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘خ

ميتنشس رايلم53 غلبمب رامثتشسا
ىلوأ’ا ةثÓثلا تاونشسلا لÓخ
ةكرششلا هملشست خيرات ذنم يأا

مدن مغرف خلا6002 ....... يف
عايشض ىلع مهترشصحو لامعلا
مهنأا ’إا مهيديأا نيب نم ةكرششلا
مدقت يتلا سضورعلا مهتغلب امل
لمعلا اوررق ديدجلا كلاملا اهب
هنأا ثيحب اولعفي مل مهتيل و هعم
مل ديدجلا كلاملا مودق ذنم و
هدنع نم امي˘ت˘ن˘شس و˘ل و او˘ق˘ل˘ت˘ي

مهل اهلوخي يتلا مهروجأا ىتح
قيرط نع ’إا اهوقلتي مل نوناقلا
حشضتت تأادب انه نم و ةلادعلا

او˘كردأا ن˘يذ˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘يؤور˘˘لا
ح˘˘ب˘˘شصأا م˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘شصم نأا اد˘˘˘ي˘˘˘ج
كلا˘م˘لا نأا و ة˘شصا˘خ ’و˘˘ه˘˘ج˘˘م
سسيئر عم ؤو˘طاو˘ت˘لا˘ب و د˘يد˘ج˘لا

رييشست ةكرششل نيريدملا سسلجم
بونجلا و قرششلل تامهاشسملا
دا˘ت˘ع ي˘ف ع˘˘ي˘˘ب˘˘ي أاد˘˘ب ي˘˘قر˘˘ششلا
ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا د˘˘ق˘˘ع بشسح ،ة˘˘كر˘˘ششلا
رييشست ةكرشش نيب مربملا قثوملا
ديدجلا كلا˘م˘لا و تا˘م˘ها˘شسم˘لا
قيبط˘ت˘ب مز˘ل˘م ر˘ي˘خأ’ا كلذ نإا˘ف
اذكو هري˘فاذ˘ح˘ب د˘ق˘ع˘لا طور˘شش
يرتششملا دهعت يتلا تامازتل’ا
ىلع ةظفاحملا ام˘ي˘شس هذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب
موي دوجو˘م˘لا ل˘غ˘ششلا بشصا˘ن˘م
نأا هنكمي ’ ثيحب دقعلا ماربإا
لمع يأاب ردابي وأا دقع يأا يهني
كلذ ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘˘م
ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’ا
ي˘ل˘خاد˘لا ما˘ظ˘ن˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
ءاشضمإا دن˘ع لو˘ع˘ف˘م˘لا يرا˘شسلا
نويد لما˘ك ل˘م˘ح˘ت ، ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب زا˘˘˘ج˘˘˘نإاو ،ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا
ع˘ي˘شسو˘ت و ل˘ي˘هأا˘ت˘ل را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسا
غلبمب اهنع لزانتملا ةشسشسؤوملا

و ميتنشس رايلم53 هردق يلامجإا

تاونشس3 اهاشصقأا ةدم يف كلذ
مغر نكل / لزانتلا خيرات نم
تامازتل’ا و طورششلا هذه لك
ةد˘حاو˘ب و˘ل و مز˘ت˘ل˘ي م˘ل كلا˘م˘لا

لامعلا ددع حبشصأا ثيح ، اهنم

ىتح و ،Óماع07 ىلإا522 نم
و  ،م˘ه˘ف˘شصن ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ء’ؤو˘˘ه
ددشست تحبشصأا ةشسشسؤوملا نويد
ةلودلا لاومأاب و ةشسشسؤوملا نم
ىلإا ةفاشضإ’اب اهلمحت هنأا مغر
دحاو رانيدب ول و هرامثتشسا مدع

تشضم يتلا تاونشس5 ـلا ةليط
ن˘م سسما˘خ˘˘لا د˘˘ن˘˘ب˘˘لا نأا م˘˘غر ،
ةلاح يف هنأا ىلع دكؤوي دقعلا

رامثتشس’اب رمثتشسملا مايق مدع
يف ايئز˘ج وأا Ó˘ما˘ك بو˘ل˘ط˘م˘لا
هيلع بجوتي هنإاف ددحملا لجأ’ا
و ن˘م˘ث˘لا ن˘م ي˘˘قا˘˘ب˘˘لا د˘˘يد˘˘شست

رايلم55 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب رد˘ق˘م˘˘لا
دعب كلذ و ،’اح و Óماك ميتنشس
يذ˘لا و ع˘فد˘لا راذ˘عأا˘ب ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت
دقعلا نإاف ’إا و ىودج نود ىقبي
نوناقلا مكحب اخو˘شسف˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي

ةشسشسؤو˘م˘لا ءو˘ج˘ل ةرور˘شض نود
ىلإا اهلحم لحي نم وأا ةعئابلا

ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط كلذ و ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق م˘˘˘كح

نوناقلا نم021 ةداملا ماكحأ’
سسيئر اذ˘ه ل˘ك م˘غر˘ف ،ي˘ند˘م˘لا

كر˘ح˘ي م˘ل ن˘ير˘يد˘˘م˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م
كلا˘م˘لا م˘˘عد˘˘ي ل˘˘ظ و ا˘˘ن˘˘كا˘˘شس
و ىتح امولظم وأا املاظ ديدجلا
با˘˘˘شسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ نا˘˘˘˘ك و˘˘˘˘ل

توق ىتح مويلا دجت مل تÓئاع
مهي˘شضا˘ق˘ت مد˘ع بب˘شسب ا˘هد’وأا
ي˘تأا˘ي˘ل ،تاو˘ن˘شسلا˘ب م˘ه˘˘ب˘˘تاور˘˘ل
و تيفزت˘لا ة˘ط˘ح˘م ى˘ل˘ع رود˘لا
ة˘كر˘ششلا ة˘ئر ي˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ن˘م ه˘مد˘˘ق˘˘ت تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن

يف ببشسلا تناك يتلا و تامدخ
تا˘ب˘عÓ˘ت˘لا كل˘ت ل˘ك فا˘ششت˘كا
غ˘ل˘ب ثي˘ح ،ثد˘ح˘ت تنا˘ك ي˘ت˘˘لا

و ةي˘شضق˘لا هذ˘ه ر˘ج˘ف˘م ع˘ما˘شسم
رييشست ةكرششب اراطإا ربتعي يذلا
بونجلا و قرششلل تامهاشسملا
مت تيفزتلا ةطحم نأا يقرششلا

9002/01/40 خيراتب نÓعإ’ا

ظ˘فا˘ح˘م فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ع˘ي˘ب ن˘ع
كلذ ل˘ع˘ج ا˘م ،داز˘م˘لا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةمزÓلا تاءارجإ’اب موقي راطإ’ا

نوك عيبلا ةيلمع فقو لجأا نم
و ة˘لود˘ل˘ل كل˘م ي˘ه ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
ماق ثيح ،ديدجلا كاملل تشسيل

فقول لخدتلل يماحم ليكوتب
هرود˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
و تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ةر˘˘˘˘˘ششا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب
رمأا رادشصإا بلط هميدقتب  كلذ
سسي˘ئر ى˘لإا ة˘شضير˘ع ل˘يذ ى˘ل˘ع
اهلÓخ نم بلطي ةملاق ةمكحم
نع راشسفتشس’او ةيلمعلا فقو
ل˘ي˘شصح˘ت و ، ن˘يز˘جا˘ح˘لا ة˘يو˘ه
نوك زجحلا تادنشس نم خشسن
عيبلل ةشضورعملا تازو˘ج˘ح˘م˘لا

ر˘مأ’ا و˘ه و ،ة˘لود˘ل˘ل كل˘˘م ي˘˘ه
ة˘م˘كح˘م سسي˘˘ئر هرد˘˘شصأا يذ˘˘لا

9002/11/11 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘˘م˘˘لا˘˘ق

نم رمأاي90/2111 مقر تحت
ر˘˘شضح˘˘م يأ’ نذإ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘˘خ
بلا˘ط˘م ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘˘ئا˘˘شضق
هنأا فدشصلا نشسح نم و عافدلا

ردشصت9002/11/51 خيراتبو
يشضق˘ي ا˘م˘كح ة˘م˘لا˘ق ة˘م˘كح˘م
و ديدجلا كلاملل دقعلا خشسفب

