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 فيرخلا لضصف يف رثكت يتلا طوطرفلا ةرضشحب اهتباضصإا ببضسب

لامعلا روجأ ةمزأ يهنيس رارقلا

«لايترف» ةسسسسؤومل ةيكنبلأ تاباسسحلأ نع ديمجتلأ عفر
ةينطو ةكبسش فيقوت
ةرجاتملأ يف ةسصتخم

سسأرهأأ قوسسب تأردخملاب
،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘˘ف
ينطولا كردلل ثاحبألا ةليضصف تنكمت
ةينطو ةكبضش كيكفت نم سسارهأا قوضسب
،تارد˘خ˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ضصت˘˘خ˘˘م
تا˘يلو (30) ثÓ˘ث رو˘ح˘م ىل˘ع ط˘ضشن˘˘ت
،ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘يلوو ة˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق ،سسار˘˘˘هأا قو˘˘˘ضس

فيقوت ن˘م ة˘ل˘ي˘ضصف˘لا دار˘فأا ن˘ك˘م˘ت ثي˘ح
عم رارف ةلاح يف سصخضشو سصاخضشأا50

غلبمو ،جلاعملا فيكلا نم (غ386) زجح
ميتنضس نييÓم50 ةضسمخ ـــــب ردقي يلام
م˘ت ،ا˘˘ت˘˘ي˘˘ج ن˘˘قا˘˘ف سسك˘˘لو˘˘ف عو˘˘ن ةرا˘˘ي˘˘ضسو
.ةيرئازجلا كرامجلا حلا˘ضصم˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘ضست

م˘ت ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نإلا د˘˘ع˘˘ب و اذ˘˘ه
(50) مهددع ردقملا نيفوقوملا ميدقت
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو  ما˘˘مأا سصا˘˘خ˘˘ضشأا

نيوكت ةيانج مهباكترإل ةتردضس ةمكحم
ةقيرطب مايقلا ،بيرهتلا ،رارضشأا ةيعمج
ءارضشو لوضصحلا،ةزايحلاب ةعورضشم ريغ
ةردخم داوم لقنو نيزختلا ،عيبلا دضصق
يذلاو ،ةمظنم ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج ن˘م˘ضض

تاذ˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ضضا˘˘ق ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘لا˘˘˘حأا
(30) ة˘ثÓ˘ث عاد˘˘يإا م˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘لا

(20)نانثإا عضضوو تقؤوملا سسبحلا مهنم

 .ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت مهنم

GC.T¢

ةريطخ ةلاح يف دجوي
 ديعضسلا بودجم ىفضشتضسمب

اباسش لخدي لوهجم
 لجيجب ريهاطلاب سشاعنإ’أ

عبارلا دقعلا فضصتنم يف سصخضش سضرعت
هيلع ءادتعا رثا ةروطخلا ةغلاب حورجل
سضي˘بأا حÓ˘ضس ة˘ط˘ضساو˘ب لو˘ه˘ج˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
لوزا˘˘ب ة˘˘ير˘˘ق ىو˘˘ت˘˘˘ضسم ىل˘˘˘ع (ر˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘خ)
لجيج ةيلوب ريهاطلا ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ةيح˘ضضلا نا˘ف ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘ضصم بضسحو.
سصخضشو ينا˘ج˘لا ن˘ي˘ب را˘ج˘ضش كف˘ل ل˘خد˘ت
تا˘بر˘ضضلا د˘ع˘˘ب كÓ˘˘ه˘˘لا ىل˘˘ع كضشوأا ر˘˘خآا
سضاغأا يذلا رمألا يناجلا هل اههجو يتلا

ة˘˘˘م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ىلإا ه˘˘˘ب ع˘˘˘فدو ر˘˘˘ي˘˘˘خألا اذ˘˘˘˘ه
لÓخ نم سضيبأا حÓضس ةطضساوب ةيحضضلا

ا˘م هد˘ضسج ىلإا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘بر˘ضض ه˘ي˘جو˘˘ت
ة˘˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب حور˘˘˘ج˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘˘ضصإا ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘ضست
ةحلضصم ىلإا هليو˘ح˘ت تعد˘ت˘ضسا ةرو˘ط˘خ˘لا
دقري ثيح ريهاطلا ىفضشتضسمب سشاعنإلا

ملعو . ةجرح ةيحضص ةيعضضو يف كانه
ه˘˘با˘˘ك˘˘ترا د˘˘ع˘˘ب رار˘˘ف˘˘لا˘˘ب ذل ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘لا نأا
نم هنع ثحبلا لضصاوتي ثيح هتميرجل

يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق
لوزابب ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ه˘ي˘ف ر˘ك˘ن˘ت˘ضسا

ىر˘˘خأا ةر˘˘م سسك˘˘ع يذ˘˘لا ءاد˘˘ت˘˘عإلا اذ˘˘˘ه
عمج˘م˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ضشع˘ي ي˘ت˘لا ن˘مأاÓ˘لا ءاو˘جأا
حتف رظتني لازل يذ˘لا ر˘ي˘ب˘ك˘لا ي˘ن˘ك˘ضسلا

ةرضصاحمل تاونضس ةدع ذنم هب ينمأا رقم
. هلخادب ةيضشفتملا ةميرجلا

Ω.eù°©ƒO 

 ةدسسافو ةئيدر اطاطب قيوسست نم نوكتسشي نونطأوملأ
3 صص علاط

ةقيرط لوح ريبك لدج طضسو
  ةديدجلا بضصانملا عيزوت

تأرسشع نع ابيرق نÓعإ’أ
ةديدجلأ فئاظولأ
 لجيجب ةرÓب عنسصمب

مهقوقحب ةبلاطملل / ةبانع
 يلاولا ةلباقمو ةموضضهملا

دحوتلأ لافطأأو ءايلوأأ
ةريسسم نومظني
 ةي’ولأ رقم ىلإأ

4 صص علاط
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ةفاشضإلابو هنأاب ردشصملا حشضوأا

ة˘˘شسشسؤو˘˘م ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ما˘˘ي˘˘ق ى˘˘˘لإا
ةعانشص يف ةشصتخملا »لايترف»
رار˘ق˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا ةد˘˘م˘˘شسألا
ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع يرادإا فر˘˘˘˘شصت˘˘˘˘م
قيفوت ةبانع يلاو نإاف ةشسشسؤوملا

ىلإا ار˘ير˘ق˘ت ار˘خؤو˘م ع˘فر دو˘هز˘م
يود˘ب ن˘يد˘لا رو˘ن لوألا ر˘يزو˘˘لا
ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘ل د˘˘˘كأا
ةشسشسؤوم ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ع˘شضو˘لا
يف اهلامع ججتحا يتلا «لايترف»
مدع ببشسب تارملا نم ديدعلا

ةجيتن ةير˘ه˘ششلا م˘هرو˘جأا فر˘شص

تا˘با˘شسح˘لا ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت

تامدخلاو ةشسشسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘كن˘ب˘لا

ل˘ئا˘شسو˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

رار˘ق˘لا بجو˘م˘ب كلذو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا

ناوج02 ي˘ف خرؤو˘م ي˘ئا˘شضق˘لا

ثيح ،هنأا يف لعفي ملو9102

را˘˘طإا ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘خد˘˘˘ي

ةلادعلا اهب موقت يتلا تاقيقحتلا

ةقلعتملا دا˘شسف˘لا تا˘ه˘ب˘شش لو˘ح

اهلÓخ نم نكمت يتلا ةقيرطلاب

ن˘م داد˘ح ي˘˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘عألا ل˘˘جر

مهشسأا نم ةئاملاب71 ةبشسن ءارشش

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

نم هل تمدق يتلا تÓيهشستلا
دمحأا قبشسألا لوألا ريزولا لبق
كير˘ششلا ة˘شصح ءار˘ششل ى˘ي˘ح˘يوأا

ةئاملاب94 ة˘غ˘لا˘ب˘لا ي˘نا˘ب˘شسإلا
قح نع يلختلا لÓخ نم كلذو
ةيل˘م˘ع˘لا ي˘هو ة˘لود˘ل˘ل ة˘ع˘ف˘ششلا
يبعششلا كارحلا ا˘ه˘شضه˘جأا ي˘ت˘لا
لامعألا لجر نم لك لوخد دعب
ق˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شسألا لوألا ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لاو
نأا دعبو اذه ،نجشسلا نيروكذملا
فلم يف ر˘ظ˘ن˘لا ة˘لاد˘ع˘لا تدا˘عأا
نع ديمجتلا عفر تررق ةيشضقلا
ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘كن˘ب˘لا تا˘با˘˘شسح˘˘لا
فيف˘خ˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
يتلا ةريخألا هذه لخاد طغشضلا

ن˘م ى˘ت˘ح ة˘ب˘ع˘شص تا˘قوأا˘ب ر˘م˘˘ت
نأا رظتنملا نم يتلا جاتنإلا ةيهان
ديدج نم نارودلل هتلجع دوعت
ط˘غ˘شضلا ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو
لÓخ عورششلا لÓخ نم اهيلع
رو˘جأا بشص ي˘ف ة˘مدا˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا
يف مهتباقن تنمث نيذلا لامعلا
ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ق˘با˘شس نا˘ي˘˘ب
سصو˘شصخ˘ب ة˘لاد˘ع˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘ششا˘˘ب
˘مو˘ح˘ت ي˘ت˘لا دا˘شسف˘˘لا تا˘˘ه˘˘ب˘˘شش
تمت يتلا تايلمعلا نم ديدعلا
لبقتت مل ة˘با˘ق˘ن˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ا˘ه˘ي˘ف
ةيكنبلا تاباشسحلا ديمجت ةركف
باقع نع ةرابع اهتربتعا يتلا

.لامعلا قحب يعامج
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،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘ششلا ر˘يزو ى˘ف˘ن
لاقتعا سسمأا ،«موداقوب يربشص»
ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسنر˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
،ة˘يا˘ج˘ب˘ب كار˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف تكرا˘˘شش
حشضوأاو .ه˘ل ج˘يور˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م
ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘جأا يأا نأا ،مودا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘ب
يف كراششي يفحشص ،يشسامولبد
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘ن˘طو جرا˘خ تار˘ها˘ظ˘م
قّلعو.ةينطولا ةداي˘شسلا˘ب سسا˘شسم
يربشص ،ةيجراخلا نوؤوششلا ريزو
تا˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا لو˘˘ح ،مودا˘˘قو˘˘ب

نا˘م˘لر˘ب˘لا ي˘ف بئا˘ن˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خألا
لÓ˘خ «ا˘ن˘يرآا ا˘˘يرا˘˘م» ي˘˘بوروألا

لدا˘ب˘˘ت˘˘لا ةود˘˘ن ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم
:ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإا ي˘˘˘˘ف يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا بئا˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت«
در˘˘˘ن ن˘˘˘لو ثد˘˘˘ح ل ي˘˘˘˘بوروألا

،ةيجراخلا ريزو را˘ششأاو .«ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لخدت يأا سضفرت رئازجلا نأا ىلإا
،بئان يأل ،اعطاق اشضفر يبنجأا

نأا ا˘فدر˘م ،ي˘ند˘م وأا بئا˘ن ر˘ي˘˘غو
سضرأا رئازجلا خيراتو ةديقع هذه
.ديهشش نويلملا فشصنو نويلملا
ي˘ف تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘ت

سسنار˘˘ف» بز˘˘ح نÓ˘˘عإا با˘˘ق˘˘˘عأا
،يشسنر˘ف˘لا يرا˘شسي˘لا «ز˘ي˘مو˘شسنأا

«وناب دليتام» ةبئانلا ليحرت نع
لÓ˘خ ا˘ه˘فا˘ق˘يإا م˘ت ه˘نأا لا˘ق ي˘ت˘لا

ةبلطلل تارهاظم يف اهتكراششم
سسيئر دكأا ثي˘ح ,ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب
«نوششنوليم كول نوج» بزحلا
ود لاف» ةقطنم نع ةيناملربلا نأا

قر˘شش بو˘ن˘ج ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا «نرا˘˘م
مت سسيراب ةي˘شسنر˘ف˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا
ف˘شسأا˘تو ،ا˘شسنر˘ف ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ي˘حر˘˘ت
يذ˘لا د˘فو˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا مد˘˘ع˘˘ل
.رئازجلاب هتاءاقل جمانربل اهقفار

ن˘م ة˘ب˘ئا˘ن˘لا ه˘تر˘˘ششن ا˘˘م بشسحو

ىلع  ةيشصخششلا اهتحفشص لÓخ

ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م

ي˘ف ة˘ب˘ئا˘˘ن˘˘لا نإا˘˘ف «كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف»

،«وناب دليتام» يشسنرفلا ناملربلا

بئا˘ن ة˘ق˘فر ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا تمد˘ق

تق˘˘ت˘˘لاو ،نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف ر˘˘˘خآا

نم عمجت˘لا ي˘بز˘ح ي˘ف ءا˘شضعأا˘ب

ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ل˘˘جأا

ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لاو «يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسرألا»

ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

.«سسايدمأا»
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ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘ششلا ر˘يزو د˘˘كأا
هلخدت لÓخ  «موداقوب يربشص»
ةقطنم ةود˘ن دا˘ق˘ع˘نا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب
ةيقيرفإلا رحلا يراجتلا لدابتلا
ارا˘ي˘خ ر˘ب˘ت˘ع˘ت ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه نأا
مهاشسي نأا هنأاشش نم ايجيتارتشسا
ةيرئازجلا تارداشصلا ةيقرت يف
لا˘˘قو .تا˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
ن˘˘ل فاد˘˘هألا هذ˘˘ه نأا مودا˘˘قو˘˘ب
عون قلخ لÓخ نم لإا ققحتت
.ةيقيرفإلا لودلا نيب نواعتلا نم
م˘ت ه˘نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ع˘يرا˘ششم ةد˘˘ع زا˘˘ج˘˘نإا
فيلاكت سضيفختو تلاشصتلا
يقيرفإلا قير˘ط˘لا ا˘ه˘ن˘م ل˘ق˘ن˘لا

فلأا6 ه˘˘لو˘˘ط غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
نأا موداقوب ح˘شضوأاو .ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك
رحلا يقيرفإلا لداب˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نوا˘˘˘ع˘˘˘ت مز˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘شست
ن˘ي˘يدا˘شصت˘قلا  ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

نم اهريغو كرامجلا حلاشصمو

سسف˘˘ن دد˘˘شش ا˘˘م˘˘ك.ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘لا

زيزعت ةرورشض ىلع لوؤوشسملا

دشصق ةيداشصتقلا   ةيشسامولبدلا

ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘نا˘˘˘كم ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘˘ت

˘˘ما˘˘ع˘˘لا خا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘تو

.لا˘˘˘م˘˘˘عألاو را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘˘شسÓ˘˘˘˘ل

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو قر˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

يتلا تايدحتلا ىلإا هلخدت لÓخ

راطإا يف ةيقيرفإلا لودلا رظنت

.رحلا لدابت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م عور˘ششم

زكرملاب سسمأا ةحيبشص تقلطناو

رئازجلا˘ب تار˘م˘تؤو˘م˘ل˘ل ي˘لود˘لا

ةود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا  ،ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا

رحلا لدابتلا ةقطن˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ءارزو ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ب ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإلا

ا˘ير˘ج˘ي˘نو سسنو˘ت لود˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت

ي˘ظ˘فا˘ح˘م ن˘ع Ó˘شضف ي˘لا˘˘مو

ءاربخلا نم ديد˘ع˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ز˘كر˘تو.ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا تا˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لاو

ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا رود ى˘ل˘ع ةرود˘˘لا

يف يداشصتقلا جامدنلا ديطوت

.ءارمشسلا ةراقلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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لامعلا رؤجأا ةمزأا يهنيصس رارقلا

«لايترف» ةشسشسؤومل ةيكنبلا تاباشسحلا نع ديمجتلا عفر

 لقنلا فيلاكت ضضيفختو تلاصصتلا زيزعتل عيراصشم ةدع زاجنا دكأا

ارايخ رحلا يقيرفإلا لدابتلا ربتعي موداقوب
تاقورحملا جراخ تارداشصلا ةيقرتل ايجيتارتشسا

سسلجمب ماهتلا ةفرغ تررق
،نينثلا سسمأا ،رئازجلا ءاشضق
ط˘ششا˘˘ن˘˘لا عاد˘˘يإا ر˘˘مأا د˘˘ي˘˘يأا˘˘ت
ة˘لا˘مو˘ب ل˘ي˘شضو˘ف ي˘شسا˘ي˘شسلا
ةشسشسؤوملا˘ب تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
تف˘قوأاو.سشار˘ح˘لا ة˘ي˘با˘ق˘˘ع˘˘لا