نويلم02 غلبم ع˘فد˘ب ه˘ماز˘لإا
ر˘مأا م˘غر˘ف ، ا˘شضيو˘ع˘ت م˘ي˘ت˘˘ن˘˘شس
خشسف مكح و ةمكحملا سسيئر
ة˘ط˘ح˘م ع˘ي˘ب م˘ت ه˘˘نأا ’إا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا

و9002/11/81 موي تيفزتلا
دا˘ت˘ع ع˘ي˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ح نو˘˘كت اذ˘˘ه˘˘ب
و رخآا عيب دعب تهتنا دق ةكرششلا
اهنم قبي مل و اهيف ءيشش مهأا
هدكأا ام وه و تاراقعلا ىوشس
ريزولا ةرايز لÓخ ةي’ولا يلاو
رار˘ق رود˘شص د˘ع˘ب ،ة˘م˘لا˘˘ق ى˘˘لإا

خ˘يرا˘ت˘ب ة˘م˘لا˘ق ءا˘شضق سسل˘˘ج˘˘م

يشضقي يذلا و0102/30/81
ىشضق يذلا لوأ’ا مكحلا ءاغلإاب
بحا˘شص ماز˘لإا و د˘ق˘ع˘˘لا خ˘˘شسف˘˘ب
رييشست ةكرشش ىلإا عفدب ةكرششلا

5.2 هردق غ˘ل˘ب˘م تا˘م˘ها˘شسم˘لا

ل˘ث˘م˘ي يذ˘لا و م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘˘ي˘˘ل˘˘م

نييÓم5 و نيدلا غلبم فشصن
ةكرشش تماق ،سضيوعتك ميتنشس
جارختشساب تامها˘شسم˘لا ر˘ي˘ي˘شست
خ˘يرا˘ت˘ب ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصلا

م˘˘˘قر تح˘˘˘˘ت0102/40/81

رشضحملا مو˘ق˘ي˘ل01/22400

0102/40/72 خيراتب يئاشضقلا

رشضحمب ةكرششلا بحاشص غيلبتب
بحاشص نكل ، ءا˘فو˘لا˘ب ف˘ي˘ل˘كت
لعج ام وه و لثتمي مل ةكرششلا

خيرا˘ت˘ب و ي˘ئا˘شضق˘لا ر˘شضح˘م˘لا

ريرح˘ت˘ب مو˘ق˘ي0102/50/52

ءا˘فو˘لا ن˘ع عا˘ن˘˘ت˘˘م’ا ر˘˘شضح˘˘م

كلا˘م˘لا نأا ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م اد˘˘كؤو˘˘م

مل قرطلا لاغششأا ةكرششل ديدجلا

و هب موكحملا غلبملا عفدب مقي

و˘ه ا˘م ها˘ج˘تا ا˘ن˘كا˘شس كر˘ح˘ي م˘ل

هذ˘˘ه ل˘˘ك م˘˘غر˘˘ف ، ه˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم

ماق يتلا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا

ن˘ي˘يرد˘م˘لا سسل˘ج˘م سسي˘ئر ا˘ه˘˘ب

تا˘م˘ها˘شسم˘لا ر˘ي˘ي˘˘شست ة˘˘كر˘˘ششل

ي˘قر˘ششلا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا و قر˘˘ششل˘˘ل

لث˘م˘م ه˘ق˘ح ي˘ف سسم˘ت˘لا يذ˘لاو

يئاشضقلا بط˘ق˘لا˘ب ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا

تاونشس01 كاذنآا ةني˘ط˘ن˘شسق˘ب

يتمهتب هتعباتم دعب اذفان انجشس

ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ح˘شضاو˘لا لا˘م˘هإ’ا

ةءاشسإا و ةيمومع لاومأا عايشض

دافتشسا هنأا ’إا ةفيظولا لÓغتشسا

ي˘عا˘شسم˘لا م˘غر˘ف ،ةءار˘˘ب˘˘لا ن˘˘م

لا˘م˘ع ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا

و ةملاقب قرطلا لاغششأا ةكرشش

ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا تÓ˘˘شسار˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘غر

و ةينعملا تاهجلا ىلإا ةريثكلاو

ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزو ا˘˘ه˘˘شسأار ى˘˘ل˘˘ع

ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو

افلم ىق˘ل˘ت يذ˘لا ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لاو

،تازواجتلا هذه لك نع Óماك

ىلإا لامعلا يلثمم لقنت مغرو

،حلفت مل يتلا و هتلباقمل رئازجلا

رششؤوم˘لا ل˘با˘ق˘م˘لا بل˘ط م˘غر و

ةينعملا ةرازولا فرط نم هيلع

در يأا هنأاشش يف اوقلتي مل يذلا و

ل˘مأا ى˘ق˘ب˘ي ، ة˘˘عا˘˘شسلا د˘˘ح ى˘˘لإا

او˘لازا˘م ن˘يذ˘لا لا˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا

او˘ق˘ل˘ت˘ي م˘˘ل ة˘˘عا˘˘شسلا د˘˘ح ى˘˘لإاو

مهحيرشستو0102 ذنم مهروجأا

ريبك مهلمأا ةينوناق ريغ ةقيرطب

سسيئر و ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا ي˘ف

ع˘فر ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ة˘˘لود˘˘لا

ةداعإا و مهفاشصنإا و مهنع نبغلا

مهنم تبلشس يتلا مهقوقح مهل

ةريخأ’ا ةلودلا تارارق و انمازت

تا˘ف˘ل˘م ل˘ك ح˘ت˘ف˘ب ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لا

.نطولا عوبر ربع داشسفلا

 قيقحت حتفب ةلودلا سسيئر نوبلاطي لامعلا

 ةملاق يف يزمرلأ رانيدلاب عابت قرطلأ لاغششأأ ةكرشش
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 مايأإ لوأإ مداقلإ توأإ11
كرابملإ ىحسضأ’إ ديع

د˘ي˘ع ما˘يأإ لوأإ نأإ ،ور˘ي˘طا˘نو˘ب طو˘ل ،ي˘كل˘ف˘لإ م˘لا˘ع˘لإ د˘كأإ
11 خيراتل قفإوملإ دحأ’إ موي نوكيشس كرابملإ ىحشضأ’إ
حشضوت ةيكلفلإ تاباشسحلإ نأإ ،وريطانوب لاقو .مداقلإ توأإ
ىل˘ع توأإ1 مو˘ي نو˘كي˘شس ر˘م˘ق˘لا˘ب سسم˘ششلإ نإر˘ت˘˘قإ نأإ
إذه نمو ،رئإزجلإ تي˘قو˘ت˘ب ا˘حا˘ب˘شص02:40 ـلإ ة˘عا˘˘شسلإ
تقولإ نوكيشس مويلإ تإذل سسمششلإ بورغ ىتح تيقوتلإ

هتيؤور نم نكمتنو سسمششلإ نع رمقلإ دعتبي يكل ايفاك
ـل قفإوملإ وه توأإ2 موي نوكيشس يلاتلابو ،بورغلإ دعب
ةفقو موي نوكيشس باشسحلاب هنإ فاشضأإو،ةجحلإ وذ1
نوكيشسو ،ةجحلإ وذ9 ـل قفإوملإ توأإ01 خيراتب ةفرع
قفإوملإ توأإ11 دحأ’إ وه كرابملإ ىحشضأ’إ ديع مايأإ لوأإ
.ةجحلإ وذ01 ـل

! سصاخ عون نم ميركت
دو˘˘لو˘˘م ،نإر˘˘هو ي˘˘لإو م˘˘˘ير˘˘˘كت را˘˘˘ثأإ
ينطولإ بختن˘م˘لإ ي˘ب˘عÓ˘ل ،ي˘ف˘ير˘شش
،هليمزو حا˘ج˘نو˘ب دإد˘غ˘ب ،مد˘ق˘لإ ةر˘كل
رهابلإ امه˘ئإدآإ بق˘ع ،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي
يف ةمهاشسملإو ايقيرفإإ ممأإ سسأاك يف
ةيرخشس ،ةوهق مقطب ناكلإ بقل زإرحإإ

ي˘عا˘م˘ت˘جإ’إ ل˘شصإو˘ت˘˘لإ ع˘˘قإو˘˘م دإور
.اميركت ’ امهل ةناهإإ هوربتعإ نيذلإ

ل˘شصإو˘ت˘لإ تا˘شصن˘م دإور لوإد˘ت د˘قو
لفحل ةيراكذتلإ رو˘شصلإ ي˘عا˘م˘ت˘جإ’إ
م˘تو سسمأإ لوأإ ىر˘˘ج يذ˘˘لإ م˘˘ير˘˘كت˘˘لإ