ط˘˘ششا˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ة˘لا˘مو˘ب ل˘ي˘شضو˘ف ي˘شسا˘ي˘شسلا

مامأا ربمتبشس81 ءاعبرألا موي
«زو˘م˘لا» ي˘ح˘ب ن˘ئا˘كلا ه˘ت˘ي˘ب
ر˘مأا˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق.راوز˘˘لا با˘˘ب˘˘ب

ةمكحم ىدل قيقحت يشضاق

˘مو˘ي˘لا ي˘ف د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘شس

هعاديإاب ، ربمتبشس91 يلاوملا

ةشسشسؤوملا˘ب تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا

قلعتت مهتب سشارحلا ةيباقعلا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘˘لا د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘ب

اهنأاشش نم تاروششنم عيزوتو

،ةينطولا ةحلشصملاب سساشسملا

.هوماحم هدكأا امبشسح

S°∏«º.±

ن˘˘ع ة˘˘مألا سسل˘˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ن˘ع ي˘نا˘م˘لر˘ب د˘فو ة˘كرا˘ششم
ةرود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ّمألا سسل˘˘˘ج˘˘˘م
ةر˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
ناملربلل ةشسماخلا ةيعيرششتلا
ام ةرتفلا يف كلذو ،يقيرفإلا

9102 ربوتكأا91و70 نيب
د˘نارد˘ي˘م ة˘ن˘يد˘م˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا

.ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج
نا˘ي˘ب دا˘فأا قا˘ي˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
لامعأا لودج نأاب ةمألا سسلجم
سسمأا تأادب يتلا ةرودلا هذه
بتكملا تاعامت˘جا ن˘م˘شضت˘ي
نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ة˘م˘ئاد˘لا نا˘ج˘ل˘لاو
ىدتنم ميظنت اذكو يقيرفإلا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسألا لو˘˘ح ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب
ةفاشضإلاب ،ةريغشصلاو ةفيفخلا
زيزعت لوح ةيميلقإا ةودن ىلإا

لجأا ن˘م ن˘ي˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ل˘م˘ع
لاقو .امÓشس رثكأا تاعمتجم
د˘˘˘فو˘˘˘لا نأا˘˘˘ب ه˘˘˘تاذ نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ة˘مألا سسل˘ج˘م˘ل ي˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
دا˘˘˘بو˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب» ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘˘ي
ةعومجملا سسيئر ،«سصفحوب
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
و˘شضع ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
د˘ب˘ع«و ي˘ق˘ير˘فإلا نا˘م˘لر˘ب˘˘لا

و˘شضع ،«ةو˘˘ل˘˘خ˘˘لو˘˘م ردا˘˘ق˘˘لا
ناملربلا وشضع ،ةمألا سسلجم
ديعب ريغ قايشس يف .يقيرفإلا
سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر لـــب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
ليجوق حلاشص«ةباي˘ن˘لا˘ب ة˘ّمألا
ايل˘ع˘لا ر˘ق˘م˘ب سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص،
د˘يد˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘شسلا ،نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل
ة˘ي˘مÓ˘˘شسإلا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
نيشسح » ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘نار˘يإلا

ه˘˘ل ىدأا يذ˘˘لا ،«ي˘˘ج˘˘ل˘˘ع˘˘ششم
ثي˘˘˘ح ،.ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘يز
ريفشسلا عم ليجوق سضرعتشسا
و ةيئانثلا تاقÓعلا يناريإلا
و نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ل˘˘˘ب˘˘˘شس
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا
امك ،نيدلبلا ن˘ي˘ب تلا˘ج˘م˘لا
اهتيقرت تايناكمإا لوح اثحابت
.ة˘لو˘مأا˘م˘لا تا˘يو˘ت˘شسم˘لا ى˘لإا

سسل˘ج˘م سسي˘ئر ثد˘ح˘ت ا˘˘م˘˘ك
ي˘˘نار˘˘يإلا ر˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شسلاو ة˘˘˘مألا
نواعتلا ىوتشسم ىلع ديدجلا
ادكأاو نيدلبلا نيب يناملربلا

ةمدخ هريوطت ةرورشض ىلع
ا˘مو ة˘كر˘ت˘ششم˘لا ح˘لا˘شصم˘˘ل˘˘ل
ا˘تدا˘ي˘قو ا˘ب˘ع˘شش ه˘ي˘لإا ع˘ّل˘ط˘ت˘˘ي
.نيتدلبلا
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دمحمأا يديصس ةمكحم نع رداصصلا رارقلا تديأا

رئازجلا ءاشضق سسلجمل ماهتلا ةفرغ
     ةلاموب ليشضوف نع جارفإلا سضفرت

ديدجلا يناريإلا ريفصسلا ليجؤق لبقتصسا اميف

ةثلاثلا ةيداعلا ةرودلا يف كراششت رئازجلا
يقيرفإلا ناملربلل ةشسماخلا ةيعيرششتلا ةرتفلل

«لايترف» ةصسصسؤؤمل ةيكنبلا تاباصسحلا ىلع هتصضرف يذلا ديمجتلا عفر ضسمأا تررق ةلادعلا نأا «ةعاصس رخآا» ـل لوؤؤصسم ردصصم فصشك
.رهصشأا ةثÓث ذنم مهرؤجأا اؤلقتي مل نيذلا لامعلا طصسو ريبك ناقتحا يف ببصست ام ؤهو

ثدح ل اهربتعاو يبوروألا ناملربلا بئان تاحيرصصت ىلع درلا ضضفر

ةياجبب ةبلطلا ةريشسم يف تكراشش ةيشسنرف ةبئان لاقتعا يفنت ةيجراخلا

:دكؤؤي ةقاطلا ريزو

«ةيملاعلا تاكرششلا عم تارواششم دعب هدادعإا مت ديدجلا تاقورحملا نوناق»
لÓخ باقرع فاشضأاو .ىلوألا سسمخلا ةيملاعلا تاكرششلا عم تارواششم دعب ءاج تاقورحملا نوناق نأا ،باقرع دمحم ةقاطلا ريزو لاق
مت هنأا ىلإا ريزولا راششأاو .دوجوملا نوناقلا سصقني ءيشش ل هنأا ،ةيقيرفإلا رحلا يراجتلا لدابتلا ةقطنم لوح ةينطولا ةودنلا يف هتكراششم
يربشص ةيجراخلا نوؤوششلا ريزو لاق هبناج نم .ءيشش لك لبق رئازجلا ةحلشصم مدخي امب مهتاباجإاو مهتاحرتقم ىلع ءانب ديدجلا نوناقلا عشضو
ةيقيرفإلا رحلا يراجتلا لدابتلا ةقطنم ربتعاو .ةيداشصتقلا ةيجيتارتشسإلا ةبكاومل ةيشسامولبد تاكبشش ءاششنإا مزتعت هحلاشصم نأا موداقوب

لÓخ نم لإا ققحتت نل فادهألا هذه نأا موداقوب لاقو.تاقورحملا جراخ ةيرئازجلا تارداشصلا ةيقرت يف مهاشسي نأا هنأاشش نم ايجيتارتشسا ارايخ
اهنم لقنلا فيلاكت سضيفختو تلاشصتلا زيزعتل عيراششم ةدع زاجنا مت هنأا ثدحتملا دكأا امك.ةيقيرفإلا لودلا نيب نواعتلا نم عون قلخ

نيلماعتملا عيمج نواعت مزلتشست رحلا يقيرفإلا لدابتلا ةقطنم نأا موداقوب حشضوأاو.رتموليك فلأا6 هلوط غلبي يذلا يقيرفإلا قيرطلا
زيزعت دشصق ةيداشصتقلا ةيشسامولبدلا زيزعت ةرورشض ىلع لوؤوشسملا سسفن ددشش امك.حلاشصملا نم اهريغو كرامجلا حلاشصمو نييداشصتقلا

ةيقيرفإلا لودلا رظنت يتلا تايدحتلا ىلإا هلخدت لÓخ ةيجراخلا ريزو قرطت امك.لامعألاو رامثتشسÓل ماعلا خانملا نيشسحتو رئازجلا ةناكم
لدابتلا ةقطنمل ةينطولا ةودنلا ،ةمشصاعلا رئازجلاب تارمتؤوملل يلودلا زكرملاب سسمأا ةحيبشص تقلطناو.رحلا لدابتلا ةقطنم عورششم راطإا يف
تائيهلاو ءاربخلا نم ديد˘ع˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ظ˘فا˘ح˘م ن˘ع Ó˘شضف ي˘لا˘مو ا˘ير˘ج˘ي˘نو سسنو˘ت لود˘ل ةرا˘ج˘ت ءارزو ة˘كرا˘ششم˘ب ي˘ق˘ير˘فإلا ر˘ح˘لا
.ءارمشسلا ةراقلا يف يداشصتقلا جامدنلا ديطوت يف رئازجلا رود ىلع ةرودلا زكرتو.ةيقيرفإلا
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نو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘˘بأا ثي˘˘˘˘˘ح

مهرمذتو مهءايت˘صسا نو˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لاو
ةدصساف اطاطب مهئانتقإا ءازإا نيديدصشلا

Óف بيرغ قوذو معط تاذو ةئيدرو
اهنول ريغتي و يلقلا وأا خبطلل حلصصت

تاذ ا˘طا˘ط˘ب˘لا كل˘ت نأا˘ب اود˘كأا ثي˘˘ح
سضعبب جورت يتلا ةئ˘يدر˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘لا
مغر لخادلا نم ةدصساف يه قاوصسألا
اميلصس ود˘ب˘ي ي˘جرا˘خ˘لا ا˘هر˘ه˘ظ˘م نأا

ةينب بوقث اهب اهدجت اهريصشقت دنعو
نم رثكأاو رصضخأا نول تاذ ىرخأاو
دوجو نوكلهتصسملا دصصر دقف كلذ
سسرغل ةصصصصخم اطاطبلا نم عون
كÓهتصسÓل اهنأا ىلع قاوصسألاب عابت
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تنا˘ك د˘قو اذ˘ه
لÓخ تقلت دق كله˘ت˘صسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل

نم ديدع˘لا ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا
ة˘ي˘عو˘ن ةءادر سصو˘صصخ˘ب ىوا˘كصشلا
لظ يف قاوصسألاب ةدجاوتملا اطاطبلا
ةئز˘ج˘ت˘لا قاو˘صسأا˘ب ا˘هرا˘ع˘صسأا عا˘ف˘ترا

56و جد05 نيب ام حوارتي اهرعصس

ىد˘˘لو د˘˘حاو˘˘لا مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ل جد
يف ةلوج˘ت˘م˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘صصأا

ةدحاولا مارغول˘ي˘كل˘ل جد04 دود˘ح
ي˘ف عا˘ب˘ت ة˘ل˘م˘ج˘لا قاو˘صسأا˘ب ا˘م˘ن˘ي˘بو

دحاولا مارغو˘ل˘ي˘كل˘ل جد04 دود˘˘ح
ن˘˘ع را˘˘صسف˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ا˘˘ن˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
قوصس ةعاب دحأاب انلصصتا عوصضوملا
جو˘ت˘ن˘م نأا ا˘ن˘ل د˘كأا يذ˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا
رصضح دقو رفوتم مايألا هذه اطاطبلا
تاذ كل˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب د˘يد˘ج˘لا جو˘ت˘ن˘م˘˘لا
موغلصش جوتنم يهف ةئيدرلا ةيعونلا
ةيوجلا تابلقتلاب ترثأات يتلا ديعلا

عم ا˘ن˘ماز˘ت ه˘نأا ا˘م˘ك ا˘ه˘ت˘قو ى˘ه˘ت˘ناو
ا˘صضر˘م كا˘ن˘ه نإا˘ف ف˘˘ير˘˘خ˘˘لا ل˘˘صصف
» دو˘جو ه˘ب˘ب˘صسو ا˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا بي˘˘صصي

ىلع ر˘ثؤو˘ت ي˘ت˘لا «طو˘طر˘ف˘لا ةر˘صشح
˘ماد˘خ˘ت˘صسا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عو˘˘ن
ىقب˘ت ا˘ه˘ن˘كلو ة˘صصا˘خ˘لا تاد˘ي˘ب˘م˘لا
امك يفيرخلا وجلاو تابلقتلا ببصسب
«ةعيرزلا » روذبلا Óكصشم كانه نأا
متي ةئيدرلا ةيعونلا تاذو ةدصسافلا

تاهجلا فرط نم نيحÓفلل اهحنم
يتلا لماوعلا نيب نم هذهو ةينعملا
دكأا اميف اذهو جو˘ت˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت
ةد˘ي˘ج ة˘ي˘عو˘ن كا˘˘ن˘˘ه نأا˘˘ب رد˘˘صصم˘˘لا
ام ةلوقعم راعصسأاب يهو قاوصسألاب

مارغوليكل˘ل جد04و جد83 نيب

05 ـب عابتو ةلمجلا قوصسب دحاولا

كل˘ت ا˘م˘ن˘ي˘بو ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا قو˘˘صسب جد

ةصضفخنم راعصسأاب عابت يهف ةئيدرلا

ةئزجتلا راجت سضعب كانه نأا امكو

ع˘م ة˘ئ˘يدر˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘لا ط˘ل˘خ˘ب مو˘ق˘ي

نوموقي ثيح حبرلا لجأا نم ةديجلا

را˘˘˘ع˘˘˘صسأا˘˘˘ب سسا˘˘˘كل ءار˘˘˘صشب Ó˘˘˘˘ث˘˘˘˘م

اهعيب متيو ةباصصم نوكتو ةصضفخنم

نأا امكو رئاصسخلا يدافتل كلهتصسملل

ن˘˘م عو˘˘ن ي˘˘ه طو˘˘طر˘˘˘ف˘˘˘لا ةر˘˘˘صشح

جو˘ت˘ن˘م˘˘لا بي˘˘صصت ي˘˘ت˘˘لا سضار˘˘مألا

لإا تاديبملا مادختصسا نم مغرلابو

جوتنملا داصسف يف مهاصستو رثؤوت اهنأا

ف˘ير˘خ˘لا ا˘طا˘ط˘ب ة˘صصا˘خو ي˘عارز˘لا

نوكي قطانم كانه نأا رابتعا ىلعو

ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف ار˘صضا˘ح ا˘ه˘جو˘ت˘ن˘˘م

يف م˘ها˘صسي را˘ط˘مألا ط˘قا˘صست ن˘كلو

تاجوتنملل ةبصسنلاب ةصصاخو اهفÓتإا

.قيوصستلل ةرصضاح نوكت يتلا

 فيرخلا لصصف يف رثكت يتلا طوطرفلا ةرصشحب اهتباصصإا ببصسب

 ةدسسافو ةئيدر اطاطب قيوسست نم نوكتسشي نونطاوملا
9102 ةنصس نم ىلوأ’ا ةعبصسلا رهصشأ’ا لÓخ

ةيراجتلا ت’دابملا ةبسسن يف عجارت
يبوروأ’ا داحتإ’ا نادلب عم

بيترت ةمدقم يف يبوروألا داحتلا لود تءاج
ع˘م ة˘يرا˘ج˘ت تلدا˘ب˘م م˘ج˘ح كل˘م˘ت ي˘ت˘˘لا لود˘˘لا

ةميقلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب75 تغ˘ل˘ب ثي˘ح ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةنصس نم ىلوألا ةعبصسلا رهصشألا لÓخ ، ةيلامجإلا

،رلود رايلم21.72ـب تردُق ةيلام ةميقب،9102

ةنراقم ةئاملاب24.8ـب ردق اعجارت كلذب ةلجصسم

هتدكأا ام˘ب˘صسح8102 , ةنصس نم ا˘ه˘تاذ ةر˘ت˘ف˘لا˘ب
تاصساردلا ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘تر˘صشن ي˘ت˘لا تا˘ي˘ئا˘صصحإلا

ثي˘ح,كرا˘م˘ج˘لا ة˘يرد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا فار˘صشت˘˘صسلاو
اينابصسإاو ايلاطيإاو اصسنرف ّنأا تايئاصصحإلا تفصشك
نييبوروألا ءاكرصشلا ر˘ب˘كأا نور˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو
ثيح ،ةيراجتلا تلدابم˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ تلدابتلا هذه ةميق تغلب
نييصضاملا ةيليوج رهصش ةياغ ىلإا يفناج رهصش

رايلم16.92 لباقم ،رلود رايلم21.72 ةبارق

يأا،8102 ةن˘صس ن˘م ا˘ه˘تاذ ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ رلود

ةئاملاب11.16 نأا ملعلا عم24.8- هردق عجارتب

نم ةئاملا˘ب23.35و ةير˘ئاز˘ج˘لا تاردا˘صصلا ن˘م
دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا ناد˘˘˘ل˘˘˘ب هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ي˘˘˘تأا˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تادراو
ةيرئازجلا تارداصصلا ةميق تغلب امك.يبوروألا
وحن اهصسفن ةرتفلا لÓخ ةيبوروألا نادلبلا وحن

رلود رايلم98.41 لباقم ،رلود رايلم32.31

كلذب ةلجصسم،8102 ةنصس نم اهتاذ ةرتفلا لÓخ

تدروتصسا امك.ةئاملا˘ب91.11- ـب ردق ا˘ع˘جار˘ت

98.31 هتميق ام ةيبوروألا نادلبلا نم رئازجلا

نم ى˘لوألا ة˘ع˘ب˘صسلا ر˘ه˘صشألا لÓ˘خ رلود را˘ي˘ل˘م

لÓخ رلود رايلم27.41 لباقم،9102 ةنصس

هتبصسن سضافخناب يأا،8102 ةنصس نم اهتاذ ةرتفلا

يناثلا زكرملا ايصسآا نادلب لتحتو .ةئاملاب26.5-
ـب ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تلدا˘ب˘ت˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف

نم ةئاملاب04.42 لثمي امب ،رلود رايلم36.11
لÓ˘خ دÓ˘ب˘لا تاردا˘صص ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا

77.01 لباقم،9102ـل ىلوألا ةعبصسلا رهصشألا

ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تاذ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م

ةيرئازج تاجوت˘ن˘م ا˘ي˘صسآا ناد˘ل˘ب تر˘ت˘صشاو8102.