ثيح ةوهق مقط نيبعÓلإ حنم هلÓخ
روشضحلإ عيم˘ج ن˘ي˘عأإ ما˘مأإ ه˘ح˘ت˘ف م˘ت
ةيده اهنأإ ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ،مÓ˘عإ’إ لا˘جرو
امهماقمب قيلت ’و اهلحم يف تشسيل

ببشس نع نيلئاشستم ،ايقيرفإإ يلطبك
.قاقحتشسإ عرد امهحنم مدع

رسضخأ’إ مقرلإ
نودب فيسصل

ثدإوح
ة˘ي˘ل˘خإد˘لإ ةرإزو إر˘خؤو˘م تع˘شضو
1201 مقرلإ ةيلحملإ تاعامجلإو
رور˘م˘لإ ثدإو˘ح يدا˘ف˘ت ل˘جأإ ن˘˘م
فيشص نإونعبو ةرتفلإ هذه لÓخ
مقرلإ إذه نأإ ثيح ثدإوح نودب
ي˘مد˘خ˘ت˘˘شسم نا˘˘كمإا˘˘ب ا˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م
.تقو يأإ يف هب لاشصت’إ قيرطلإ

تايلمع لسصإوت
ئطإوسشب سسيسسحتلإ

ةبانع
عشساتلإ مويلل سسيشسحتلإ ةيلمع تلشصإوت
قيشسنتلاب ةفيظن ةبانع ةشسشسؤوم فرط نم
ىلع ءإرشضخلإ ةجإردلإ و ةئيبلإ رإد عم
م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ئ˘طإو˘شش ىو˘ت˘˘شسم
ةفاظن ةيمهأا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘ل تا˘يو˘ط˘م م˘يد˘ق˘ت
نم ديدعلإ ةكراششمب ئطإوششلإ و طيحملإ

لا˘ف˘طأ’إ ة˘شصا˘خ ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لإ تÓ˘˘ئا˘˘ع
ئطإوشش عيمج يف ل˘شصإو˘ت˘ت˘شس ةردا˘ب˘م˘لإ،
.فيشصلإ مشسوم ةياهن ىتح ةي’ولإ

 حاجنوب ميركت
ثدحلإ عنسصي

حا˘ج˘˘نو˘˘ب دإد˘˘غ˘˘ب بعÓ˘˘لإ م˘˘ير˘˘كت ثد˘˘حأإ
ر˘ب˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ج˘شض ي˘ن˘طو˘لإ بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘˘ب
نم يعامتج’إ لشصإوتلإ تاحفشص فلتخم
NAC نم هتدوع دعب نإرهو يلإو فرط
ايقيرفإإ ممأإ سسأاكب ينطولإ قيرفلإ جيوتتو
برغأإ إذ˘ه نأإ نو˘ي˘كو˘ب˘شسيا˘ف˘لإ ق˘ل˘ع ثي˘ح
يف إوطح نيلئاق «سسيفرشس» هحنمب ميركت
 .حاجنوب اي نولاشصلإ

 لوحتت  اطيبموق ير’
تإرايسسلل فقوم ىلإإ

ف˘قو˘م ى˘لإإ (ا˘ط˘ي˘ب˘مو˘ق ير’) نود˘ل˘خ ن˘بإإ عرا˘شش لو˘ح˘˘ت
نم ءإدتبإ نيتهجلإ نم اهباحشصأإ اهنكري يتلإ تإرايشسلل
ةياغ ىلإإ باطحلإ نإرودلإ روحمل يذاحملإ عراششلإ لخدم
ة˘يرور˘م ى˘شضو˘ف ق˘ل˘˘خ يذ˘˘لإ ر˘˘مأ’إ ،يز˘˘كر˘˘م˘˘لإ قو˘˘شسلإ
تابكرملإ باحشصأ’ ناكم يأإ كرت مدع ببشسب عراششلاب
اميف ،تÓحملإ باحشصأإ نم مهعلشس لمحل نوهجوتي نيذلإ
قيرطلإ طشسوب فقوت˘لإ ى˘لإإ تÓ˘ح˘م˘لإ با˘ح˘شصأإ ر˘ط˘شضي

وأإ مهتÓحم مامأإ نكامأ’إ عيمج تزجح امدعب علشسلإ لإزنإ’
.اهنم برقلاب ىتح
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ىلع مويلا ةبانع داحتا قيرف نوكيشس
مشسوملا يف ةيدو ةارابم لوأا عم دعوم

راتخم يديرد بعلمب لبقتشسيشس ثيح
ن˘م ة˘ياد˘˘ب ةر˘˘ك˘˘شسب دا˘˘ح˘˘تا را˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب

هذ˘˘˘ه نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسو ،اءا˘˘˘˘شسم00:71
ي˘ق˘ي˘ق˘ح را˘ب˘ت˘خا ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘˘نأا ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘ل˘˘ل
ةطبارلا ىلإا ديدجلا دعاشصلا هجاوتشس
ءا˘˘ن˘˘بأا ير˘˘ج˘˘يو ،ة˘˘فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ىلوألا
يريشضحتلا قلغملا م˘ه˘شصبر˘ت نا˘ب˘يز˘لا
م˘شسو˘م˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
هذ˘ه نو˘ك˘ت˘شسو ،ي˘لاو˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
لوألاو دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تÓ˘˘˘˘ل ىلوألا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
يذ˘˘لا ةرار˘˘غو˘˘ب د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
رورم دعب موي˘لا ““ةر˘كا˘شسب˘لا““ ه˘جاو˘ي˘شس

سسأار ىلع هنييعت نع طقف ةعاشس84

ةليك˘ششت˘لا تل˘شضفو ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا

ة˘ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘بر˘˘ت نأا ة˘˘ي˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘لا

ةدجاوتملا ةركشسب داحتا مامأا ةيدولا

ر˘˘يذ˘˘ن برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘˘ف

ن˘˘م ةرار˘˘غو˘˘ب ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ي˘˘شسو ،يوا˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل

ةليكششتلل ماعلا ىوتشسملا ىلع فرعتلا

نأا ن˘ك˘م˘ي ا˘م˘ك ،دا˘ح˘تلا ا˘ه˘ك˘ل˘م˘ي ي˘˘ت˘˘لا

دامتعلاب كلذو دادعتلا لماك برجي

،طو˘˘˘شش ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘˘ششت ىل˘˘˘˘ع

برد˘م ع˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘شسن˘ب روا˘ششت˘ي˘شسو

نا˘˘ك يذ˘˘˘لا د˘˘˘ماو˘˘˘ح نا˘˘˘شسح سسار˘˘˘ح˘˘˘لا

فانئتشسا ذ˘ن˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ر˘شضا˘ح

نوكتشس  ،رخآا بناج نم ،تاريشضحتلا

مقاطلل ةشصرف ةبا˘ث˘م˘ب ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه

ةفرعمو نيبعÓلا سضبن سسجل ينفلا

ع˘فر ىل˘ع م˘ه˘ترد˘قو ه˘ت˘يز˘ها˘˘ج ىد˘˘م

ةشصاخ د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف يد˘ح˘ت˘لا

ه˘ب او˘˘ما˘˘ق يذ˘˘لا قا˘˘ششلا ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا د˘˘ع˘˘ب

رشضح˘م˘لا ع˘م ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘شسألا ة˘ل˘ي˘ط

برد˘م˘لاو ة˘ي˘ب˘لاو˘ط ق˘با˘˘شسلا ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا

لد˘˘ع˘˘م˘˘ب او˘˘برد˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب

فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شسو ،مو˘˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شصح

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا ىل˘˘ع ةرار˘˘غو˘˘ب

  .مهفرعي ل نيذلا

ةجيتنلا نم مهأا نيبعÓلا بيرجت

 ةيئاهنلا

ةارابملل ةيئاه˘ن˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا نو˘ك˘ت ن˘ل

ني˘ق˘ير˘ف˘لا Ó˘ك˘ل ة˘م˘ه˘م ىلوألا ة˘يدو˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بير˘ج˘ت م˘˘هأا و˘˘ه ا˘˘م رد˘˘ق˘˘ب