ةعبصسلا رهصشألا لÓخ رلود رايلم29.3ةميقب

رايلم05.3 وحن لباقم،9102 ةنصس نم ىلوألا

ةلجصسم،8102 ةنصس نم اهتاذ ةرتفلا لÓخ رلود

،لباقملا يف.ةئاملاب28.11ـب ردق اعافترا كلذب

رايلم17.7 هتميق ام ايصسآا نم رئازجلا تدروتصسا

يأا،8102 لÓخ رلود رايلم62.7 لباقم ،رلود

نم لك ربتعتو اذ˘ه.ة˘ئا˘م˘لا˘ب32.6غلب عافترا˘ب
ةيدوع˘صسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لاو د˘ن˘ه˘لاو ن˘ي˘صصلا

نم ةقطنملا هذه يف رئازجلا ءاكرصش مهأا ايروكو
ةبترملا يف ةيكيرمألا ةراقلا نادلب يتأاتل,ملاعلا

لÓخ رلود رايلم03.6 وحن هتميق امب ةثلاثلا

26.7 لباقم،9102 ةنصسل ىلوألا ةعبصسلا رهصشألا

ماع˘لا ن˘م ا˘ه˘تاذ ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ق˘با˘صس رلود را˘ي˘ل˘م

.ةئاملاب83.71- هتبصسن عجارتب يأا ،يصضاملا

S°∏«º.±

سسيمخلا مايأا لÓخو ربمفون رهصش نم ةيادب

اهتÓحر ززعت ةيرئازجلا ةيوجلا
تناجو تسسارنمت هاجتاب

زيزعت ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرصش تنلعأا
و تصسارنمت ندم وحن بونجلا هاجتاب اهتÓحر
ر˘ه˘صش ن˘م ءاد˘ت˘با اذ˘هو سسي˘م˘خ˘لا ما˘يأا ل˘ك تنا˘ج
اهل نايب يف ةصسصسؤوملا بصسحو .لبقملا ربمفون
نم اقÓطنا نوكتصس ةديدجلا تÓحرلا هذه نإاف

د51 و اصس7 ةعاصسلا ىلع تصسارنمت وحن رئازجلا

اصس9 ةعاصسلا ىلع تناج وحن تصسارنمت نم و

ةعاصسلا ىلع تصسارنمت وحن تناج نم و د04و

ىلع رئازجلا وحن تصسارنمت نم و د01و اصس21

تاذ ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضي د51 و ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صس31 ةعاصسلا
نيطخب قلعتي رمألا نأا نايبلا فاصضأاو .ردصصملا

وحن تÓحرلا ج˘ما˘نر˘ب ز˘يز˘ع˘ت ل˘جا ن˘م ن˘يد˘يد˘ج
ةيموي تيقاوم لÓخ نم ريبكلا بونجلا تاراطم

.737-008 زارط نم تارئاط نتم ىلع كلذ و

S°∏«º.±

راعصسأاب اذهو نينطاوملل عابتو قوصست ةدصسافو ةئيدر ةيعون تاذ اطاطب جاور ةيزاوملا ىتحو ةئزجتلاب هكاوفلاو رصضخلا قاوصسأا مايأ’ا هذه فرعت
.دحاولا مارغوليكلل جد06 و05 نيب ام ةصضهاب

بونجلاب ةيداصصتقا قطانم ءاصشنإا يونت

ايقيرفإا عم ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ليعفتل قيرط ةطيرخ دعت ةموكحلا
¯S°∏«º.±

د˘ي˘ع˘صس ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو سسمأا د˘˘كأا
ططخت ةيرئازجلا ةموكحلا نأا بÓج
ىلع ةصصاخ ةيداصصتقا قطانم ءاصشنإل
بونجب ةيدودحلا قطانملا ىوتصسم
جا˘˘مد˘˘نÓ˘˘ل ار˘˘صسج» ق˘˘ل˘˘خ˘˘ل دÓ˘˘ب˘˘لا
بÓج لاقو .ايقيرفإا عم «يداصصتقلا
ةودنلا حاتتفا ةبصسانمب هل ةملك يف
لدابتلا ةقطنم تاناهر لوح ةينطولا
لجأا نم هنأا ،ةيراقلا ةيقيرفإلا ةرحلا
ةقطنم دئاوف نم ةلماكلا ةدافتصسلا
ن˘م د˘بل ا˘ي˘ق˘ير˘فإل ةر˘ح˘لا ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا

ةطيرخك ةينطو ةيجيتارتصسإا عصضو
و بصسا˘كم˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ق˘ير˘ط
دجوي ليقارعلا عفر و زجاوحلا رصسك
ةيدا˘صصت˘قا ق˘طا˘ن˘م ق˘ل˘خ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
يف و .ر˘ي˘ب˘كلا بو˘ن˘ج˘لا ي˘ف ة˘صصا˘خ
نم هنأا ريزولا حصضوأا ،قايصسلا تاذ
ةيكيمانيدلا هذه ةمادتصسا نامصض لجأا
لودلا نيب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا و ة˘يدا˘صصت˘قلا

طي˘ل˘صست م˘ه˘م˘لا ن˘م نا˘ك ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
سسلا˘˘ج˘˘م رود ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لاو ءو˘˘صضلا

م˘ت˘ي نأا بج˘ي يذ˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا لا˘˘جر
يذ˘˘لا رود˘˘لا م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ل ه˘˘صسير˘˘كت
و ريوط˘ت ي˘ف كر˘ح˘م˘ك ه˘نو˘ق˘ح˘ت˘صسي
و ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تلدا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ك نأا د˘˘˘˘˘كأاو .ة˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘صشلا
لبقتصسمب ةعانقلا» ززعت تارصشؤوملا

ةراقلا ةيمنت يف و ةيقيرفإا ةلود لك
ريغ تاقÓع نم جورخلاو ةيقيرفإلا

ربتعت يتلا ملاعلا ةيقب عم ةئفاكتم
و ماخلا ةيلوألا داوملل درومك انتراق
ح˘˘˘لا˘˘˘صص ي˘˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘صشلا تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا
يد˘ح˘ت˘لا نإا˘ف كلذ˘لو.«م˘ه˘تادا˘صصت˘قا

ءاطعإا و عصضو˘لا اذ˘ه ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ر˘ي˘ب˘ك
بابصشلا و نييداصصتقلا نيلماعتملا

طونملا رودلا ةيدأاتل تايناكمإلا لك
ةروطتم اهديرن يتلا ايقيرفإا يف مهب
يننإا» :Óئاق درطتصسا و .ةرقتصسم و
ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه نأا ن˘ي˘ق˘ي ى˘˘ل˘˘ع
يه ام ةيرئازجلا ةموكحلا اهتذختا

نم لصصاوتي فوصس راصسمل ةيادب لإا
ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ل˘˘م˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب لÓ˘˘خ
جامدناب ةصصاخ ةينطو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا
ةرحلا ةراجت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
هذ˘ه نأا ر˘يزو˘لا د˘˘كأاو .«ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
نم ةقثبنم نو˘كت˘صس ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإلا

تاذ و ة˘ي˘تا˘م˘غر˘ب ة˘يدا˘˘صصت˘˘قا ا˘˘يؤور
و ط˘صسو˘ت˘م˘لا ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘عا˘ج˘˘ن
نم وجرملا فدهلا نأا افيصضم ،ديعبلا
لÓ˘˘خ ن˘˘م يدا˘˘صصت˘˘قلا ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
ةليصسوك ةفاصضملا ميقلا و تاجتنملا
قلخ و يداصصتقلا و˘م˘ن˘لا ع˘ي˘ج˘صشت˘ل
ع˘˘صضو بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ل˘˘غ˘˘صشلا بصصا˘˘ن˘˘م
و ة˘م˘ج˘صسن˘م ة˘ي˘عا˘ن˘˘صص تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
ر˘ي˘باد˘ت˘لا كل˘˘ت نأا را˘˘صشأاو .ة˘˘ق˘˘صسن˘˘م
م˘ي˘ق˘لا سصر˘ف سصي˘خ˘˘صشت ل˘˘م˘˘صشت˘˘صس
تاصسا˘ي˘صسلا نا ا˘ح˘صضو˘م ،ة˘فا˘صضم˘لا
رابتعلا نيعب ذخأات فوصس ةمئÓملا

ميق˘لا ل˘صسÓ˘صسل لو˘خد˘لا سصر˘ف ل˘ك
قاو˘˘˘صسألا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ك
ةدوجلا تاذ تاجتنملل ةصصصصختملا

ظافحلا و ةيعونلا قيدصصت و ةيلاعلا
تا˘مز˘ن˘كي˘م اذ˘ك و ط˘ي˘ح˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
حا˘˘م˘˘صسل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘˘تارد˘˘ق ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نم حبصصأا ه˘نا ر˘ب˘ت˘عأا و .ة˘ي˘صسفا˘ن˘ت˘لا
ةيراقلا جامدنلا ةصسايصس نأا دكؤوملا
و مازتللا نم ردق ربكأا عم ىصشامتت
نيلماعتملا عم راوحلا يف ةيلاعفلا
ل˘˘كصشي ا˘˘م اذ˘˘ه و ن˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا
فاد˘هأا غو˘ل˘ب˘ل ي˘صسا˘صسألا كر˘˘ح˘˘م˘˘لا
بصصانم قلخ و ةيداصصتقلا ةيمنتلا
نأا قايصسلا تاذ يف فاصضأاو .لغصشلا
ىلإا رارمتصساب ىعصست لازت ل رئازجلا
ةيئان˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘يو˘ن˘ت و ز˘يز˘ع˘ت
ع˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف فار˘˘طألا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةيراجت˘لا و ة˘يدا˘صصت˘قلا تلا˘ج˘م˘لا

تلدا˘˘ب˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب ق˘˘ل˘˘خو
اذ˘˘ك و ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا
نيب ةيقار ةكارصش زيزعت و رامثتصسلا
مهئارظن و نييرئازجلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
.ةقرافألا

ةنتاب ةي’وب تارايصسلل لماكلا عينصصتلا وحن هجتت

«زيقولق» عنسصم عم اهتكارسشب كسسمتت «زروتوم ايك»
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يبونجلا يروكلا قÓمعلا فصصو
زرو˘تو˘م ا˘˘ي˘˘ك» تارا˘˘ي˘˘صسلا جا˘˘ت˘˘نإل
«ز˘ي˘قو˘ل˘ق» ع˘ن˘صصم ،«ن˘صشيار˘ي˘برو˘˘ك
ةيلو يف عقاولا ،تارايصسلا بيكرتل
يف اه˘ل ير˘صصح˘لا كير˘صشلا˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب
لوح لدجلا كلذ˘ب ي˘ه˘ن˘ي˘ل .ر˘ئاز˘ج˘لا
بناج˘لا ع˘م ة˘كار˘صشلا سضف ة˘ي˘نا˘كمإا
لكصشب عنصصم˘لا قÓ˘غإاو ير˘ئاز˘ج˘لا
ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘جاو˘ت بب˘صسب ي˘ئا˘ه˘ن
،يوابرع ناصسح ،زوتوم ايك عمجمل
ن˘هر ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل ي˘عر˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو
ةيباقعلا ةصسصسؤوملاب تقؤوملا سسبحلا
م˘ه˘ت م˘ه˘ي˘لإا ته˘˘جو ثي˘˘ح,سشار˘˘ح˘˘لا
ةدافتصسلاو ،لاومألا سضييبتب قلعتت
،ة˘˘عور˘˘صشم ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما ن˘˘˘م
ة˘عور˘صشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب سضور˘˘قو
ريدملا لاقو.ةيموم˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘تو
زرو˘˘˘تو˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ك» ة˘˘˘كر˘˘˘صشل ما˘˘˘ع˘˘˘لا

قرصشلا ةق˘ط˘ن˘م ي˘ف «ن˘صشيار˘ي˘برو˘ك
غنويه ميك«،ايقيرفإا لامصشو طصسوألا

لافتحلا سشماه ى˘ل˘ع سسمأا،«غ˘نو˘ي˘ك
ع˘ن˘صصم ن˘ي˘صشد˘ت ى˘ل˘ع ة˘ن˘صس رور˘م˘ب

ةديحولا ةكرصشلا يه زيقولق» نإا ةنتاب
تاذ ل˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ط˘˘˘خ تمد˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ي˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ع˘˘ي˘˘ن˘˘صصت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘قاد˘˘صصم
لا˘م˘كت˘˘صسا يرا˘˘ج˘˘لاو ،تارا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل
عبات˘لا ا˘ن˘كير˘صش«: فا˘صضأاو.«ه˘لا˘غ˘صشأا
فلملا عدوأا ،بورق لابولق عمجمل
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا ةرازو ىد˘˘˘ل ل˘˘˘ما˘˘˘˘كلا

لماكلا عينصصتلا ذي˘ف˘ن˘ت˘ل م˘جا˘ن˘م˘لاو

انمهاصس ثيح ،ان˘م م˘عد˘ب تارا˘ي˘صسل˘ل

د˘كأا ا˘م˘˘ك.«ة˘˘كر˘˘صشلا لا˘˘م سسأار ي˘˘ف

ىلإا ةيبونجلا ةيروكلا ةكرصشلا لثمم

ي˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘لا زز˘ع˘˘ي˘˘صس ر˘˘مألا اذ˘˘ه نأا

تتبثأا ةقيمع تايرحت دعب اهانفصشتكا

«ز˘˘ي˘˘قو˘˘ل˘˘ق» ع˘˘ن˘˘صصم ةدو˘˘ج خ˘˘يرا˘˘˘ت

عيزوت˘لا ة˘كر˘صشل ةد˘ي˘ج˘لا ة˘ع˘م˘صسلاو

84 يف اهئÓكو ربع ،«رئازجلا ايك»

ةكار˘صش تزوا˘ج˘ت«: لا˘ق ثي˘ح,ة˘يلو

يرئازجلا كيرصشلا عم زروتوم ايك

ثي˘ح ،قر˘ط˘لا ل˘كب تا˘ع˘قو˘ت˘لا ل˘˘ك

اوحجنو ةيراجتلا ةمÓعلا نم اوروط

ا˘ي˘ك تارا˘ي˘صس بي˘كر˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف

.«ةدوجلل مهنامصض عم ،ىلوأا ةلحرمك

رذحي نييرئازجلا نيردصصملا ةيعمج سسيئر

ةيقيقح ةثراك يبروأ’ا داحت’ا عم رحلا يراجتلا لدابتلا ةيقافتا
ىلوألا ةيعاذإلا ةانقلا ىلع افيصض هلولح ىدل  سسمأا «يرصصن ياب يلع» نييرئازجلا نيردصصملل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر هجو

ىلع ةثراك اهايإا اربتعم0202 ةنصس ذيفنتلا زيح لخدت يتلا يبروألا داحتلا عم رحلا يراجتلا لدابتلا ةيقافتا ةروطخ نم اريذحت
جرخي مل يتلا رئازجلا حلاصص يف تصسيل  اهنأا ادكؤوم ةيرئازجلا ةيلودلا تايقافتلا خيرات ىلإا ثدحتملا داعو.ينطولا داصصتقلا
مجح نأا قايصسلا سسفن يف فصشك امك.ةيعبتلا هذه نم جورخلا يف نآلا دحل حجني ملو ،تاقورحملا ريدصصت نع اهداصصتقا