نم مه˘ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأل ة˘شصر˘ف˘لا ح˘ن˘مو

نأا ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ة˘˘˘˘شسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بشسك ل˘˘˘˘جأا

ءاقل ةباثمب نوكت˘شس ة˘يدو˘لا ة˘جر˘خ˘لا

يوانكلو ةرارغوب نيبردملل يقيبطت
بوا˘ج˘ت ىد˘م ىل˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ه˘ب او˘ما˘ق يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا ع˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

سصشصح˘لا ي˘ف ة˘ي˘شضا˘م˘لا ما˘يألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
 .ةيبيردتلا

ءاقللا ةعباتمل نووعدم ””زناغيلوهلا””

ر˘˘م˘˘˘حألا ن˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘لا قا˘˘˘ششع نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘شس
ءا˘˘شسم رو˘˘شضح˘˘ل˘˘ل نوو˘˘عد˘˘˘م سضي˘˘˘بألاو
راجحلاب راتخ˘م يد˘يرد بع˘ل˘م˘ب مو˘ي˘لا

يذ˘لا يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م
،راجح˘لا دا˘ح˘تا˘ب زار˘ح قا˘فر ع˘م˘ج˘ي˘شس
دادعتلا ىلع ““زناغ˘ي˘لو˘ه˘لا““ فر˘ع˘ت˘ي˘شسو

9102- مشسوم يف داحتلا لثميشس يذلا

ىوتشسم يف نوكي نأا نونمتيو0202
ة˘˘قرو بع˘˘ل ىل˘˘ع ردا˘˘قو م˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘˘ت
ىلوألا ة˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘˘˘˘لا ىلإا دو˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا
 .ةفرتحملا

 :شتيزوليلح
ديعي فيك فرع يضاملب“

”راهنم بختنمل حورلا
ينطولا بختنملا بردم سشتيزولي˘ل˘ح د˘ي˘حو ي˘ن˘شسو˘ب˘لا برد˘م˘لا دا˘ششأا
ه˘ن˘ع نا˘ب يذ˘لا ع˘ئار˘لا ىو˘ت˘شسم˘لاو يو˘ق˘لا ءادلا˘ب ق˘با˘شسلا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رشصمب تهتنا يتلا يقيرفا ممأا ةلوطب لÓخ يلوغيف نايفشس ءاقفر
راوششم دعب يرئازجلا بختنملل قحتشسم جيوتتب يشضاملا ةعمجلا موي
يف قباشسلا ةليفلا بختنم بردم لاقو ،ةلوطبلا يف عئار نم رثكأا

ابختنم تكرت دقل““ :ةينشسو˘ب˘لا ““ي˘ت˘شسو˘فو˘ن رو˘ب˘شس““ ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ح˘ير˘شصت
يف ةعئارلا ةكراششملا رثا4102 يف يتلاقتشسا دعب اراهنم ايرئازج
مد˘عو ة˘ب˘ع˘شص تار˘ت˘ف˘ب ر˘شضخ˘لا ر˘م ا˘هد˘ع˘بو ،ل˘يزار˘ب˘لا˘ب م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك
،عجارت يف امئاد ةليكششتلا ىوتشسم ناكو ،ينفلا زاهجلا يف رارقتشسا
ثعبيو قيرفلل حرلا ديعي فيك فرع يذلا يشضاملب لامج ءاج نأا ىلا

نأا يف نمكي حاجنلا رشس نا دقتعأا““ :فاشضأاو ،““ديدج نم ةايحلا هيف
م˘ه˘ت˘ي˘ل˘ق˘ع فر˘ع˘يو اد˘ي˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فر˘ع˘يو ير˘ئاز˘ج و˘ه ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
ام وهو ،ةعرشسب مهلوقعو مهبولق ىلا لشصو دقل ،مهريكفت ةقيرطو
لعافتا ا˘نا““ :ع˘با˘تو ،““ر˘شضخألا ل˘ي˘ط˘ت˘شسم˘لا قو˘ف ة˘ع˘ئار ج˘ئا˘ت˘ن ىط˘عا

،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا تازا˘ج˘ناو تارا˘شصت˘نا ل˘˘ك ع˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةدا˘˘ع˘˘شسب
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف م˘ه˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ب ةر˘ي˘ب˘ك˘لا م˘ه˘تلا˘ف˘ت˘حا ار˘ي˘ث˘ك ي˘ن˘˘ت˘˘حر˘˘فاو
نم اديزم ىنمتأاو ،مهعم اهتششع يننل كلذ ىنعم فرعا انأاو ،اشسنرفو
.““يرئازجلا بختنملل حاجنلا
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قيباسل بقترملا ليحرلا ضيوعتل زوبدوب ديري نايتيا تناس
ةرادإا نأا حشضوأا ولراك تنوم ويدار ،لعفلاب هليدب يشسنرفلا يدانلا ددح دقو ،وروأا نويلم21 لباقم يشسورلا رادونشسارك قيرفل لاقتنلا نم ابيرق يشسنرفلا نايتإا تناشس بعل Óيباشس يمير تاب

برقي ام نايتإا تناشس فلكت دق ةقفشصلا نأاب ردشصملا فاشضأاو ،Óيباشسل ليدب نوكيل1 غيللا يف بعلل هتداعإاو سسيتيب لاير بعل زوبدوب سضاير يرئازجلا مشضب اهمامتها تدبأا يشسنرفلا يدانلا
دقو ،يشسنرفلا يرودلا يف هييليبنومو ايتشسابو وششوشس ناشصمق ىدترا نأا يرئازجلا طشسولا بعÓل قبشسو ،اشضيأا سسين كانه لب اماع92ـلا بحاشصب متهملا ديحولا سسيل هنكل ،وروأا نييÓم4 نم

بعÓلا نأا ركذي ،نيمداق نيمشسومل دتمي دقعب هعم طبتريو7102 فيشص هل عقو دقو ،فادهأا3 اهلÓخ لجشس ةارابم14 سسيتيب عم زوبدوب بعلو ،افده15 مهلÓخ زرحأا ةارابم623 مهعم سضاخ
ةلوطبل يشضاملب لامج تارايتخا نمشض نكي مل هنكل0102 ملاعلا سسأاك يف بختنملا ةمئاق نم اءزج ناك دقو ،نيفده مهلÓخ لجشس رئازجلا سصيمقب ةارابم42 بعل دق اشسنرف يف دولوملا

.رئازجلا خيرات يف يناثلا يقيرفلا بقللاب ءارحشصلا يبراحم جيوتتب رشصم يف ارخؤوم تهتنا يتلا ايقيرفأا ممأا سسأاك
ديلو.ف
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ةيقيرفألا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا تن˘ل˘عأا

ة˘عر˘ق  نا˘ب ““فا˘ك˘لا““ مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل

ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فألا تا˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘لا

موي بحشستشس،2202 ملاعلا سسأاكل

ةئيهلا رقمب ةيليوج92 نينثلا

ة˘ير˘شصم˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘يور˘˘ك˘˘لا

نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسو ،ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ا˘ي˘ق˘ير˘فا ل˘ط˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا  بخ˘ت˘˘ن˘˘م

رود˘˘لا سضو˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘م9102

قبشس ثيح ،تايفشصتلل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا

62ـلا ءا˘ف˘عإا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا نأا فا˘˘ك˘˘ل˘˘ل

ف˘ي˘ن˘شصت ىل˘˘عأا با˘˘ح˘˘شصأا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
““ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا““ ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا
ي˘˘ف فا˘˘ك˘˘لا دد˘˘ح˘˘ي م˘˘لو ،ير˘˘ه˘˘˘ششلا

ي˘ت˘لا ة˘عر˘ق˘˘لا تنا˘˘ك اذإا ا˘˘م ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب
ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ثإلا مو˘˘˘ي ما˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس
وأا ،اهراودأا لكب ةلماك تايفشصتلل
ق˘ب˘شسو ،ط˘ق˘ف يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا رود˘˘ل˘˘ل
ن˘ع ف˘ششك نا ي˘ق˘ير˘فلا دا˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصت˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن

3 ىل˘ع ما˘ق˘ت˘شس ثي˘ح ،لا˘يد˘نو˘م˘˘ل˘˘ل
ىل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘˘م ل˘˘˘حار˘˘˘م

ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘˘شس ي˘˘˘ت˘˘˘لا (5) تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘لا
ل˘˘ف˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءار˘˘˘م˘˘˘شسلا ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا

62 ءافعإا ““فاك˘لا““ رر˘قو ،ي˘م˘لا˘ع˘لا

يهو يديهمتلا رودلا ن˘م ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
““افيفلا““ فينشصت يف ىلعألا قرفلا

قبشسي يذ˘لا ر˘ي˘خألا ر˘ه˘ششلا لÓ˘خ
،يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘˘لا ة˘˘عر˘˘ق ءار˘˘جإا

تايرابم ابخ˘ت˘ن˘م82 سضو˘خ˘ي˘شسو
با˘هذ˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ىلوألا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ي˘˘فو ،با˘˘يإلاو

تحجن يتلا اب˘خ˘ت˘ن˘م41 مشضن˘ي˘شس
ىلإا يديهمتلا رودلا نم لهأاتلا يف

ا˘هؤوا˘ف˘عإا م˘ت ي˘ت˘لا ا˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م62

متي ابخ˘ت˘ن˘م04 دد˘ع˘لا ح˘ب˘˘شصي˘˘ل

يفو ،تاعومجم01 ىلإا مهميشسقت
متيشس ةريخألاو ةثلاثلا ةلحرملا

يتلا تاب˘خ˘ت˘ن˘م01 ـلا م˘ي˘شسق˘˘ت

،نيمشسق ىلإا تاعومجملا تردشصت

ن˘م قر˘˘ف5 كا˘ن˘ه نو˘ك˘ي ثي˘ح˘ب

نم5 و ىلعألا فينشصتلا باحشصأا
ا˘ق˘فو ىندلا ف˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا
ىرجتو ،اهتقو يملاعلا فينشصتلل
بختنم ل˘ك بع˘ل˘ي ثي˘ح˘ب ة˘عر˘ق˘لا

ف˘ي˘ن˘شصت˘لا با˘ح˘شصأا ة˘˘شسم˘˘خ˘˘لا ن˘˘م

باحشصأا5 ـلا ن˘˘م ر˘˘خأا ع˘˘م ىل˘˘عألا
ءا˘ق˘ل ما˘ق˘ي˘شسو ،ىندألا ف˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لا
بحا˘˘˘˘˘˘˘شص سضرأا ىل˘˘˘˘˘˘˘ع با˘˘˘˘˘˘˘˘هذ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ىل˘˘ع با˘˘يلاو ىندلا ف˘˘ي˘˘ن˘˘˘شصت˘˘˘لا
ىل˘عألا ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لا بحا˘˘شص سضرأا

تايئاهن ىلإا زئافلا دعشصي نأا ىلع

.رطق يف2202 ملاعلا سسأاك

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(ايقيرفا ةقطنم تايفصت)2202 ملاعلا ساك

ةرهاقلاب ةيليوج92 موي ةعرقلا بحشس
 يديهمتلا رودلا نم نوفعم رشضخلاو

 ““اشس00:71 ىلع مويلا““ ةركشسب داحتا -ةبانع داحتا

:يليب
بقل قحتسي رئازجلا بختنم“

ديعس انأو ايقيرفإ سأك
 ”اريثك هيبعقل

ود سسي˘ت˘نارأا نو˘شسدإا ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لاو ة˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا مد˘ق˘لا ةر˘˘ك ة˘˘نو˘˘ق˘˘يأا ر˘˘ب˘˘ع
بختنملا همدق ا˘م˘ب ر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘با˘ج˘عإا ن˘ع ،ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘ب بق˘ل˘م˘لا ،و˘ت˘ن˘م˘ي˘شسا˘ن

رشصمب تمتخا يتلا9102 ايقيرفا ممأا ةلوطب تاشسفانم لÓخ يرئازجلا
فاجع تاونشس دعب ةيراقلا سسأاكلا زارحإا نم هنكمتو ،يشضاملا ةعمجلا

بردم˘لا ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ع˘ئار˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘ي˘ب دا˘ششأا ا˘م˘ك ،ا˘ما˘ع92 تماد
عم يشسيشس ويلآا كلذكو ،يرئازجلا بختنملا عم يشضاملب لامج ينطولا
،بابششلا نيبردملل ايلاثم اجذومن امهربتعا ثيح ،يلاغنشسلا بختنملا

يف سصشصختملا ““روبشس اكيرفأا““ عقو˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ه˘ي˘ل˘ي˘ب لا˘قو
اذ˘ه ،ر˘شصن˘لا اذ˘ه ىل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل كور˘˘ب˘˘م““ :ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا ةر˘˘ك˘˘لا نوؤو˘˘شش
ديعشس انأا ،ةلوطبلا لاوط تباث ءادأاب رهظ دقل ،كلذ قحتشسي بختنملا

بختنملا وبعل ديفتشسي نأا بجي““ :قباشسلا يليزاربلا سسوتناشس مجن عباتو ،““اهولذب يتلا تادوهجملا دعب نيبعÓلا ءلؤوهل اقح
ىطعأا دقل ،يلاغنشسلا بختنملل ريششأا نأا دوأا امك ،كدÓب بختنم عم بقلب زوفتشس امئاد سسيل هنأل ،ةظحللا هذه نم يرئازجلا

املثم ““ءادوشسلا ةرهوجلا““ :لشصاوو ،““ناديملا قوف هحور كرتل ادعتشسم ناك يذلا ينام ويداشس ةشصاخ ،ءيشش لك كلذك هوبعل
نم ءزج اذه نكل ،يئاهنلا اورشسخ حيحشص ،ايقيرفأا يف نشسحألا هنأا لوقن نأا نكمي ابوهوم Óيج كلتمي لاغنشسلا بختنم““ :بقلي
:هيليب متخو ،““لبقتشسملا يف ءايششألا نم ريثكلا لعفيشسو هتاناكمإا ىشصقأل دعب لشصي مل بختنملا اذه نأاب عنتقم انأا ،مدقلا ةرك

،بابششلا نيبردملا ليج نم اءزج نÓكششي نيذللا ،نيباششلا نيذهب اريثك بجعم انأا ،يشسيشسو يشضاملب ،نيبردملل كرابأا نأا دوأا امك““
.““Óبقتشسم يدحتلا عفر ديري باشش بردم يأل ةودق امهو
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،هيعفادم عم هدقاعت سسمأا لوأا مدقلا ةركل يدوعشسلا دئارلا يدان خشسف
ركذو ،مهنيب يشضارتلاب ،يورقلب ماششه يرئازجلاو ،ةوطع دمحم يرشصملا
هنأاب ““رتيوت““ يعامتجلا لشصاوتلا عقوم ىلع يمشسرلا هباشسح ربع يدانلا

امهراوششم يف قيفوتلا امهل اينمتم ،قيرفلا عم هامدق ام ىلع نيبعÓلا ركششي
يفناج يف يردنكشسلا داحتلا نم امداق دئارلا يدانل ةوطع مشضناو ،لبقملا
نيفرتحملل يدوعشسلا يرودلا يف ةارابم82 قيرفلا عم بعلو،8102
دئارلل مشضنا دقف يورقلب امأا ،نيفيرششلا نيمرحلا مداخ سسأاك يف نيتارابمو
يف ةارابم91 قيرفلا عم سضاخو،7102 ةيليوج يف رح لاقتنا ةقفشص يف
كراشش امك ،هلثم عنشصو ادحاو افده اهلÓخ لجشس يدوعشسلا نيفرتحملا يرود
مشسوملا دئارلا ىهنأاو ،نيفيرششلا نيمرحلا مداخ سسأاك يف ةدحاو ةارابم يف
.ةطقن83 ديشصرب نماثلا زكرملا يف يشضاملا
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 :رانور
يضاملب تأنه“
عم همدق ام ىلع
ىلع هزوفو رئازجلا
يف نيترم لاغنسلا
هتاذ دح يف ناكلا

 ”ازاجنإ ربتعي
ي˘فر˘ي˘ه ق˘با˘شسلا ي˘بر˘غ˘م˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا أا˘˘ن˘˘ه
يشضاملب لامج ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ،را˘نور

رشضخلا بختنمل هتدايقب هققح يذلا زاجنلا ىلع
يف ةيناثلا ةرملل ايقيرفإا ممأا سسأاكب جيوتتلا ىلإا

راو˘ح ي˘ف را˘نور ر˘ب˘عو ،ءار˘ح˘شصلا ي˘برا˘ح˘م خ˘يرا˘ت
نع ةي˘شسنر˘ف˘لا ““نا˘يز˘يرا˘ب و˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘شص ع˘م هار˘جأا
يرئازجلا بختنملا هعطق يذلا راوششملاب هباجعإا