رلود رايلم21 لإا اهنم رئازجلل سسيل رلود رايلم592 غلب ةلود82 مصضي حبصصأا يذلا يبروألا ءاصضفلاو رئازجلا نيب تلدابملا
ةررقملا رحلا لدابتلا ةقطنم لوخد ةبغم نم ارذحم ،يثراكلاب هفصصو يذلا عقاولا وهو ،تاقورحملا تاقتصشم تارداصص مصضت

قصشلا لإا لعفي ملو يبوروألا بناجلا اهيف مرتحي مل ادنب011 مصضت يبوروألا داحتلا عم تايقافتلا نأا افيصضم،0202 علطم
تايقافتلا نأا هثيدح ماتخ يف ادكؤوم.دارفألا لقنتو ايجولونكتلا نيطوتو نواعتلاب قلعتملا قصشلا نع يصضاغتلا مت اميف ،يراجتلا
ةيقافتلا رارغ ىلع ىرخأا ةلثمأا ايطعم رئازجلا حلاصص ريغ يف بصصت اهلعج امم ةقمعم تاصساردل عصضخت مل رئازجلا اهتعقو يتلا

قلعتي اميف ةصصاخ, تايقافتلا هذه لثم يف لوخدلل دعب ةزهاج تصسيل رئازجلا نأا ادكؤوم ،ةيبراغملا لودلا عمو ةيبرعلا لودلا عم
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ليكو مامأا ريخأ’ا اذه لثم ثيح

ىدل قيقحتلا يصضاقو ةيروهمجلا

سسمأا لوأا ءاصسم راجحلا ةمكحم

ىلإا عامتصسإ’اّ مت نيح يف دحأ’ا

داصسفلا ةيصضق سصوصصخب هلاوقأا

يف ة˘ل˘ّث˘م˘ت˘م˘لاو ا˘ه˘ي˘ف طّرو˘ت˘م˘لا

رلا
ّ

ريغ ةيزم هيّقلت دعب كلذو ةوصش

.جد فلأا05 ـب رّدقت ةّقحتصسم

دوعت ةعقاولا تايثيح نأاو املع

˘مر˘صصن˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ى˘˘لإا
ةنماثلا ةعاصسلا ىل˘ع د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
تماق نيأا ءاعبرأ’ا موي ءاصسم نم
دعب هفيقوت ةيلمعب ةطرصشلا تاوق
اهدا˘ف˘م ةد˘ّكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو
لغصشي يذلا ةطرصشلا ظفاحم مايق
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘˘ف سسي˘˘˘ئر بصصن˘˘˘م

ة˘ي’و ن˘مأا˘بI.R.B ير˘ح˘ت˘لاو
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا د˘˘حأا زاز˘˘ت˘˘با˘˘ب ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
ر˘ي˘غ ا˘ياز˘م ه˘ئا˘ط˘عإا˘ب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘مو
تا˘ه˘ج˘لا ل˘ع˘ج ا˘م˘م ة˘˘ّق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم

ل˘ب˘ق هد˘˘ّصصر˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا

.،ةحاطإ’ا

ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ءا˘ق˘˘لإا م˘˘ت ثي˘˘ح
يف اصسّبلتم ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو
ّلحم نم هجورخ دعب ةوصشر يّقلت
ى˘ل˘ع د˘جاو˘˘ت˘˘ي رو˘˘ط˘˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل
ط˘صسو ةرو˘ث˘˘لا ة˘˘حا˘˘صس ىو˘˘ت˘˘صسم
رصصانعلا تطبصض امنيب ،   ةنيدم
لّثمتي ايلام اغلبم هتزوحب ةينمأ’ا
يهو ميتن˘صس ن˘ي˘يÓ˘م ة˘صسم˘خ ي˘ف
ماق ةّقحتصسم ريغ ةيزم نع ةرابع

ثيح ،ه˘ب ة˘حا˘طإ’ا رو˘ف ا˘ه˘ي˘ّق˘ل˘ت˘ب
ذاخ˘تا˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا تما˘ق
ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك
يئاصضقّ فلم زاجنإا عم هّقح يف
مامأا سسمأا لّوأا موي هميدقت متيل
ل˘ي˘كو ما˘˘مأا ل˘˘ث˘˘م ن˘˘يأا ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
ىدل قيقحتلا يصضاقو ةيروهمجلا

ردصصي نأا لب˘ق را˘ج˘ح˘لا ة˘م˘كح˘م
ن˘ج˘صسلا ه˘˘عاد˘˘يإا˘˘ب ي˘˘صضق˘˘ي ار˘˘مأا
ة˘صسل˘ج مود˘ق ة˘يا˘غ ى˘لإا تقؤو˘م˘˘لا

.هتمكاحم

ةنيدملا طسسو ةوسشر يّقلتب اسسّبلتم هطبسض ّمت نأا دعب

تقؤوملا نجشسلا ةبانعبB.R.Iةقرف ضسيئر عاديإا
ةدكيكسس

ةنيدملا طشسو قيرط قلغت تÓئاع ثÓث
طصسو قيرطلا عطقب تÓئاع ثÓث سسمأا ءاصسم تماق
اوناك يتلا ةيانبلا كÓم نم اهدرط مت امدعب،ةنيدملا
دعب ،ةدكيكصس ةنيدم طصسو ةطرغوي جهنب اهنونكصسي

نوجتحملا بلاطو،كلاملا حلاصصل يئاصضق مكح رودصص
نم مهتÓئاعو مهتيامحو مهئاو˘يإ’ تا˘ن˘كصس م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب
اهب اوقلغأا و سضرأ’ا ىلع مهثاثأا اوعصضوو ،عراصشلا
ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ متيصس هنأا ىلإا راصشي .قيرطلا
و لافطأاو اهلمكأاب تÓئاع درط ةدكيكصس ةنيدم يف
نودب و لÓقتصس’ا ذنم اهورجأاتصسا تويب نم تابزاع
نيناوقل اقبط ةيئاهن ةيئاصضق تارارقل اذيفنت سضيوعت
اذهب و ،لÓقتصس’ا ذنم ةرجأاتصسملا تانكصسلا عاجرتصسإا
هذ˘ه نأا ا˘م˘ك ق˘ح يأا ن˘ير˘جأا˘ت˘صسم˘لا ء’ؤو˘ه˘ل ق˘ب˘˘ي م˘˘ل˘˘ف
ىلع ءانب رايهن’او طوق˘صسل˘ل ة˘ل˘يآاو ة˘م˘يد˘ق تا˘يا˘ن˘ب˘لا
ةناخلا يف اهتف˘ن˘صص ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ر˘يرا˘ق˘ت
نكصس تابلط ء’ؤوهل نأا ملعلا عم ،ةيلاقتربلا و ءارمحلا
ردقي ةرئادلا و ةي’ولا حلاصصم ىوتصسم ىلع يعامتجا

نيذلا ناكصسلا سضعب بصسح ةلئاع082 ب مهددع
يف انكاصس كرحت مل اهنأ’ لطامتلاب تاطلصسلا اومهتا
.اذه انمويل مهتيصضق
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 يقاوبلا مأا

قاروأا امهتزوحبو نيشصخششل دح عشضو
لايتحإلاو بشصنلا ضضرغل ةأايهم ةيدقن

ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو

دح عصضو نم،يقاوبلا مأا ةي’و نمأابIRB لخدتلاو
نينطاوملا ىلع لايتح’او بصصنلاب ناموقي نيصصخصشل
امهعم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل
تلصصف يتلا سسمأا موي ةيلحملا ةباينلا ىلع امهليوحتو
سضرغل ةأايهم ةيدقن قاروأا نيولت ةمهتب امهرمأا يف
لا˘صصت’ا ة˘ي˘ل˘خ بصسح˘ب ة˘ي˘صضق˘لا.لا˘ي˘ت˘ح’او بصصن˘˘لا

اهعئاقو دوعت يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
ةقرف رصصانعل تامولعم دورو رثا  نيرخآ’ا نيمويلا ىلإا
قاروأ’ ن˘ي˘صصخ˘صش ةزا˘ي˘ح ا˘هدا˘ف˘م  ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا

ذخأاب اهل حمصست سصئاصصخ تاذ نوللا ءادوصس ةصصاخ
بصصنلا سضرغل (وروأا) ةيبنجأ’ا ةلمعلا نول و لكصش
،سصا˘˘خ ل˘˘ئا˘˘صسب ع˘˘صضو˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،لا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ح’او
هبتصشملا فيقوت مت ةمكحم لمع ةطخ عصضو  متيل

ىلع ةنصس84و74 رمعلا نم ناغلبي نيذللا امهيف
ر˘ث˘ع ن˘يأا ،نور˘كف ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ءا˘˘ي˘˘حأا د˘˘حأا ىو˘˘ت˘˘صسم

.دوصسأ’اب ةنولم ةقرو091 ىلع امهتزوحب
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يقاوبلا مأا

ضصوشصلل ادح عشضت ةنايكشسم ةطرشش
تاقورشسملا  ضضعب عجرتشستو نكاشسملا
يقاوبلا مأاب ةنايكصسم ةرئاد نمأا حلاصصم ارخؤوم تنكمت
م˘˘هرا˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت سصا˘˘خ˘˘صشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘˘م

رصسكلاب ةقرصسلا ةيصضق يف مهطروتل ةنصس92و42 نيب
دو˘ع˘ت .تا˘قور˘صسم˘لا عا˘جر˘ت˘صسا ع˘م ن˘كصسم ل˘خاد ن˘م
لا˘صصت’ا ة˘ي˘ل˘خ نا˘˘ي˘˘ب بصسح˘˘ب  ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
نيمويلا ىلإا يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
ىوكصش ةنايكصسمب نمأ’ا حلاصصم يقلت دعب نيريخأ’ا
لعفل ةنايكصسم ةنيدمب لزانملا دحأا سضرعت سصوصصخب
ن˘م تار˘هو˘ج˘م تفد˘ه˘ت˘صسا ي˘ت˘لا و ر˘صسكلا˘ب ة˘قر˘˘صسلا
فرط نم ايلام اغلبمو يلأا مÓعإا زاهج ،رفصصأ’ا ندعملا
حلاصصم ترصشاب روفلا ىلع.ةيوهلا يلوهجم سصاخصشأا
، تامولعملا عيمج لÓغتصساب ةقمعملا اهتايرحت نمأ’ا
هبتصشملا ةيوه ديدحت نم خيراتلا سسفنب تنكمت نيأا
لحم تارهوجملا عاجرتصساو مهنم نينثا فيقوتو مهيف
هصشيتفت دعب يصسيئرلا هيف هبتصشملا لزنم نم ةقرصسلا

مت اميف ، زافلت زاهج لخاد ماكحإاب ةأابخم تناك يتلاو
مÓعإ’ا زاهج عاجرتصساو ثلاثلا هيف هبتصشملا فيقوت
ر˘ق˘م ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت د˘ع˘بو ه˘تزو˘ح˘ب نا˘ك يذ˘لا ي˘لآ’ا
:ي˘ت˘ي˘صضق ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م م˘هد˘صض ز˘ج˘نأا ، ة˘طر˘˘صشلا
،ةقورصسم ءايصشأا ءافخإا ،رصسكلاب لزنم لخاد نم ةقرصسلا»
ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا فار˘طأ’ا ع˘ي˘م˘ج م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت
.ةمكاحملا نيح ىلإا مهرمأا يف تلصصف يتلا ايميلقإا
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ةسسلج ةجمرب ةياغ ىلإا تقؤوملا سسبحلا ةبانعب يرحتلاو ثحبلا ةقرف سسيئر عاديإاب يسضقي ارمأا سسمأا لوأا ءاسسم راجحلا ةمكحم تردسصأا
. هتمكاحم

  ةديدجلا بسصانملا عيزوت ةقيرط لوح ريبك لدج طسسو

 لجيجب ةرÓب عنشصمب ةديدجلا فئاظولا  تارششع نع ابيرق نÓعإلا
¯Ω.eù°©ƒO

تارصشع حتف نع نÓعإ’ا رظتني

ةرÓب عنصصمب ةديدجلا  بصصانملا

ةي’و ةيليم˘لا˘ب بل˘صصلاو د˘يد˘ح˘ل˘ل

مهأ’ا ةلحرملل ابهأات كلذو لجيج

ي˘ت˘˘لاو بكر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه را˘˘صسم ي˘˘ف

مداقلا ربمفون رهصش رخاوأا قلطنتصس

لÓ˘غ˘ت˘صسا ي˘ف عور˘صشلا لÓ˘خ ن˘م

بكر˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه تاد˘˘˘حو ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ب

ةدحو مهأا لÓغتصسا يف عورصشلاو

يرارحلا لازتخ’ا ةدحو يهو هب

ن˘م ار˘خؤو˘م ا˘هدار˘ي˘ت˘˘صسا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

. ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا

اذ˘ه ى˘ل˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ف˘˘صشكو

ي˘ف عور˘صشلا قÓ˘م˘˘ع˘˘لا بكر˘˘م˘˘لا

ع˘˘ن˘˘صصم˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘كلا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسإ’ا

هب لاغصشأ’ا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب رو˘كذ˘م˘لا

رهصش رخاوأا ةئا˘م˘لا˘ب001 ةبصسن˘ب
ءاهتنإ’ا دعب كلذو لبقملا ربمفون
لاز˘˘˘ت˘˘˘خ’ا ةد˘˘˘حو بي˘˘˘كر˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
نم بناجأا ءاربخ بلجو يرارحلا
بيردت ةيلمع ىلع فارصشإ’ا لجأا
هذهب نيلماعلا نييرئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘ي˘غ˘صشت ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘حو˘˘لا
حتف˘ي˘صس ا˘م ا˘ه˘ب ة˘ل˘ما˘ع˘لا ةز˘ه˘جأ’ا
نÓعإÓل بكرملا ةرادإا مامأا قيرطلا

بصصانملا نم ريبك ددع حتف نع
نامصض اهنأاصش نم يتلا  ةديدجلا
غولبو تادحولا فلت˘خ˘م˘ب ل˘م˘ع˘لا

. ةبوغرملا جاتنإ’ا تايوتصسم
ح˘˘ت˘˘˘ف ن˘˘˘ع ف˘˘˘صشكلا ن˘˘˘ماز˘˘˘تو

عم ةرÓب عنصصمب ةديدج فئاظو
عنصصملا اذهب ليغصشتلا فلم ةدوع

تامولعملا لظ يف ةهجاولا ىلإا
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت ن˘˘˘ع تثد˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
فلملا اذه سصوصصخب تاقيقحتلا
ةنجل دافيإا قباصس تقو يف مت دعب
ع˘ن˘صصم˘لا ى˘لإا ىو˘ت˘صسم˘لا ة˘ع˘ي˘˘فر
ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ا˘قÓ˘˘ط˘˘نا

دوجو نأاصشب ليق ام لظ يف كلذو
فيظوتلا تايل˘م˘ع ي˘ف تا˘ف˘لا˘خ˘م
ل˘ظ ةر˘ي˘ب˘˘ك تازوا˘˘ج˘˘ت لو˘˘صصحو
ةأا˘صشن˘م˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
.Óيصصفتو ةلمج اهنوفني ةيعانصصلا

ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا عر˘˘ف˘˘لا عرا˘˘صس ا˘˘م˘˘ك
درلا ىلإا ةيليملاب ليغصشتلا ةلاكول

ةقيرطب ةقلعتملا تا˘ع˘ئا˘صشلا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ف˘˘ئا˘˘ظو˘˘لا ح˘˘ن˘˘م
نع لاقي امو ةرÓب عنصصم ىوتصسم
ن˘م ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ءا˘˘صصقإا

لÓخ نم كلذو فيظوتلا تايلمع
ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ا˘ه˘مد˘ق ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘قرأ’ا

ةئاملاب94 حنم ىلع تدكأا  يتلاو
يبلاط˘ل ةرو˘كذ˘م˘لا ف˘ئا˘ظو˘لا ن˘م
ة˘لا˘كو ر˘ب˘ع ن˘ي˘ل˘ج˘صسم˘لا ل˘غ˘˘صشلا
مصضت يت˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب ل˘ي˘غ˘صشت˘لا

اهن˘مو ة˘ي’و˘لا ن˘م تا˘يد˘ل˘ب ر˘صشع
ةلاكولا تدكأا امك ، ةيليملا ةيدلب
ةقلعتم˘لا م˘عاز˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘هدر ي˘ف
ةيلمع نم ةيلحملا ةلامعلا ءاصصقإاب
تاءارجإ’ا لكل اهتاعارم فيظوتلا
بنا˘˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ةذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا

ماقرأ’ا ل˘ك م˘يد˘ق˘ت˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘صساو
لامعلا سصوصصخب تاح˘ي˘صضو˘ت˘لاو
لثم عنصصملاب مهليغصشت مت نيذلا
ةرتفلا لÓخ ىرخأ’ا تآاصشنملا ةيقب
. ةيصضاملا

ةيومنت عيراسشم نم ةدافتسس’ا نم ةبلاطملل/جيريرعوب جرب

54 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغي زاجملا ةيرق ءايحأا ناكشس
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ة˘˘ير˘˘˘ق سضع˘˘˘ب سسمأا مو˘˘˘ي مد˘˘˘قأا
بونج سشعلا ةيدلبل ةعباتلا زاجملا
قيرطلا قلغ ىلع جيريرعوب جرب

جر˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘˘لا54 ينطولا
ىوتصسم ىلع ةليصسملاو جيريرعوب
رمي يذلا رصسجلل يلامصشلا جرخملا

ن˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم بصصق˘لا يداو ى˘ل˘ع
بي˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘نأ’او ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘لا
نم ةدافتصس’اب ةبلاطملل  ةيديدحلا

ءابرهكلاب م˘ه˘ئا˘ي˘حأا ط˘بر عور˘صشم
اورظتنا مه˘نأا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بصسحو

ةنصس02 ن˘م ر˘ث˘كأ’ ةدا˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ىلإا تÓصسارملا نم مهبصسح مغرلاب
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

م˘ه˘باو˘بأا قر˘ط اذ˘كو م˘ه˘ت˘ي˘˘ع˘˘صضو

تأا˘ب م˘ل اذ˘˘ه ل˘˘ك نأا ’إا دو˘˘عو˘˘لاو

نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط ا˘م˘ك د˘˘يد˘˘ج˘˘ب

يذلا يعيبطلا زاغلا نع جارفإ’اب

ةدافتصس’ا ميم˘ع˘ت اذ˘كو هزا˘ج˘نإا م˘ت

ي˘˘ح˘˘صصلا فر˘˘صصلا تاو˘˘˘ن˘˘˘ق ن˘˘˘م

حÓصصإا اذ˘كو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’او

تاهجلا نيدصشانم تاقرطلا سضعب

ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو م˘˘ه˘˘جاردإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

يفو لجاعلا بيرقلا يف مهلاغصشناب

سسلجملا سسيئر دكأا لبق نم هدر

يف لخدي اذه نأا يدلبلا يبعصشلا

نع فصشكو ةيعاطقلا جماربلا راطإا

خيرا˘ت˘ب هد˘ق˘ع م˘ت يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا

ءانبلا ةير˘يد˘م˘ب6102/40/21

لوح جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘ب ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا سصخر داد˘˘عإا
ا˘ه˘ن˘م ع˘يرا˘صشم˘لا لو˘ح زا˘غ˘ل˘نو˘صس
سضع˘˘ب سصخ˘˘ت ع˘˘يرا˘˘صشم ة˘˘ع˘˘ب˘˘صس
ةيفلاوخل رارغ ىلع ةيدلبلا قطانم
نيماحيت يتيرقب لاوج نب ةلئاعو
ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو حودو˘˘ب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع اذ˘˘كو
فافد ةلئاعو ة˘ي˘لا˘م˘صشلا نزا˘خ˘م˘لا
يريحدو سشيتب نب يتلئاعو ةزاعمب
ع˘يرا˘صشم˘لا هذ˘ه زا˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب

راظتنا يف ةنجللا ةقفاومب تيظح
يف عقاو˘لا سضرا ى˘ل˘ع ا˘هد˘ي˘صسج˘ت
تاءار˘˘جإ’ا لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا
قيرطلا قلغ رمتصساو اذه ةيرادإ’ا
سسيئر لخدت مغر لاوزلا دعب ىلإا
كرد˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك د˘˘ئا˘˘˘قو ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا

يبعصشلا سسلجملا سسيئرو ينطولا

مهعانقإ’ مهت’واحم نأا ’إا يدلبلا

دا˘ف˘يإاو م˘˘هرار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع  لود˘˘ع˘˘ل˘˘ل

يلاو د˘ي˘صسلا ى˘لإا م˘ه˘ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م

رو˘صضح ى˘ل˘ع اور˘صصأا ن˘يأا ة˘ي’و˘لا

ةي’ولاب لوأ’ا يذيفنتلا لوؤوصسملا

ايصصخصش هيلإا مهت’اغصشنا هغÓبإاو

لبق نم ادو˘عو او˘ق˘لأا م˘ه˘نأا ة˘ج˘ح˘ب

عقاولا سضرأا ىلع اهديصسجت نود

فيقوتب نوج˘ت˘ح˘م˘لا ما˘ق د˘قو اذ˘ه

ىلع ةلي˘صسم˘لا ن˘م مدا˘ق˘لا را˘ط˘ق˘لا

ةروا˘ج˘م˘لا ة˘كصسلا ط˘خ ىو˘˘ت˘˘صسم

ةطحم ىلإا هتداعإا مت نيأا قيرطلل

.قÓطن’ا

ةنتابب ةعنم يف تاربشصملاو ريشصعلل ةدحو لخاد قيرح بوبشش
قيرح دامخإا لجأ’ ،سسيرأا ،ةعنم نيتيوناثلا نيتدحولل ةعباتلا ءافطإ’ا قرفب ةمعدم ،ةنتاب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل ةيلمعلا حلاصصملا تلخدت
يف لثمت داتعب ةيرصشبو ةيدام تايناكمإا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تدنجو ترخصس دقو ،ةنتاب ةي’وب ةعنم ةيدلبب تاربصصملاو ريصصعلا ةدحوب بصش

قيرحلا يف مكحتلا مت ثيح  ،ماهملاو بترلا فلتخمب انوع21 يلمع دادعتبو فاعصسإا ةرايصسو نازوأ’او تاصصصصختلا فلتخم نم لخدت تايلآا30
نمأ’ا روصضحب ،ةيداملا اهتايناكمإا ةيلمعلل ىرخأ’ا يه ترخصس يتلا ةيعانصصلا ةصسصسؤوملا لامعو يلخادلا نمأ’ا ناوعأا ةكراصشمب ايئاهن هدامخإاو

نم هيوتحت امو ةيواح52 يلاوح فÓتإاو قارتحا قيرحلا اذه هيف فلخ  تقو يف ،فصصنو تاعاصس ثÓث ةيلمعلا تماد دقو ،نيينطولا كردلاو

يئاهنلا جوتنملاو ةيلوأ’ا داوملا نزخم يف ةدجاوتم تناك ،ةيندعم ةدادصس00084 ىلع ةيواح لك يوتحت ثيح ،ةيجاجزلا تاروراقلا تادادصس

عنصصملا ذاقنإا مت اميف ،قيرحلا راثآابو ناخدلاب هفقصسو هناردج هوصشت عم،(2م006) يلاوحب ردقت هتحاصسم يذلاو ،تاربصصملاو ريصصعلا يف لثمتملا
يف اذه ،مخصضأا رئاصسخ ليجصستو ةثراك عوقو بينجتو ،ايئاهن هدامخإاو نزخملا يف هرصصحو عنصصملا ةيقب ىلإا هدادتماو قيرحلا راصشتنا عنم لÓخ نم
.قيرحلا ع’دن’ ةيقيقحلا بابصسأ’ا دنع فوقولل قيقحت حتف هيف مت يذلا تقولا
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ةذتاشسألأ ميركت ةبشسانملاب مت نيأأ
ذاتشسأأ ةبتر ىلإأ مهتيقرت تمت نيذلأ
م˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

ثيح .ةفلتخم تايلك نم أذاتشسأ35

بطلأ ةيلك نم أذاتشسأ91 ةيقرت مت
اهتلت،يلاعلأ ميلعتلأ ذاتشسأأ ةبتر ىلإأ

ةيلك م˘ث ةذا˘ت˘شسأأ01 ـب مولعلأ ة˘ي˘ل˘ك
ـب ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘شسنإلأ مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأو بأدآلأ

ـب سسدنهملأ مولع ةيلكو،ةذتاشسأأ01

سضرألأ مو˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘كو،ةذ˘˘تا˘˘شسأأ9
مولعلأو قوقح˘لأ ة˘ي˘ل˘كو ن˘يذا˘ت˘شسأا˘ب
مولعلأ ةيلك مث،نيذاتشسأاب ةيشسايشسلأ
م˘ت ثي˘ح،د˘حأو ذا˘ت˘شسأا˘ب ة˘يدا˘شصت˘قلأ
ةيعماجلأ ةنشسلأ حاتتفأ دعب مهميركت
ريدم روشضحب ةيلولأ يلأو فرط نم
نم ددعو م˘ها˘ي˘ح ذا˘ت˘شسألأ ة˘ع˘ما˘ج˘لأ
نييل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأو تأرا˘طإلأ

ة˘ير˘كشسع˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ي˘˘لوؤو˘˘شسمو
زيزعوب ذاتشسألأ ىقلأأو أذه ،ةيندملأو
ةر˘شضا˘ح˘م بط˘لأ ة˘ي˘ل˘ك د˘ي˘م˘ع دأر˘م
   .يتأذلأ يوأدتلأ نأونعب

بلاط فلأ83 نم رثكأ
مهنم ةبانع ةعماجب نوسردي

ديدج بلاط0007نم ديزأ
ةرأدإأ تف˘˘ششك ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

نأأ ة˘با˘ن˘ع˘ب را˘ت˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ن˘م ر˘ث˘كأأ ا˘ه˘ي˘ف سسرد˘ي˘شس ة˘ع˘ما˘ج˘لأ

ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل ة˘˘ن˘˘شسلأ هذ˘˘ه بلا˘˘ط ف˘˘لأأ83
يف سسناشسيل˘لأو ر˘ت˘شسا˘م˘لأ ي˘تدا˘ه˘شش
م˘ت ثي˘ح،تا˘شصشصخ˘˘ت˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ن˘م د˘يد˘˘ج بلا˘˘ط0007 ل˘ي˘ج˘شست
ددعلأ امأأ ،ايرولاكبلأ ةداهشش يلماح
راتخم يجاب ةعماج ةبلطل يلامجإلأ

رتشساملأ9102/0202 ةنشسل ةبانع

سسناشسيللأ ة˘ب˘ل˘طو73211 ردقي

ددعلأ نإاف ريكذتلل، سسناشسيل47102
رتشسام˘لأ ة˘ب˘ل˘ط ل˘ي˘ج˘شست˘ل ع˘قو˘ت˘م˘لأ

،2354 يلأوح غلبي دق ىلوأأ ةنشسلأ
نيو˘كت˘لأ ع˘يرا˘ششم سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ
دجويف رتشسامو سسنا˘شسي˘ل ن˘يرو˘ط˘ل˘ل

491 رتشسامو سسناشسيل عورششم48

ةدئافل اعورششم اهنيب نم ،عورششم
ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لأ
ة˘يدا˘شصت˘قإلأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ نأو˘ن˘˘ع˘˘ب
هذه ةيناثلأ ةرودلل هحتف متيشس يذلأو
نيوكتب ةعماجلأ لفكتتو أذه ،ةنشسلأ
ا˘ه˘ط˘بر˘ت ي˘ت˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ تأرا˘˘طإأ
ةدايقلأ اهنيب نم تايقافتإأ ةعماجلاب
غلبيو أذه ، ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ
ةعماجب ةذ˘تا˘شسأÓ˘ل ي˘لا˘م˘جإلأ دد˘ع˘لأ

مهنيب نم أذاتشسأأ1422 راتخم يجاب

ةبترب323،يعماج ذاتشسأأ ةبترب584
ةذ˘تا˘شسأأو،أأ – م˘شسق ر˘شضا˘ح˘˘م ذا˘˘ت˘˘شسأأ

سصخي اميف امأأ –ب– مشسق نيرشضاحم
ة˘شصشصخ˘م˘لأ ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ بشصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
دقف –ب– مشسق نيدعاشسملأ ةذتاشسÓل
نأو˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘جرا˘خ ة˘ق˘با˘شسم ح˘ت˘˘ف م˘˘ت

9102/0202 ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ن˘˘˘شسلأ

ةبتر يف نييعماج ةذتاشسأأ فيظوتل
ردق ثيح –ب– مشسق دعاشسم ذاتشسأأ

ب ةحوتفملأ ةيلاملأ بشصانملأ ددع

بشصانملأ ددع ردق امك ،ابشصنم52
نيوكتلأ جوتنم راطإأ يف ةحوتفملأ

ةبشسنلاب امأأ. ا˘ب˘شصن˘م42 ـب جراخلا˘ب

مت دقف (RUESSEFORP) ةبترل

9102. ةنشس لÓخ أذاتشسأأ35 ةيقرت

يف قجسم ابلاط9814
40 حتف حارتقاو هاروتكدلا
يف نيوكتلل ةديدج عيراشم

رتساملا

عيراششم40 ح˘ت˘ف حأر˘ت˘قإأ م˘˘ت
ةيعماجلأ ةنشسلل رتشساملأ يف نيوكت
،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلأ، خ˘يرا˘ت˘لأ ي˘ف ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ
اميف امأأ ،ايجولويبلأو يلآلأ مÓعإلأ
جرد˘˘ت˘˘لأ د˘˘ع˘˘با˘˘م تا˘˘˘شسأرد سصخ˘˘˘ي
هأروتكدلاب ن˘ي˘ل˘ج˘شسم˘لأ دد˘عرد˘ق˘ي˘ف

يف0202/9102 ةيعماجلأ ة˘ن˘شسل˘ل

،ابلاط9814 ـب تاشصشصختلأ عيمج
ن˘يو˘كت˘لأ سضور˘ع دد˘ع غ˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

78 ةيراجلأ ةنشسللDML 30روطلأ

بشصان˘م˘لأ دد˘ع نو˘كي˘ل ، ا˘شصشصخ˘ت

ةيلكب461 مهنيب نم334 ةحوتفملأ
ي˘لا˘م˘جإلأ دد˘ع˘˘لأ غ˘˘ل˘˘ب د˘˘قو ،بط˘˘لأ
ىوتشسم ىلع ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
نآلأ د˘˘˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘˘˘لإأ تا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘كلأ

ثحبلل ةينطولأ ع˘يرا˘ششم˘لأو54021

RNPة˘˘ع˘˘با˘˘ت ع˘˘يرا˘˘˘ششم ي˘˘˘هو
ثحبل˘ل ة˘ي˘تا˘عو˘شضو˘م˘لأ تلا˘كو˘ل˘ل

ددع نعو ،اعورششم31 ـب ةردقملأو
ةميدقلأ ني˘ت˘غ˘ل˘لا˘ب ثح˘ب˘لأ ع˘يرا˘ششم
ثح˘˘˘ب˘˘˘لأ ع˘˘˘يرا˘˘˘ششمو ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأو

URPENCـبردقت

ثح˘˘ب˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘ششمو،ا˘˘عور˘˘˘ششم512

ـب ردقتUFRP يعماجلأ ينيوكتلأ

 .اعورششم06

ةحنم نم اودافتسا ابلاط46
 جراخلاب يماقإلا نيوكتلا
ة˘ير˘يد˘م˘لأ ة˘با˘ي˘˘ن سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو

نوا˘ع˘ت˘لأو ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لأ تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل
تأر˘ها˘ظ˘ت˘لأ ط˘˘ي˘˘ششن˘˘تو لا˘˘شصتإلأو

لدابتلأ راطإأ يفو .ةيفاقثلأو ةيملعلأ

دد˘ع غ˘ل˘ب د˘ق˘ف ة˘ي˘كر˘ح˘لأو ي˘م˘ل˘ع˘˘لأ

ة˘ح˘ن˘م ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ

ى˘لإأ جرا˘خ˘˘لا˘˘ب ي˘˘ما˘˘قإلأ ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأ

و لود50 ىلع نيعزوم ،ابلاط46

ايناطيرب تاعما˘ج˘ب ا˘ب˘لا˘ط63  يه

تا˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب ة˘ب˘ل˘ط90 ،ى˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘لأ

تاعماجب ة˘ب˘ل˘ط70 ةي˘شسنر˘ف˘لأ

ةيشسنرف تاعماجب ةبلط20و نيشصلأ

بلاط32 دا˘ف˘ت˘شسأ ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ،

يف ىدملأ ةليوط ةحنم نم هأروتكد

يئانثتشسلأ ين˘طو˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ را˘طإأ

ENP،يلام˘جإلأ دد˘ع˘لأ غ˘ل˘ب˘ي˘ل

كلذ ىلإأ ة˘فا˘شضإأ،هأرو˘ت˘كد ا˘ب˘لا˘ط82

يف يماقإأ نيوكت نم نابلاط دافتشسأ

اميفB SAFORP + ةحنم راطإأ

ع˘م ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تإلأ سصخ˘˘ي

، يداشصتقإلأو ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ عا˘ط˘ق˘لأ

را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج تن˘كم˘ت د˘ق˘ف

يف نيوكتلل لاجملأ حتف نم ةبانع

سصشصختملأ نيو˘كت˘لأ ج˘ما˘نر˘ب را˘طإأ

SGP،عيراششم40 اهددع غلبو ،

د˘ي˘ق ىر˘خأأ ع˘يرا˘ششم ى˘لإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب

.ةشسأردلأ

ديدج بلاط0007 مهنم ةعماجلاب نوسسردي بلاط فلأا83 نم رثكأا ليجسست

 يلاعلأ ميلعتلأ ذاتصسأأ ةبتر ىلإأ راتخم يجاب ةعماجب أذاتصسأأ35 ةـيقرت
يذلا يناجلا ةبقاعمب ةبلاطملل
ثداح رثإا لفطلا ةافو يف ببسست

رورملا

روصشاع يديصس ناكصس
قيرطلل مهقلغ نوددجي

مهتكرح روششاع يديشس يح ناكشس سسمأأ ددج
ةبلاطملل مهيحب قير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ˘ب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلأ
تشسهد يتلأ ةبكرملأ بحاشص ةبقاعم ةرورشضب
أذ˘ه بق˘ع ة˘ي˘ح˘شض حأر يذ˘لأ م˘ث˘ي˘ه ل˘˘ف˘˘ط˘˘لأ
نتم ىلع ناك يذلأو ميلألأ رورملأ ثداحلأ
رفيو هشسهدب ة˘ب˘كر˘م بحا˘شص مو˘ق˘ي˘ل ه˘ت˘جأرد
ةثداحلأ هذه هئامد يف حبشسي هكرت نيأأ ابراه
روششاع يد˘ي˘شسب ط˘ق˘ف ما˘يأأ ذ˘ن˘م تع˘قو ي˘ت˘لأ

مايأأ6 ـل هثوكم اهرثإأ ىلع ةيحشضلأ يفوتو
يف أريغشص لأزي ل وهو ةايحلأ قرافيل طقف

نوجتحملأ ددن ثيح (ةنشس51 ) روهزلأ رمع
أوريشسي نيذلأ قيرطلأ أذه يلمعتشسم روهتب
تÓهمملأ دوجو نم مغرلأ ىلع ةقئاف ةعرشسب

يديشس طشسوبو ةينأرمع ةقطنم هذه نأأ امك
ثداح هيف ثدح يذلأ ناكملأ نأأ امك روششاع
ةطشسوتم هل ةلباقملأ ةهجلأ يف دجوت  رورملأ
ن˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ لا˘˘ف˘˘طألأ نأأ ثي˘˘ح ي˘˘ح˘˘˘لأ
دعاقم ىلإأ باهذلل قيرطلأ عطقل  نورطشضي
يناجلأ ميلشست مدعو ةرتف رورم دعبو ةشسأردلأ
ناكشسلأ ءايتشسأ راثأأ ام ةينمألأ حلاشصملل هشسفن
ةشضافتنلأ لÓخ نم عراششلأ ىلإأ أوجرخ نيذلأ
مثيه لفطلأ قحب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأو ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ˘ب
.ةلأدعلأ قيقحتو يناجلأ ةبقاعمو

MƒQjá aÉQì

روسضحب دوهزم قيفوت ةبانع يلاو فرط نم،9102/ 0202 ةيعماجلا ةنسسلا رامع يديسس راتخم يجاب ةعماجب دياقلب ركبوب زكرمب سسمأا تحتتفأا
.تاراطإلا نم ددعو ةعماجلا ريدم

 يلاولا ةلباقمو ةموسضهملا مهقوقحب ةبلاطملل

 ةي’ولأ رقم ىلإأ ةريصسم نومظني دحوتلأ لافطأأو ءايلوأأ
¯MƒQjá aÉQì 

لا˘ف˘طأأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘شص م˘˘ظ˘˘ن
مهئايلوأأ ة˘ق˘فر ة˘با˘ن˘ع˘ب د˘حو˘ت˘لأ

ى˘لإأ ةرو˘ث˘لأ ة˘حا˘شس ن˘م ةر˘ي˘شسم
مأدقألأ ىلع ايششم ةيلولأ رقم
تلاغششنأ عفرو يلأولأ ةلباقمل
لا˘˘˘ف˘˘˘طألأ ن˘˘˘م ة˘˘˘ئ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه
مهلف ةموشضهملأو نيمور˘ح˘م˘لأ
مهلو ةحشصلأو ميلعتلأ يف قحلأ
نوبلاطي مهو ةايحلأ يف قحلأ
دحوتلأ لافطأاب سصاخ زكرم ءانبب
تمشص يف نوناعي مهف ةبانعب
ثي˘ح ة˘ي˘غا˘شص نأذآأ دا˘˘ج˘˘يأ نود
ن˘م ة˘ئ˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه ءا˘˘ي˘˘لوأأ را˘˘ت˘˘خأ
عرا˘ششلأ ى˘لإأ جور˘خ˘لأ لا˘ف˘˘طألأ

ةرقحلاب ددنت تأراعشش نيعفأر
ي˘ف ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘˘ه˘˘ل سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لأو
نأأ ثي˘ح ير˘ئأز˘ج˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ
ىندأأ نم مورحم دحوتملأ لفطلأ

تاتفل نيعفأر ةيعرششلأ هقوقح
دحوتلأ لا˘ف˘طأأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘ت˘كم
ةبلاطملأ دوعولأ يه نيأأ نوناعي
ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ ز˘كر˘م˘لأ زا˘ج˘نإا˘˘ب

قحلأ مهل نيذلأ دحوتلأ لافطأل
ةايحلأو ة˘ح˘شصلأو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘ف

تا˘ه˘مأأ تأرا˘ع˘˘شش بنا˘˘ج ى˘˘لإأو
ةر˘ق˘ح ا˘نا˘ف˘˘ك د˘˘حو˘˘ت˘˘لأ لا˘˘ف˘˘طأأ

ةاي˘ح˘لأ ي˘ف ق˘ح˘لأ م˘ه˘ل ا˘ندلوأل
لافطألأ نم ةئفلأ هذه نأأ ثيح
قا˘ح˘ت˘للأ ق˘ح ي˘˘ف أو˘˘مر˘˘ح د˘˘ق
ة˘لا˘ح ي˘فو ة˘يدا˘ع˘لأ سسرأد˘م˘لا˘ب
ة˘شسأرد˘لأ د˘عا˘ق˘م˘ب م˘ه˘˘قا˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ةر˘ي˘ث˘ك تا˘بو˘˘ع˘˘شص نو˘˘ه˘˘جأو˘˘ي
دد˘ن ا˘م˘كو ا˘هر˘˘ي˘˘غو ةر˘˘ق˘˘ح˘˘لأو
مهئانبأأ عم مهتاناعمب نوجتحملأ
تأو˘ن˘شسلأ لأو˘ط ن˘يد˘حو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
لفط مهيدل نم كانهف ةطرافلأ
دو˘˘جو مد˘˘˘ع بب˘˘˘شسو ر˘˘˘ث˘˘˘كأأ وأأ

م˘ه˘ل˘ع˘ج م˘ه˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ز˘˘كأر˘˘م
ةشصاخلأ زكأرملأ ىتحو نوناعي
كان˘هو ف˘ي˘لا˘كت˘لأ ة˘ي˘لا˘غ ي˘ه˘ف
كلت عفد نوعيطتشسي ل ءايلوأأ
مهيدل نيذلأ ةشصاخ فيراشصملأ

أذكهو دحوتلاب ناباشصم نÓفط
ناكم دجي ل يدحوتلأ لفطلاف
كل˘ت ما˘مأأو ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ه˘˘ل
مهنأأ ن˘م م˘غر˘لا˘بو تا˘بو˘ع˘شصلأ
ة˘قرا˘خ تأرد˘ق م˘ه˘يد˘لو ءا˘ي˘كذأأ

مدع دع˘بو نو˘ششم˘ه˘م م˘ه˘ن˘كلو
تأونشس ةدعل بلاطملأ ديشسجت
طا˘˘ششن˘˘لأ ح˘˘لا˘˘شصم فر˘˘ط ن˘˘˘م

زاجنإاب يعا˘م˘ت˘جلأ ن˘ما˘شضت˘لأو

مت هنأأ ثيح دحوتلاب سصاخ زكرم

ي˘نو˘ب˘لا˘ب سضرأأ ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ع˘˘شضو

قيلت ل ىرخأاب رييغت مت هنكلو

8002 ةنشس يف ةريغشصو كلذ

ق˘ل˘ت˘˘ت م˘˘ل تقو˘˘لأ كلذ˘˘ب ذ˘˘ن˘˘مو

نم ةئفلأ هذهل ةينعملأ تاهجلأ

ةيعمج لعج ام أذهو عمتجملأ

دحوتلأ لاف˘طأل نو˘ب˘ي˘ه ن˘ي˘فلد

يف يلأولأ لشسأرت ةبانع ةيلوب
ل˘ف˘كت˘ل˘ل تأر˘م˘لأ ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
ن˘م ة˘حور˘ط˘م˘لأ م˘ه˘تلا˘غ˘ششنا˘˘ب

د˘حو˘ت˘˘لأ لا˘˘ف˘˘طأأ ي˘˘لا˘˘هأأ فر˘˘ط
ة˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘ششلأ ن˘˘˘˘م سصخألا˘˘˘˘بو
فدهب ةريقفلأو لخدلأ ةدودحم
ثيح ر˘كب˘م˘لأ م˘ه˘جÓ˘ع نا˘م˘شض
لافطأل تاهمألأو ءابآلأ دباكي
ةاناعم ةبانع يف دحوتلأ ىشضرم
ةل˘ق ل˘ظ ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ت ل ة˘ي˘مو˘ي

ةيعامتجلأ ةيا˘عر˘لأ تا˘شسشسؤو˘م
ن˘يذ˘لأ لا˘ف˘طألا˘ب ي˘ن˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
نم عونلأ أذه لثم نم نوناعي
ز˘˘كأر˘˘˘م تد˘˘˘جو نإأو ة˘˘˘قا˘˘˘عإلأ

اهفيلاكت ىلع ىوقت ل ةشصاخ
ةر˘ي˘ق˘ف˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ة˘˘شضها˘˘ب˘˘لأ

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ تأا˘ترأ د˘˘ق˘˘ف أذ˘˘ه˘˘لو
ه˘˘ت˘˘ف˘˘˘شصب ي˘˘˘لأو˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘شسأر˘˘˘م
ةرور˘˘˘˘˘شضب لوألأ لوؤو˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لأ
د˘حو˘ت˘لأ لا˘ف˘طأأ ذا˘ق˘نإل ل˘خد˘ت˘لأ

زكر˘م زا˘ج˘نإأ لÓ˘خ ن˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب
ةيعمجلأ ةد˘عا˘شسمو م˘ه˘ب سصا˘خ
كÓ˘مأل ع˘با˘ت ر˘ق˘م دا˘ج˘يإأ ى˘˘ل˘˘ع
نم ةئفلأ هذه ةدعاشسمل ةلودلأ
سصئاقنلأ نم م˘غر˘لا˘بو لا˘ف˘طألأ
دقو ةيعمجلأ اهنم يناعت يتلأ
سضع˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت تعا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسأ
نم ةئفلأ هذ˘ه ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ط˘ششنألأ
لك ىوتشسم ىلع دحوتلأ لافطأأ

ةيشسور˘ف˘لأ يدا˘نو ح˘ب˘شسم˘لأ ن˘م
ه˘ي˘فر˘ت˘لأو با˘ع˘˘لألأ تأءا˘˘شضفو
سضعب ةدعاشسمب أذهو ةشصاخلأ
نأأ لإأو نير˘ي˘خ˘لأو ن˘ي˘ن˘شسح˘م˘لأ

م˘˘ه لا˘˘ف˘˘طألأ ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه
ةنراقم نوششم˘ه˘مو نورو˘ق˘ح˘م
ددن امكو لافطألأ تائف يقابب
تأراعششو تأرابعب نوجتحملأ

دحوتلأ لافطأأ نأأ اهمهأأ ةفلتخم
ةموشضهملأ مهقوقحب نوب˘لا˘ط˘ي
م˘˘ه˘˘ت˘˘˘كر˘˘˘ح تر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسأ د˘˘˘قو
ة˘˘يلو˘˘لأ ما˘˘مأأ ة˘˘ي˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حلأ

ريغ يلأولأ ةلباقم ىلع نيرشصم
م˘تو لو˘˘غ˘˘ششم نا˘˘ك ي˘˘لأو˘˘لأ نأأ
˘˘مو˘˘ي˘˘لأ د˘˘عو˘˘م م˘˘ه˘˘ل د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت

نأاب مهل نيدكؤومو مهلابقتشسل
.يلأولل تلشصو دق مهتلاغششنأ

 ىسسيع يديسسب نكسس005 ةمئاق نع جارفإلاب اوبلاط

 ةرئأدلأ رقم مامأأ نوجتحيAPL 2102 تافلم باحصصأأ
جأرفإلاب ةبلاطملل ةرئأدلأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقوAPL 2102 معدملأ يوقرتلأ نكشسلأ تافلم باحشصأأ سسمأأ ةحيبشص نشش

هذه دوشسي يذلأ سضومغلاب أوددن مهنأأ ثيح ىشسيع يديشسب نكشس005 ـب ةردقملأ ةينكشسلأ مهتشصحل مهب ةشصاخلأ ةمئاقلأ نع

لفكتلأ ةرورشضب ةينعملأ تاهجلأ ىلإأ تاميلعت ىطعأأ دق يلاحلأ يلأولأ نأأ نم مغرلاب مويلأ أذه دح ىلإأ2102 ةنشس ذنم ةيشضقلأ
أذه زاجنإأ ماهم مهل تدنشسأأ نيذلأ نولواقملأ اهريشضحتب ماق دق ناك يتلأ ةقباشسلأ ةمئاقلأ ءاغلإأو تافلملأ ةشسأردو ةيشضقلاب

مهنأأ امك تأونشس7 ةدمل أورظتنأو نكشسلأ نم عونلأ أذه يبلاط تافلم ةشسأردو ةيشضقلاب ةرئأدلأ سسيئر فيلكت متو عورششملأ

مت دقوAPL ةغيشص يف8102 يبتتكم بناج ىلإأ3102 لدعك نكشسلأ نم ىرخأأ غيشص يف باتتكلأ ةشصرف مهتتاف دق

لك عراششلأ ىلإأ نوجرخي مهلعج ام ةيشضقلأ هذه دوشسي سضومغلأو نورظتني2102 تافلم باحشصأأ يقبو مئأوقلأ نع نÓعإلأ
هاجت ةقلاعلأ مهتيعشضو ةيوشستو مهريشصم ةفرعمل ةرئأدلأ سسيئر ةلباقم ةرورشضب ةبلاطملل ةرئأدلأ رقم مامأأ نوجتحيو نينثإأ موي

 MƒQjá aÉQì.ىشسيع يديشسب معدملأ يوقرتلأ نكشس005 ـلأ ةمئاقلأ نع جأرفإلأ لÓخ نم نكشسلأ



يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف9975ددعلا9102 ربوتكأا80  ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com

¯U°Édí. Ü

جا˘˘مدلا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف أو˘˘ب˘˘لا˘˘ط ن˘˘يأأ
نود ةمئأد لمع بصصانم مهحنمو
تأون˘صس با˘صست˘حأو طر˘صش وأأ د˘ي˘ق
شضعب دكأأ دقو دعاقتلأ يف لمعلأ
ةبانع ةيلو رطؤوم مهمدقتي لامعلأ
هنأاب ةعاصس رخآل ،فيرصش فأدهموب
عوصضخ وأأ عوجر كانه نوكي نل
ةلثمتملأ مهبلاط˘م ق˘ق˘ح˘ت˘ت نأأ ى˘لإأ
مث ي˘صسا˘صسأأ بل˘ط˘م˘ك جا˘مدإلأ ي˘ف
ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ تأو˘˘ن˘˘صس با˘˘صست˘˘حأ
يعجر ر˘ثأا˘ب شضيو˘ع˘ت˘لأو د˘عا˘ق˘ت˘لأ

،ايفصسعت نيفوقوملأ فيظوت أريخأأو
مهتلاغصشنأ أوع˘فر م˘ه˘نأأ أو˘فا˘صضأأو
لبق، ةبانع ةيلول ليغصشتلأ ريدمل
رقم ىلإأ شسمأأ ةهجولأ أولوحي نأأ
ةصضيرع ةباتكب أوماق نيأأ ةيلولأ
ي˘لأو˘ل تلا˘غ˘˘صشنلأ شسف˘˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
مهلكو، دوهزم قيفوت ةبانع ةيلو
ا˘نأذآأ م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘صشنأ د˘˘ج˘˘ت نأأ ل˘˘مأأ