كيهان ،ةخشسنلل Óطب هج˘يو˘ت˘تو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ي˘ف
،نيتبشسانم يف يلاغنيشسلا بختنملا ىلع هزوف نع
عتمتي يتلا ةيعامجلا حورلا يف نمكت يرئازجلا بختنملا ةوق نأا يشسنرفلا بردملا عباتو ،ازاجنإا ربتعي هتاذ دحب رمألا نأا ىلا اريششم
يف عيمجلا هابتنا دششيو اريثم ءادأا نومدقيو موشصخلا نوحيزي مهلعج ام ةمهم تايدرفو تÓهؤومب نوزاتمي مهنأا امك ،نوبعÓلا اهب
نم ديدعلا هيدل ،يئانثتشسا لمعب ماق دقل ،ينباجأاو ةيشصن ةلاشسر يف هتأانه““ :رانور لاق يشضاملب لامج بردملا نعو ،ةلوطبلا
اذهب نودؤوي مهلعج ام هيبعÓب ةديج ةفرعم ىلعو ،اهب ةعشساو ةفرعم ىلعو ةيرئازجلا ةركلا اديج كردي هنإا ،تايناكمإلاو تاردقلا
.ايشسآا نوكتشس ةلبقملا هتهجو نأا دكأا امدعب ،ةلبقملا ةليلقلا مايألا لÓخ ةلبقملا هتهجو نع رانور حشصفي نأا رظتنملا نمو ،““لكششلا

ديلو.ف

يورقلب دقع خسفي يدوعسلا دئارلا

ءافعإا يدوعشسلا قافتلا يدان ةرادإا تررق
سسيار ير˘ئاز˘ج˘˘لا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ىمر˘˘م سسرا˘˘ح

قير˘ف˘لا ر˘ك˘شسع˘م˘ل ما˘م˘شضنلا ن˘م ،ي˘ح˘لو˘ب˘م
ة˘ل˘ق بب˘شسب ،ا˘ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘شس ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ما˘ق˘˘م˘˘لا
ن˘ع ر˘ك˘شسع˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ل˘شصف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘يألا

يحلوبم يشضقيو ،ةثعبلاب ه˘قا˘ح˘ت˘لا د˘عو˘م
ع˘˘م ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم بق˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شصلا ه˘˘˘تزا˘˘˘جإا

م˘˘مألا سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘˘ف هدÓ˘˘˘ب بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م

ر˘شضخ˘لا ا˘ه˘ب جو˘ت ي˘ت˘˘لا،9102 ةيق˘ير˘فألا
د˘شصحو ،ما˘يأا ل˘ب˘ق ،لا˘غ˘ن˘˘شسلا با˘˘شسح ىل˘˘ع

سسأا˘ك ي˘ف سسرا˘ح ل˘شضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م
تا˘يو˘ت˘شسم مد˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ةر˘ي˘خألا ا˘ي˘ق˘ير˘فأا

اهاقلي يتلا ةريبكلا ةيبعششلا نكل ،ةتفلم
ةزيمتملا ه˘ت˘قÓ˘عو ،قا˘ف˘تلا ي˘ف سسرا˘ح˘لا

،سضورعلا ةفاك سضفري هتلعج ،ةرادإلا عم
،يدو˘ع˘شسلا ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘م هرار˘˘م˘˘ت˘˘شسا د˘˘كؤو˘˘يو
مشسوملا يرود تا˘شسفا˘ن˘م قا˘ف˘تلا ل˘ه˘ت˘شسيو

،ةدحولا ةهجاو˘م˘ب9102-0202 ديد˘ج˘لا

.لبقملا توا42 تبشسلا موي ،ةكم يف
ديلو.ف

يحلوبم يفعي يدوعسلا قافتقا
اينيفولس ركسعم نم

 ””ةركاشسبلا”” مامأا يدو رابتخا لوأا يف ””ةنوب””و ةرارغوب

1202 ايقيرفا سسأاك تايفشصت

رشضخلا تاءاقل خيراوت
ةلهؤوملا تايفشصتلا يف

 نوريماكلا ناك ىلإا
تايرابم جمانرب نع ““فاكلا““ مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا فششك
تناكو ،نوريما˘ك˘لا˘ب ةرر˘ق˘م˘لا1202 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت
لك ةقفر ةنماثلا ةعومجملا يف ايقيرفإا لاطبأا تعقوأا دق ةعرقلا

رد˘شصت˘م ل˘هأا˘˘ت˘˘يو ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز ىلإا ة˘˘فا˘˘شضإا ا˘˘ناو˘˘شستو˘˘بو يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز ن˘˘م
سسأاك ىلإا ةرششابم ةعومجملا يف يناثلا زكرملا بحاشصو ةعومجملا
:يلاتلا وحنلا ىلع جمانربلا نوكيشسو،1202 ايقيرفإا ممأا
9102 ربمفون11 :ىلوألا ةلوجلا
9102 ربمفون91 :ةيناثلا ةلوجلا
0202 توأا13 :ةثلاثلا ةلوجلا
0202 ربمتبشس8 :ةعبارلا ةلوجلا
0202 ربوتكأا31 ىلإا5 نم :ةشسماخلا ةلوجلا
0202 ربمفون71 ىلإا9 نم :ةشسداشسلا ةلوجلا

ديلو.ف

 بعقملا ىلإ دوعي ليضوفلب
ايناملأ سأك ةباوب نم

بعÓملل دوعيشس هنأا ،يناملألا مياهنفوه مجاهم ،ليشضوفلب قاحشسإا يرئازجلا دكأا
يرئازجلا يلودلا ىدبأاو .ةيندبلا هتقايل لامتكا دعب ًاموي71 لÓخ بلاغلا ىلع
سسأاك باشسحل ،زركيك رجروبشسروف مامأا هقيرف ةهجاوم يف ةكراششملا يف هتبغر
ناوج رهشش يف ىرجأا ليشضوفلب نأا ركذي،لبقملا توأا01 موي ماقتشس يتلاو ،ايناملأا
ممأا سسأاك يف ““رشضخلا““ عم ةكراششملا نم هتعنم هتبكر ىوتشسم ىلع ةحارج ،يشضاملا
يف حجن ثيح ،يشضقنملا مشسوملا لÓخ مياهنفوه عم بعÓلا قلأاتو .ايقيرفأا

عم اهيف كراشش ةارابم53 لÓخ ةمشساح تاريرمت6 ءادهإاو ًافده71 ليجشست
.قيرفلا

بيجن.ج

يئاهن مكح
فششكي ناكلا
هئاغلإا بابشسأا
ءازج ةبرشضل
يف لاغنشسلا
يئاهنلا
مويلآا ينوريماكلا مكحلا فششك
ةيئاهنلا ةارابملا رادأا يذلا تناين
موي ةيقيرفإلا ممألا سسأاكل
رئازجلا نيب يشضاملا ةعمجلا

ءاغلإاب هرارق سسيلاوك لاغنشسلاو
يف لاغنشسلا بختنمل ءازج ةلكر
يهتني نأا لبق ،يناثلا طوششلا
در نود فدهب رئازجلا زوفب ءاقللا
حرشصو ،حاجنوب دادغب هزرحأا
:ةينوريماك ةعاذإل سسمأا مويلآا
ىلوألا ةلهولا ذنم تظحل دقل““

بعل دشض دي ةشسمل دوجو
يعم قفتاو ،ةرويدق رئازجلا

ناك نكلو ،رارقلا يف يدعاشسم
نم ققحتلل ويديفلا ةينقت انيدل
،““ةياغلل ةمهم ةليشسو يهف ،رومألا

ةينقت ينتهبن دقل““ :فاشضأاو
لإا ،اشضيأا دي ةشسمل دوجول ويديفلا
ينوبلاط ويديفلا ماكح نأا

مل لعفلابو ،رمألا نم ققحتلاب
ةعجارمل ةقيقد نم رثكأا قرغتشسأا
يننأل ،يرارق تلدع مث ةداعإلا

،ةدمعتم ريغ ةفلاخملا نأا تدجو
نكت مل يرئازجلا بعÓلا ديو
دقل““ :عباتو ،““هدشسج نع ةديعب
لإا ،ةبعلل نيتطقلب يديوزت مت
ةروشص ةعجارمب تيفتكا يننأا

يئاهنلا يرارق تذختاو ةدحاو
اشضيأا لاقو ،““ءازجلا ةلكر ءاغلإاب
دشسجل ةقشصÓم تناك ديلا““
حنمت مل اينفو ،يرئازجلا بعÓلا

دكؤوأاو ،ربكأا ةحاشسم بعÓلا مشسج
مكحل نوكي يئاهنلا رارقلا نأا
،ويديفلا ةينقتل سسيلو ةحاشسلا

دكأاو ،““ةدعاشسم ةليشسو درجم يهف
ماتخ يف ينوريماكلا مكحلا

بختنم يبعل نأا هتاحيرشصت
هرارق ىلع اوشضرتعي مل لاغنشسلا

علخ فرغ ىلإا يدؤوملا قفنلا يف
.سسبÓملا

ديلو.ف
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مويلا اذهلثم يف ثدح

 اهكرادت لجأا نم ةيسصولا ةرازولل اهعفر متيسس

 ةيششيتفتلإ ةيرإزولإ ةنجللإ
 ةبانع ئطإوششب صصئاقن ةدع ىلع فقت

ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسمأا تر˘سشا˘˘ب
م˘سسو˘م ة˘ع˘با˘ت˘مو ر˘ي˘سضح˘ت˘لا˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ىوتسسم ىلع ةيمسسرلا اهتمهم9102ةنسسل فايطسصإلا
ثيح ،ةبانع ةيلول ةحابسسلاب ةحومسسملا ئطاوسشلا

ةنياعمل ىلوألا ةطحملا يبياطسش ةرئاد ئطاوسش تناك
نم نيلثمم ةنجللا هذه مسضت ثيح ،ةيرازولا ةنجللا

ىد˘م ة˘ب˘قار˘م ىلإا فد˘ه˘ت ا˘م˘ك، تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةيناجم أادبم سصخي اميف امي˘سسل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا مار˘ت˘حإا
فلتخم رفوت ةنياعم كلذكو ،ئطاوسشلا ىلإا لوخدلا
ل˘ئا˘سسوو ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا ة˘حار˘ل ة˘يرور˘˘سضلا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ىلع ةفاظن˘لا مار˘ت˘حإا ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ىلإا ة˘فا˘سضإا ،ل˘ق˘ن˘لا

ذا˘˘˘خ˘˘˘تإاو سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا كراد˘˘˘ت˘˘˘ل ئ˘˘˘˘طاو˘˘˘˘سشلا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ةنجللا تل˘ج˘سس د˘قو .ة˘م˘ئÓ˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تاءار˘جإلا

ةيمومعلا قفارملا يف سصئاقن ةدع انرداسصم بسسح
ةنسسلا يف اهكرادتل ةيسصولا ةرازولل اهعفر متيسس ثيح

ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘سسؤور ع˘˘فر م˘˘غرو .ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
لجأا نم يدحتلا يبياطسش ،ينوبلا ،يديارسس ،ةبانع
نأا ريغ،تاظفحتلا نم ردق ربكأا عفر بنجت ةلواحم
رفوتت اهنوكل يبياطسش ةيدلبل ةبسسنلاب بعسص دحتلا

ل ،منغلا داو) ةحابسسلل ةحلاسص ئطاوسش ةعبسس ىلع
ةيبهذلا لا˘مر˘لا ،ي˘بر˘غ˘لا ج˘ي˘ل˘خ˘لا ،ة˘مدر˘لا ،نا˘ت˘نو˘ف
ريفوت اهيلع بعسصي ريبك ددع وهو (30و10،20

كلذو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ا˘ه˘تدد˘ح ي˘˘ت˘˘لا طور˘˘سشلا ل˘˘ج
ةيلاملا ةيحانلا نم ةف˘ي˘ع˘سض ة˘يد˘ل˘ب ا˘ه˘نو˘ك˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

لازت ام يتلا ةيلولا يف ىربكلا تايدلبلاب ةنراقم
ةيز˘كر˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘تا˘ف˘ت˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ا˘ه˘ن˘ع ثيد˘ح˘لا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ع˘يرا˘سشم˘لا ثع˘ب˘ل
ىعسستو اذه ،عقاولا سضرأا ىلع رهظت نأا نود تاونسسل
داو» ئ˘طا˘سش ل˘خد˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ىلإا ةرو˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
قبطني يبياطسش ةيد˘ل˘ب ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘لا ر˘مألاو «م˘ن˘غ˘لا

ىلإا ىر˘خألا ي˘ه جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا يد˘يار˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىل˘˘ع
ةفاك ريفوت نمسضي يقيقح ةيحايسس ةيمنت ططخم
ا˘هد˘˘سصق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألاو ئ˘˘طاو˘˘سشلا ي˘˘ف تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
قر˘ف˘˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘ت ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تارازو˘لا ل˘ك ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشم˘˘لا و ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ىد˘˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ىلإا ،فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سصإلا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘ب
اذه يف ةلولل تي˘ط˘عأا ي˘ت˘لا، ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ىلع ةيناديم تارايزب ةنجللا هذه تماق دقو،نأاسشلا

ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت ،ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يلو ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ب ةلو˘˘لا تر˘˘ط˘˘خأاو ،سسادر˘˘˘مو˘˘˘بو
تاءارجإلا ذا˘خ˘تاو .ا˘ه˘كراد˘ت˘ل ئ˘طاو˘سشلا˘ب ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا د˘سض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو تاءار˘˘جإا˘˘ب ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘م˘˘˘ع ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
،تايدلبلا ىوتسسم ىلع ة˘ح˘سصلا بتا˘ك˘م˘ل ة˘ي˘م˘ي˘عد˘تو
،ئطاوسشلا هايمل ةيرود تÓ˘ي˘ل˘ح˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ا˘ه˘كار˘سشإاو
ة˘˘ح˘˘سص دد˘˘ه˘˘ت سضار˘˘˘مأا يأا دو˘˘˘جو مد˘˘˘ع ن˘˘˘م د˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
.نيفاطسصملا

ب .حلاسص

طسسوتملا روطلاب سضوهنلل كÓسسأÓل ةينيوكت تارود ةجمرب ىلإا ةبسسانملاب يلاولا اعد /ةسسبت

ةيلام غلابمب ةيمشسرلإ تاناحتملإ يف اقوفتم832 ميركت
ميتنشس نويلم01 ىلإإ2 نيب حوإرتت

اذيملت832 ميركت هلÓخ مت ،اجيهب ايميركت Óفح سسمأا ةسسبت ةعماجب يعماجلا عمسسملا ةعاق تنسضتحإا
نيب حوارتت ةيلام غلابم تمدق ثيح ،ةيمسسرلا ةيسسردملا تاناحتمإلا يف لئاوألا نيقوفتملا نم ،ةذيملتو
يف50.81 لدعم ىلع ةلسصحتملا ىؤور يلعب ىلوألا ةذيملتلا تمرك نيأا ،نيمركملل نييÓم01و نينويلم
ةبعسش لك نم لوألا مرك امك ،قوف امف71 لدعم ىلع نيلسصحتملا نم11 نع Óسضف ،ايرولاكبلا ةداهسش ناحتمإا

ميلعتلا يف اذكو ،طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش ناحتمإا يف نيقوفتم ذيمÓت501 هتاذ قايسسلا يف مركو ،ةيوناثو
سضعب ةدئافل ةينيوكت تارود ةجمرب ىلإا اعد ةبسسانملاب هللاطع يتلوم ةسسبت يلاو هتملك يفو .يئادتبإلا
ةسسبنب اهب تلجسس يتلا ايرولاكبلا ةداهسشب ققحت ام هتاذ قايسسلا يف انمثم ،طسسوتملا روطلاب سضوهنلل كÓسسألا
ريدم امأا .يئادتبإلا ميلعتلا ةلحرم ةياهن ناحتمإا يف جئاتن نم ققحت ام نمث امك ،ةئاملاب29.15 داعت حاجن
دارفأا ةفاكو ةذتاسسأÓل نافر˘ع˘لاو ر˘ك˘سشلا ه˘ي˘جو˘ت˘ل ل˘ئاوألاو ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘لا م˘ير˘ك˘ت ة˘سصر˘ف م˘ن˘ت˘غإا د˘ق˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا
يف ةرادسصلا ةيلولا تققح ثيحب ،ةرقتسسم راوطألا سضعب يف ةيلولا جئاتن نأا ىلإا اريسشم ،ةيبرتلا ةعامجلا

ناحتمإا يف ةديج جئاتن تلجسس ام˘ك ،ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘مإا ي˘ف ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ي˘نا˘ث˘لا ما˘ع˘ل˘ل قر˘سشلا تا˘يلو
.مداقلا يسساردلا ماعلا لÓخ طسسوتملا روطلل ةغلاب ةيمهأا يلوتسس هحلاسصم نأاب ادكؤوم ،مايكناسسلا

نايفسس ةزمحلا

 ةيعرش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإ
فراطلا لحاوسب اقارح42 ـل

براوق نتم ىلع اوناك اسصخسش42 ـل ةيعرسش ريغ ةرجه تلواحم ، فراطلا ةيلول ،لحاوسسلا سسرح طبحأا
تايلمع رثإا ئطاوسشلا سسارح ةقرف تنكمت دقف.عافدلا ةرازول نايب بسسحو،ايلاطيا هاجتاب عنسصلا ةيديلقت
عنسصلا ةيديلقت براوق نتم ىلع اوناك ،اقارح42 ـل ةيعرسش ريغ ةرجه تلواحم طابحإا نم ةلاقلاب ةقرفتم
نتم ىلع ةيلولا ئطاوسش دحأا نم اوقلطنا ثيح.ةيلاطيإلا لحاوسسلا هاجتاب ةيلولا ئطاوسش نم اوقلطنا

نأا دعب لسشفلاب تءاب مهتلحر نكل ةيلاطيإلا لحاوسسلا هاجتاب رحبلا جاومأا نيطتمم عنسصلا ةيديلقت براوق
رقم ىلإا مهدايتقاو رحبلا سضرعب مهبراق فيقوتل اوعراسس نيأا ،ئطاوسشلا سسارح ةقرف ناوعأا مهل نطفت
اهبجومب رسضاحم مهل تررح ثيح ةيندملا ةيامحلا بي˘ب˘ط فر˘ط ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م م˘ت˘ت˘ل ،ة˘ير˘ك˘سسع˘لا ة˘ن˘ك˘ث˘لا
ب .حلاسص.ةبوسسنملا ةمهتلا ةهجاومل سصاسصتخلا ميلقإاب ةيروهمجلا ليكو مامأا نومدقيسس

ةيئلولا تاطلسسلا نم ةديمح ةتافتلا

ينيعبشس نب يمإر ةنيطنشسق نبإ ميركت
عفادم ةنيطنسسقل ةيئلولا تاطلسسلا تمرك
ه˘ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘ب «ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘˘مار» ر˘˘سضخ˘˘لا

نبا حرسصو ايقيرفإا ممأا سسأاكب رسضخلا ةقفر
دج هنأاب ميركتلا اذه سشماه ىلع ةنيطنسسق
تلد نإا يتلا ةديمحلا ةتافتللا هذهب ديعسس

لكل ريبكلا بحلا ىلع لدت اهنإاف ءيسش ىلع
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو قر˘سشلا ة˘م˘سصا˘ع نا˘ك˘سس
ر˘ك˘سشأا» :Ó˘ئا˘ق ه˘ي˘ب˘علو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
اذ˘ه ،م˘ير˘ك˘ت˘لا اذ˘ه ىل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق ة˘˘يلو
تلثم يننأا د˘ق˘ت˘عأا» :فا˘سضأاو ،ي˘ل ر˘ي˘ب˘ك ر˘خ˘ف
ةرم اريثك مكركسشأاو ليثمت نسسحأا ةنيدملا

ليرفأا6 ديلاوم نم ،ينيعبسس نب ريمأا يمار
ملعتو عرعرت ،ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘ن˘يد˘م˘ب5991

يف وهو وداراب ةيميداكأا يفاسشك نيعأا هفطخت نأا لبق ،ةنيطنسسق بابسش قيرعلا يدانلا يف مدقلا ةرك تايدجبأا
سساسسأا ىلع نوكت اعيبر42 دعب غلبي مل يذلا باسشلا يرئازجلا عفادملا ،يبورأا يدان يف ايلاح طسشني،11 نسس
ةعطق تاب هنأا ةجرد ىلإا اكيجلب ـب لوألا همسسوم يف ءاوسضألا فطخي أادبو ،وداراب ةيميداكأا يف يزكرم عفادم
زاكعوب لامج.ينطولا بختنملا يف يفلخلا طخلا يف ةيسساسسأا

ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم دو˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف
،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘حو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ىل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا

ةيئلولا ةحل˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘سشلا تاو˘ق تن˘ك˘م˘ت
ةربتعم ةيمك زجح نم ةيلولا نمأاب يمومعلا نمأÓل
ةيسضقلا تايثيح دوعت .ءاسشحألاو ءاسضيبلا موحللا نم
ةنحاسش عاسضخإا رثإا ىلع طرافلا نينثلا خيرات ىلإا

ر˘سصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ق˘ئا˘˘سس ة˘˘ق˘˘فر د˘˘ير˘˘ب˘˘ت
ةنيدملا طسسوب يموم˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

ءاسشحألاو ءاسضيبلا موحللا نم ةيمك طبسض مت ثيح
سضيبأا نم غلك08 ،جاجدلا نم غلك501 يف ةلثمتم
ةزوجحملا ةيمكلا ،جاجدلا دبك نم غلك50و جاجدلا

عا˘ط˘ق˘ل˘ل ير˘ط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ا˘˘ه˘˘عا˘˘سضخإا˘˘بو
مدع عم كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ اهنأا نيبت يرسضحلا
م˘ت˘ي˘ل ف˘ل˘ت˘لا ة˘ع˘ير˘سس داو˘م˘ل ظ˘ف˘ح˘لا طور˘سش مار˘˘ت˘˘حا

يف قيقحت حتفو يدلبلا رسشحملاب فÓتإÓل اههيجوت
زاكعوب لامج .ةيسضقلا

ةنيطنسسق

ةدشسافلإ ءاششحألإو موحللإ نم ةربتعم ةيمك زجح

ةليشسملاب تاقورشسملإ عاجرتشسإو صصاخششأإ40 فيقوت
عاجرتسساو سصا˘خ˘سشا4 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘يلو ن˘مأا˘ب لوألا ير˘سضح˘لا ن˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم سسمأا ءا˘˘سسم تن˘˘ك˘˘م˘˘ت
يف ةيلولا ةمسصاع ةليسسملا ةنيدم طسسو رهاق فيرسشلا دمحم يمÓسسإلا زكرملا نم تقرسس يتلا تاقورسسملا

ةقرسسلا ةمهتب ةليسسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا مهميدقت رظتنملا نم ثيح ةعاسس84 لÓخ
كÓمأا فÓتإا ىلإا يدعملا حسضولا نوهتو ةبكرم ةرسضحتسسم لئاسسو لامعتسساو رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيانجو

راطإا يف لخدت ةيلمعلا هذه ةليسسملاب لوألا يرسضحلا نمألا سسيئر ةعاسس رخآل حرسص ام بسسح اذهو ةيمومع
ةمÓسس ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘يلو ن˘مأا ة˘سسا˘ي˘سسل ة˘ل˘سصاو˘مو ا˘ه˘عاو˘نأا ىت˘سشب ة˘قر˘سسلا م˘ئار˘ج ة˘برا˘ح˘م
 .تاكلتمملا ةيامحو سصاخسشألا

خوسشخسش حلاسص

ةنيطنسسق

يلجنم يلعب اهلمكأاب ةقشش قإرتحإ
ةعبارلا ةعاسسلا دودح يف سسمأا موي فيرسشلا دمحم هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت

ةقسش قيرح لجأا نم كلذ و يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملاب20 ينكسسلا عمجملا70 ةيراوجلا ةدحولاب احابسص
دادوسسإاو خبطملا اهتايوتحمب ةفرغل يلك قارتحا ليجسست مت ثيحب ةرامعل يناثلا قباطلاب فرغ20 نم نوكتت

زاكعوب لامج.ةيرسشب رئاسسخ يأا ليجسست نودب و ايلك قيرحلا ةقسشلا ناردج عيمج

Akher Saa Le 25/07/2019 راــــــــهششإإ


	01-5739
	02-5739
	03-5739
	04-5739
	05-5739
	06-5739
	07-5739
	09-5739
	12-13-5739
	24-5739