أذه يف نوناعي مهنأأ ةصصاخ ةيغاصص

تأونصس8 نم رثكأأ ذنم زاهجلأ
ي˘˘تأا˘˘ت م˘˘ه˘˘ب˘˘صسح تا˘˘ق˘˘با˘˘˘صسم˘˘˘لأو
ىدعتت ل ثيح، أدج ةليلق بصصانمب
دقو، رثكألأ ى˘ل˘ع بصصا˘ن˘م ة˘ع˘برأأ

نوددني تا˘ت˘فل نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ع˘فر
ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘ت˘كم ةر˘ق˘ح˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
م˘ت˘ي نأأ ى˘˘لإأ جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ»
ل» اهيلع بوتكم ىرخأأو «جامدإلأ

ق˘˘˘ح جا˘˘˘مدلأ عو˘˘˘صضخ ل عو˘˘˘جر
ششيم˘ه˘ت˘لا˘ب أودد˘ن ا˘م˘ك، «عور˘صشم
ل˘م˘ع˘لأ م˘غر ه˘ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ
يذ˘˘لأ د˘˘ي˘˘هز˘˘لأ بتأر˘˘لأو ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ
م˘ه˘نأأ أود˘كأأ و، ه˘ي˘ل˘ع نو˘ل˘صصح˘ت˘˘ي
لا˘م˘ع˘لأ ن˘م م˘هر˘ي˘غ˘˘ك نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
نا˘ي˘حألأ شضع˘ب ي˘فو ن˘ي˘م˘صسر˘م˘˘لأ
مهل عفصشي مل كلذ لك نكل رثكأأ
مئأد لمع بصصنم ىلع لوصصحلاب
باصستحأ مدع وه ةلب نيطلأ دأزامو
نأأ امك،دعاقتلأ يف لمعلأ تأونصس
عفصشت مل اهوب˘صست˘كأ ي˘ت˘لأ ةر˘ب˘خ˘لأ

بصصانم ىلع لوصصحلاب اصضيأأ مهل
هيدل مهنم لماع رخآأ نأأ ثيح لمع
ر˘مألأ، ل˘م˘ع˘لأ ن˘م تأو˘ن˘صس ع˘ب˘˘صس
ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه ءا˘ي˘ت˘˘صسأ ن˘˘م دأز يذ˘˘لأ
تاقباصسم يف ملظلأ وه ةصشمهملأ
مهتاكراصشم م˘غر ثي˘ح ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ
لصصحتي بصصانملأ نأأ لإأ ةريثكلأ

مهنم لقأأ نورخآأ شصاخصشأأ اهيلع
اهب متي يتلأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘حا˘ن ن˘م
هوربتعأ ام وهو نيلوبقملأ ءاقتنأ

تأو˘ن˘صسلأ نأأ ة˘صصا˘خ م˘ه˘˘ل ا˘˘م˘˘ل˘˘ظ
ة˘لا˘ح˘لأ هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هو ي˘˘صضم˘˘ت
ن˘˘˘ع نو˘˘˘لءا˘˘˘صست˘˘˘ي أو˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب نآلأو،
ملظلأو ششيمهتلأ لظ يف مهريصصم
تاهجلأ أوبلاط امك، مهلاطي يذلأ
ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرور˘˘˘صضب ة˘˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘لأ

بصصانم يف مهجامدإاب مهفاصصنإأو
لظ يفو رخآأ بناج نم، ةمئأد لمع
اهتأده˘ع˘ت˘ب ة˘مو˘كح˘لأ مأز˘ت˘لأ مد˘ع
هذه هاجتأ ةينوناقلأ اهتايلوؤوصسمو
يندت رأرمتصسأو لامعلأ نم ةئفلأ

ل˘ها˘ج˘تو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلأ عا˘˘صضوألأ
قلغو مهريصصم ةصشقانمل ةموكحلأ

متي مل هنأأ ثيح ،رأوحلأ لبصس لك
ششيعلأ قفأأ مهل ريني ءأرجإأ يأأ ذاختأ
تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلأ م˘˘غر أذ˘˘ه،م˘˘ير˘˘كلأ
نوددهي مهلعج ام وهو ةرركتملأ
لهاجت لظ يف مهتجهل ديعصصتب
تفتلت مل ثيح مهبلاطمل ةموكحلأ
نع مهصشيمه˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو م˘ه˘ل

نم لك مولتو ةصشه دوقع قيرط
لÓخ نم ،لصصفلاب هقح نع عفأدي
م˘ه˘تا˘ير˘ح ن˘ع قا˘ن˘خ˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ي˘˘صضت
لك نيمدختصسملأ ح˘ن˘مو ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لأ
تأرأر˘ق˘لأ مأر˘ت˘حأ مد˘عو ة˘ط˘ل˘˘صسلأ
رخآأ بناج نم،ةباقرلأ ةزهجأأ بايغل
مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو م˘ي˘ظ˘ن˘ت رر˘ق˘ت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘م ا˘ن˘مأز˘ت ل˘م˘ع˘˘لأ ةرأزو
ر˘ق˘˘م ما˘˘مأأ ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ تا˘˘ف˘˘قو

عا˘م˘صسأ ل˘جأأ ن˘˘م84 تا˘يلو˘لأ
ةيغاصص انأدآأ دجت ا˘ه˘ل˘ع˘ل م˘ه˘تو˘صص
 .دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلصسلأ ىدل

 ةي’ولا رقم مامأا «3 ةماركلا ةفقو » يف

طرسش وأا ديق نود جامدإ’اب نؤبلاطيو نؤسضفتني ليغسشتلا لبق ام دؤقع لامع
 اصصخصش02 فيقوت

نيرخآا942 شصحف و

لقاعم برسضت نمأ’ا حلاسصم
رئاود عبرأاب مارجإ’ا

قلعتيو رئأود عبرأأ نمأاب ةطرصشلأ تأوق تماق
ةدرابلأ نيع، را˘ج˘ح˘لأ ،لا˘حر˘ب ،ي˘نو˘ب˘لا˘ب ر˘مألأ
ةياهن شصاصصتخلأ تاعاطقب ةيطرصش تايلمعب
˘ما˘صسقألأ كأر˘صشإا˘ب أذ˘˘هو ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘صسألأ
ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ قرفلأو ةيراصضحلأ
ةيطرصشلأ تايلمعلأ تقلطنأ ثيح اهل ةعباتلأ

تاعاصس ىلإأ ترمتصسأو Óيل8 ـلأ دودح يف

942 شصحف ىلإأ تصضفأأ نيأأ ليللأ نم ةرخأاتم
مت راجحلأ ةرئأد نمأأ ىوتصسم ىلع، شصخصش

21 فيقوت مت امك، شصخصش001 ةلاح شصحف
ةزا˘ي˘ح، ا˘يا˘صضق ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ا˘ه˘ب˘ت˘˘صشم ا˘˘صصخ˘˘صش
شضر˘غ˘ب، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأو تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ
ءاصضيب ةحلصسأأ ةزاي˘ح، ةر˘جا˘ت˘م˘لأو كÓ˘ه˘ت˘صسلأ

اياصضق يف ثحب لحم3 مهنيب نم ،ةروظحم

ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ5 زجح عم ةفلتخم
فيقوت ىلإأ ةفاصضإأ، عومدلل ةليصسم زاغ ةروراق،

ةر˘ئأد ن˘مأأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع، ة˘يرا˘˘ن تا˘˘جأرد9

فيقوتو اصصخصش02 ةلاح شصحف مت ينوبلأ
لحم رخآأو تأردخم ةزايح لجأ نم شصخصش
لجأأ ن˘م ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ فر˘ط ن˘م ثح˘ب

يصصخصشلأ كÓهتصسلأ شضرغب تأردخم ةزايح

و، اصصخصش65 شصحف مت دقف، لاحرب ةرئأدب امأأ،

فيقوت عم، ةيران ةجأردو ةبكرم82 ةبقأرم
تا˘ه˘ج˘لأ فر˘ط ن˘م ثح˘˘ب ل˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
ةلواحم ة˘ي˘صضق ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ن˘مألأو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
مدعو ريغلأ كلمل يدمعلأ ميطحتلأ، ةقرصسلأ

4 ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘صضإلا˘ب، ة˘ق˘ف˘ن˘˘لأ د˘˘يد˘˘صست

تأرثؤوملأ و تأردخملأ ةزايح لجأأ نم شصاخصشأأ

حÓصس و اصسولهم اصصرق16 زجح عم، ةيلقعلأ
مت ةدرابلأ نيع ةرئأدب أريخأأو، روظحم شضيبأأ

ةبكرم52 ةبقأرمو شصخصش37 ةلاح شصحف
ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاختأ مت امك،

ديدع نصسحتصسأ رخآأ بناج نم، نيفلاخملأ دصض
يتلأ ةيطرصشلأ تايلمعلأ هذه لثم نينطأوملأ
تمانت يتلأ ةميرجلأ ىلع ءاصضقلاب حمصستصس
ةبانع ةنيدمب ةريخألأ ةدملأ يف ريبك لكصشب
متت نأأو اهرأرمتصسأ يف مهتبغر نع أوربع امك،
و مأر˘˘جإلأ عÓ˘˘ت˘˘قأ م˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح يرود ل˘˘كصشب
بعرلأ أوعرز نيذلأ نيمرجملأ ىلع ءاصضقلأ

 .يئاهن لكصشب ناكصسلأو ءايحألأ طصسو
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ىوتصسم ىلع ئجافم بطع ببصسب
ةيصسيئرلا ةانقلا

ءاملاب دوزتلا عاطقنا
ةنيدملا طسسو يف بورسشلا

نأأ نينثلأ شسمأأ هايملل ةيرئأزجلأ ةكرصش تنلعأأ
يف بورصشلأ ءاملاب دوزتلأ يف اعاطقنأ كانه
نأأ ةكرصشلأ نايب حصضوأأو ةبانع ةنيدم طصسو
ىلع ةنا˘ي˘صص لا˘غ˘صشأأ ى˘لإأ ع˘جأر عا˘ط˘ق˘نلأ أذ˘ه

مم006 رطق تأذ ةيصسيئرلأ ةانقلأ ىوتصسم
نأأ رد˘صصم˘لأ تأذ د˘كأأو .تا˘نأز˘خ˘ل˘ل ة˘لو˘م˘م˘˘لأ
بورصشلأ ءاملاب دوزتلأ يف ئجافملأ بذبذتلأ

ةانقلأ ىوتصسم ىلع ئجافم بطع ىلإأ عجأر

تانأزخلل ةلومملأ مم006 رطق تأذ ةيصسيئرلأ
ةروصصبو ايجيردت دوعيصس عيزوتلأ نإاف هيلعو
يتلأ حÓصصإلأ لاغصشأأ نم ءاهتنلأ لاح ةيداع
ةانقلأ ىوتصسم ىلع ةكرصشلأ حلاصصم اهب موقت
ةيمويلأ ةنايصصلأ تايلمع راطإأ يفو .ةيصسيئرلأ

ةدع ىوتصسم ىلع ةيراجلأ لاغصشألأو ةيرودلأو
تن˘ل˘عأأ ة˘ي˘ئا˘م˘لأ تا˘بر˘صست˘لأ ا˘ه˘ت˘صسم تا˘كب˘صش
ةبان˘ع ز˘كر˘م ل˘خد˘ت˘لأ ة˘قر˘ف نأأ ا˘صضيأأ ة˘كر˘صشلأ

52 رطق تأذ مقط رييغت عم برصست حÓصصإاب

مم09 رطق تأذ ةانق ىوتصسم ىلع كلذو مم
.ةميدقلأ ةنيدملأ وقيفور عراصشب
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عوبصسأ’ا اهومظن يتلا ةفقولا دعب ةبانع ةي’و رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ةيعامتج’ا ةكبصشلاو ليغصشتلا لبق ام دوقع لامع شسمأا مظن
. «3 ةماركلا ةفقو » اهيلع اوقلطأاو ليغصشتلا ةيريدم رقم مامأا يصضاملا

 يلاولا لخدتب اوبلاط

 ةي’ؤلا رقم مامأا ينؤبلا ءايحأاب7002 ءاسصحإا باحسصأا جاجتحا
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نع نولثمم نينثلأ شسمأأ جتحأ
ييحب ةيوصضوفلأ تانكصسلأ ينطاق
(قيلÓعل)و (ةرصضخو˘ب)و (يرأد˘ي˘ب)
ةبانع ةيلو رقم مامأأ ينوبلأ ةيدلبب
يتلأ ةريزغلأ را˘ط˘مألأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ى˘ل˘˘ع شسمأأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص تل˘˘طا˘˘ه˘˘ت
ءاقل ةرورصضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ن˘يد˘م˘لأ

«دوهزم قيفوت» ةبانع ةيلو يلأو
م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
اهتلبرغ مت مهمئأوق نوكل ةقلاعلأ

اهدأدعإأو ةينطولأ ةيقاطبلأ لبق نم
ةنصسل ينطولأ ءاصصحإلأ ىلع ءانب

ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ةدو˘˘جو˘˘مو (7002)

ي˘نو˘ب˘لأ ةر˘ئأد ح˘˘لا˘˘صصم ىو˘˘ت˘˘صسم

يراقعلأ رييصستلأو ةيقرتلأ نأويدو

ءايحألأ نم مهريغك ةبانع ةيلول

003 وحن نم ةنيع مهو ىرخألأ

ةيدلبب ءاي˘حأأ8 يف نطقت ة˘ل˘ئا˘ع

نيدكؤوم .مهريبعت دح ىلع ينوبلأ

شسيمخلأ موي مهلاغصشنأ عفر مت هنأأ

شسلجملاب بئانلأ لبق نم يصضاملأ

د˘ب˘ع ةر˘˘يأد» ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ

ىلع لوألأ لوؤوصسملأ ىلإأ «باهولأ

«دوهزم قيفوت» يذيفنتلأ زاهجلأ

ي˘ف ة˘ي˘صضق˘لأ ل˘ح˘ب د˘ه˘ع˘ت يذ˘˘لأو

عوبصسألأ ع˘ل˘ط˘م ع˘م لا˘جآلأ بر˘قأأ

رخآأ » ـل مهلوق دح ىلع يراجلأ

ينوبلأ ةرئأد شسيئر ناكو .«ةعاصس

با˘ح˘صصأأ ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ل˘ب˘ق˘ت˘˘صسأ

ءا˘ي˘حأأ ن˘˘م ل˘˘كب7002 ءا˘˘˘صصحإأ

ل˘جأأ ن˘م «ةر˘صضخو˘ب«و «يرأد˘ي˘˘ب»

م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘˘صشنأ ى˘˘˘لإأ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسلأ

يف لثمتت اصساصسأأ يتلأ ةحورطملأ

تقو برقأأ يف ليحرتلاب ةبلاطملأ

لول˘ح بأر˘ت˘قأ ع˘م ة˘صصا˘خ ن˘كم˘م

 .ءاتصشلأ لصصف

اهب ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب نأأ ر˘كذ˘ي و

نطقت ةلئاع003 ـلأ زواجتي ددع

ىوتصسم ىلع ةعزوم ةصشه اتويب

ةلئاع19 رأرغ ى˘ل˘ع ءا˘ي˘حأأ ةد˘ع

ةلئاع96و ةرصضخوب يحب نطقت

61 ن˘ع ةدا˘يز «يرأد˘ي˘˘ب» ي˘˘ح˘˘ب

33و دو˘ه˘صشلأ ن˘ي˘ع ي˘ح˘ب ة˘ل˘˘ئا˘˘ع

ناطيل يحب ةلئاع22و جوعموبب

ةيباصشلأ يحب72و كاتوكيلب81و

تÓئاع01و ءاقرزلأ ةكربلاب32و
نيعو ليعامصسإأ براصشوب نم لكب

يحب ة˘ل˘ئا˘ع43 وح˘نو ةرا˘ب˘ج
يلامجإلأ دد˘ع˘لأ ل˘صصي˘ل ق˘ي˘لÓ˘ع˘ل
رثكأأ ىلإأ ةيصصحملأ تÓئاعلأ هذهل

 .ةلئاع003 نم

:ةبانع نم «ششومح هط» ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازوب يرحبلا ديصصلل ماعلا ريدملا

قاؤسسأ’ا يف راعسسأ’ا ضضافخنا ىلإا يدؤؤيسس كامسسأ’ا ةيبرت عرازم يف رامثتسس’ا
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يرحبلأ ديصصلل ماعلأ ريدملأ دكأأ
ةيفيرلأ ةيمن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ ةرأزو˘ب
ءاقللأ ششما˘ه ى˘ل˘ع «ششو˘م˘ح ه˘ط»
ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘˘صسإلأ لو˘˘ح يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
ي˘ف قرزألأ دا˘صصت˘قإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ

ةفاقثلأ رصصقب مظنملأ0302 قافأأ

ةبانعب فايصضو˘ب د˘م˘ح˘م نو˘ن˘ف˘لأو
تا˘يلو˘لأرو˘صضح˘ب ن˘ي˘ن˘˘ثلأ شسمأأ
، فرا˘ط˘لأ )ة˘ي˘ل˘حا˘˘صسلأ ة˘˘ي˘˘قر˘˘صشلأ

أذه نأأ (لجيج ، ةدكيكصس ،ةبانع
ةلصسلصس نمصض يتأاي ديدجلأ ءاقللأ

ةيوهجلأ ةيرواصشتلأ تأءاقللأ نم
˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘˘لأ
ةحÓفلأ ةرأزو˘ب ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘صصل˘ل
رواحملأ طبصضل ةيفيرلأ ةيمنتلأو
ةينطولأ ةي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صسإÓ˘ل ىر˘ب˘كلأ
ن˘˘م م˘˘عد˘˘˘ب قرزألأ دا˘˘˘صصت˘˘˘قإÓ˘˘˘ل
ةيمنتلأ ةيقر˘ت˘ل ي˘بوروألأ دا˘ح˘تإلأ
ي˘ف ءا˘صضعأأ رو˘صضح˘ب ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘˘لأ
تابراقملل ة˘ي˘ط˘صسو˘ت˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
ةيمنتلأو ةيداصصتقلأو ةيعامتجلأ
شضي˘بألأ ر˘ح˘ب˘لأ ي˘ف ة˘مأد˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ
لÓخ نومد˘ق˘ي ن˘يذ˘لأ ط˘صسو˘ت˘م˘لأ

ةيصسي˘ئر˘لأ طو˘ط˘خ˘لأ م˘ه˘تÓ˘خأد˘م
ةيجيتأرتصسإÓل ةيصساصسألأ ئدابملأو

 .قرزألأ داصصتقÓل ةينطولأ

نييفحصصلأ ةلئصسأأ نع هدر يفو
تلصصو يتلأ ةيجاتنإلأ ةقاطلأ لوح
يف كام˘صسألأ ة˘ي˘بر˘ت عرأز˘م ا˘ه˘ي˘لإأ
نأأ «ششود˘م˘ح ه˘ط» د˘كأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ىلع ابل˘ط056 ن˘م ر˘ث˘كأأ كا˘ن˘ه
ة˘قا˘ط˘لأ كا˘م˘صسألأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت عرأز˘˘م

053 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأأو ة˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘نإلأ
- لوؤوصسملأ تأذ بصسح- أرمثتصسم
ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع أو˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصح˘˘˘˘ت
رحبلأ ىوتصسم ىلع تأزايتملأو

53 ىلإأ لصصت ةيجاتنإلأ ةقاطلأو
قأوصسألأ ىوتصسم ىلعو نط فلأأ

ن˘م ير˘ئأز˘ج د˘يد˘ج جو˘ت˘ن˘م كا˘ن˘ه
ىلع دجأوتملأ (عرأزملأ) كامصسألأ

ةمظتنم ةروصصب قأوصسألأ ىوتصسم
ذنم راعصسألأ يف اصضافخنأ فرعتو
رامثتصسلأ نأأ ىلع ليلد أذهو ةدم
نوكي امم ةديدجلأ تاعاطقلأ يف
ديزت ةديدج ةورث قلخ يف ريثأات اهل

ىلع لمعتو يرحبلأ ديصصلأ نع
ى˘˘لإأ يدؤو˘˘ي ا˘˘م قأو˘˘صسألأ ط˘˘ب˘˘صض
ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ع˘˘صسألأ ي˘˘ف شضا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نأ

أذه دهصش دقو .قأوصسألأ ىوتصسم
را˘˘طإأ ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لأ
ي˘بوروألأ دا˘ح˘˘تلأ ع˘˘م ة˘˘كأر˘˘صشلأ

يرح˘ب˘لأ د˘ي˘صصلأ ي˘ي˘ن˘ه˘م رو˘صضح
يل˘ث˘م˘مو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لأو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ير˘يد˘م˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تا˘˘يلو˘˘لا˘˘ب قرزألأ دا˘˘صصت˘˘قلا˘˘˘ب
اهي˘لإأ را˘صشم˘لأ ة˘ع˘برألأ ة˘ي˘ل˘حا˘صسلأ
ةد˘˘ع ل˘˘م˘˘صش د˘˘قو دÓ˘˘ب˘˘لأ قر˘˘˘صشب
د˘˘صصر˘˘لأ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأأ لو˘˘ح تا˘˘صشرو
ةمÓصسلأو ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأو ة˘ب˘قأر˘م˘لأو
ة˘موا˘ق˘مو ة˘ي˘ئأذ˘˘غ˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ
يف يرحبلأ ي˘جو˘لو˘كيإلأ ما˘ظ˘ن˘لأ

تايلآأو ةيخانملأ تأريغتلأ ةهجأوم
بنا˘ج˘لأو را˘م˘ث˘ت˘صسلأ و ل˘يو˘م˘ت˘لأ
قلعتملأ يتاصسصسؤوملأو يعيرصشتلأ

 .قرزألأ داصصتقلاب

رو˘صضح˘ب نو˘كرا˘صشم˘لأ ششقا˘نو
ةيج˘ي˘تأر˘ت˘صسإلأ هذ˘ه بنا˘جأأ ءأر˘ب˘خ
ا˘هؤودا˘ب˘م فد˘ه˘ت ي˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ءانب يف ةكراصشملأ ىلإأ ةيصساصسألأ

ةيرحبلأ تاناهرلل ةكرتصشم ةيؤور
م˘˘ه˘˘ف˘˘لأ ى˘˘لإأ أذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلأو
موهفمل هيف مكحتملأو كرتصشملأ
كأرصشإأ لÓخ نم قرزألأ داصصتقلأ

لصضفأأ ريي˘صست˘ل ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ع˘ي˘م˘ج

.درأوملأ عيمجل

تأءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ه˘˘نأأ ى˘˘˘لإأ را˘˘˘صشيو

بر˘غ˘ب ا˘هر˘خآأ ة˘ق˘˘با˘˘صس ة˘˘يروا˘˘صشت

يرحبلأ ديصصلأ وينهم حرتقأ دÓبلأ

دا˘صصت˘قÓ˘ل ة˘ي˘ئلو ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘صشنإأ

تاعاطقلأ نيب تلدابتلأو قرزألأ

نيصسحت ةي˘م˘هأأ ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأ ع˘م

ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لأو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لأ ثو˘ح˘ب˘لأ

.ةلغتصسملأ ةيرحبلأ عأونأÓل

ة˘ي˘قر˘ت˘ب نو˘ل˘خد˘ت˘م˘˘لأ ى˘˘صصوأأو

زيزعتو راحبلأ يلاعأأ يف ديصصلأ

ة˘˘يدا˘˘م˘˘لأو ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لأ تأرد˘˘˘ق˘˘˘لأ

هايم ةبقأر˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ر˘با˘خ˘م˘ل˘ل

يلأو نأأ ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لأو .ر˘ح˘ب˘لأ

د˘ق نا˘ك «دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت» ة˘با˘ن˘˘ع

ةصشرولأ لاغصشأأ حاتتفأ ىلع فرصشأأ

رأد˘ب ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘صصل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘˘لأ

نييلحم نيبختنم روصضحب ةفاقثلأ

ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘صصلأ ة˘ير˘يد˘م ر˘يد˘مو

نييئلولأ ءأردم˘لأو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل

ماعلأ ريدملأو ةكراصشملأ تايلولل

ةحÓفلأ ةرأزو˘ب ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘صصل˘ل

.«ششومح هط» ةيفيرلأ ةيمنتلأو
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نأا˘ب ة˘ق˘با˘ط˘ت˘˘م ردا˘˘صصم تد˘˘كأاو
ةيقرصشلا ةهجلاب ةيحصصلا حلاصصملا

ةيليملا ةيدلبب اديدحتو لجيج نم

ةدكؤوم ةلاح03 نم رثكأا تصصحأا
اياحصسلا باهتلا ءادب ةباصصإ’ا صصخت
بابصسأ’ا لوح تاقيقحت حتفب عفدام
قبصس يذلا ءادلا اذه ءارو فقت يتلا

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘ئ˘م˘لا˘ب كت˘˘ف نأاو
صضعبو لجيج ةي’و ةمصصاع ميلقإا
ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ك ةروا˘ج˘˘م˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ىرخأا تايدلبو رداقلا دبع ريمأ’او
اهموي ىعدتصسا امم ماع وحن لبق
ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘ياو ئراو˘ط ة˘لا˘ح نÓ˘˘عإا
روتصسا˘ب د˘ه˘ع˘م ن˘م ة˘ي˘ب˘ط ق˘ي˘ق˘ح˘ت
يتلا تاقيقح˘ت˘لا ي˘هو ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب

دحأا ببصسب صضرملا نأا ىلإا تصصلخ
لقنب مو˘ق˘ي يذ˘لاو صضو˘ع˘ب˘لا عاو˘نأا

، ل˘ي˘ن˘لا بر˘غ صسور˘ي˘ف˘ب ى˘م˘صسيا˘˘م
بابصسأا نأاب تاقيقحتلا كلت تدكأاو

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘صضو˘ع˘ب˘لا هذ˘ه را˘صشت˘˘نا
يتلا ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘بو˘طر˘لا تا˘يو˘ت˘صسم
نع كيهان ا˘ه˘مو˘ي ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع

مهاصس يذلا ينارمعلا طيحملا ثولت
ر˘ثا˘˘كتو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه ر˘˘ثا˘˘كت ي˘˘ف
 ريبك لكصشب اهدادعأا

نع ةيبط رداصصم تدكأا كلذ ىلإا

ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا ح˘لا˘صصم لا˘ب˘ق˘ت˘˘صسا

صصاخصشأا ةدعل لجيج تايفصشتصسمب

رمنلا ةصضوعب تاعصسل نم نوناعي

ةدع قطانمب ةوقبرصشتنتل تداع يتلا

تاذ تد˘كأاو ،  ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و ن˘˘م

اولقن نيذلا صصاخصشأ’ا نأاب رداصصملا

او˘˘صضر˘˘ع˘˘ت جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل

تاعصسل ءارج ةري˘ط˘خ تا˘ف˘عا˘صضم˘ل

تن˘ف˘ع˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘صضو˘˘ع˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه

نأاو ى˘م˘ح˘لا˘ب او˘ب˘ي˘صصأاو م˘ه˘حور˘˘ج

اذ˘كو ن˘ي˘ن˘صسم˘لا ن˘م ء’ؤو˘ه م˘ظ˘ع˘م

املع ةنمزملا صضارمأ’اب نيباصصملا

مل لجي˘ج˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘ه˘ج˘لا نأاو

ةصضوعب ىلع ءاصضقلل ءارجإا يأا ذختت

ميلقإاب ةوقب رهظتل تداع يتلا رمنلا

ىتح فرتعت ملو لب ارخؤوم ةي’ولا

نا˘كصسلا ق˘ل˘ق ي˘ف د˘يز˘ي ا˘م˘م كلذ˘˘ب

ةصضوع˘ب˘لا هذ˘ه داد˘عأا د˘ياز˘ت ل˘ظ˘ن˘م

. ةيئابو صضارمأا ةدعل ةلقانلا
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ثرحلا ةلمح قÓطنا عم انمازت

يلاحلا ي˘حÓ˘ف˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل رذ˘ب˘لاو

جمانرب ريطصست مت9102/0202

ج˘مار˘ب˘لا ل˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي ير˘˘ث

يتبعصش يف ةيلاصصت’او ةيمÓعإ’ا

يتلاو يناوي˘ح˘لاو ي˘تا˘ب˘ن˘لا جا˘ت˘نإ’ا

ي˘ت˘لاو، ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘تر˘˘قأا

ةقفارملا ىلع ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف ز˘كتر˘ت

دح ىلع يبرملاو حÓفلل ةيناديملا

تاءاقل ميظنت يف ةلثمتملاو، ءاوصس
ىر˘خأاو ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘صسارد ما˘˘يأاو
ةلصصلا تاذ اياصضقلا صصخت ةيرظن
ىوتصسملا ى˘ل˘ع حÓ˘ف˘لاو عا˘ط˘ق˘لا˘ب
تارود ةماقإا ىل˘ع ةوÓ˘ع ي˘ل˘ح˘م˘لا
نيحÓفلا ءانبأاو نيحÓفلل ةينيوكت
تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘كاو˘م ن˘م م˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت
ىوتصسم ىلع لاجملا يف ةثيدحلا
ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا د˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةمصصاع˘ب صصصصخ˘ت˘م˘لا ط˘صسو˘ت˘م˘لا
فوصس كلذ عم ةازاوملابو ، ةي’ولا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ج˘مار˘˘ب˘˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت م˘˘ت˘˘ي
،ةيحÓفلا تاطاصشنلا يف ةلثمتملاو
ةماقإا ،ةينطو˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا ءا˘ي˘حاو
اذ˘˘كو تا˘˘صشروو ،تا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب اذ˘هو ،تار˘صضا˘˘ح˘˘م
صسلا˘ج˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
ةي’ولاب ةكرتصشملا ةينهملا ةيئ’ولا

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا د˘ها˘ع˘م˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘بو
نم حÓفلا نكمتي ىتح ،ةصصتخملا
تا˘ي˘صصو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا
لمعلا ىلع كيهان جاتنإ’ا نيصسحتل

ءاكرصش ةيعمب يصسيصسحتلا يراوجلا

يفو ،ناديملا يف نيلعافلاو عاطقلا

ة˘يا˘م˘ح نا˘م˘˘صضلو ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس

مزتعت مهيوذو نيحÓفلل ةي˘عا˘م˘ت˘جا

ماي˘ق˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ˘لا

ىلع مهثح ةيغب ةيمÓعإا تÓمحب

ةصصتخملا تاصسصسؤوملا ىلإا برقتلا

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل اذ˘هو نأا˘صشلا اذ˘˘ه˘˘ب

تا˘مد˘خ˘لاو تازا˘ي˘ت˘م’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م

.ددصصلا اذه يف ةمدقملا

«رمنلا ةصضوعب » تاعصسل ببصسب تايفصشتصسملا  ىلا سصاخصشأا ةدع لقن مت اميف

ىوتصسم ىلع اياحصسلإ باهتلإ ءإدب تاباصصإ’إ تإرصشع ءاصصحإإ
لجيج نم ةيقرصشلإ ةهجلإ

 ةملاقب يناويحلاو يتابنلا جاتنإلا يتبعصش يف

 ةيمÓعإإ جمإرب رطصست ةيحÓفلإ ةفرغلإ
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راد عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘˘ه˘˘ن تن˘˘صضت˘˘حا
ةملاقب يعفاصشلا ديجملا دبع ةفاقثلا

ادعاصسم89 جرخت لف˘ح م˘ي˘صسار˘م
هبصش نيوكتل˘ل د˘ه˘ع˘م ن˘م ا˘صضر˘م˘م
ة˘˘ع˘˘فد ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

ميظنت نم ءاج يذلا و8102/9102
ةيعمجلا عم قيصسنتلاب دهعملا ةرادإا

فقثملا يرئازجلا بابصشلل ةينطولا

اذ˘˘˘˘˘˘ه و ة˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘˘ل

ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا  رو˘˘صضح˘˘ب

ي˘لاو م˘ه˘صسأار ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لاو

.ةي’ولا

ميركت ةبصسانملا هذه تفرع دقو

او˘ق˘ل˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ه˘ب˘صش ن˘يو˘كت˘لا د˘ه˘ع˘م˘ب م˘ه˘ن˘يو˘كت

مهميل˘صست و  ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ل ي˘ب˘ط˘لا
مهبصصانمب اوقحتليل لمعلا تاررقم
ق˘فار˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
، مهجرختو مهحاج˘ن د˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا
لجصسملا زجعلا ززعيصس يذلا رمأ’ا
صضير˘م˘ت˘˘لا يد˘˘عا˘˘صسم لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
جÓعلا تاعاق ىوتصسم ىلع ةصصاخ
ة˘ير˘صضح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘˘لا

ريبك لكصشب مهاصسيصس امك ، ةيئانلاو

ةموادملا طاقن نم ديدعلا حتف يف
اذه ميصسارم نإاف ةراصشإÓل و ،ةيليللا
ديدعلا ميركت كلذك تفرع لفحلا

دعاقتلا ىلع اوليحأا نيذلا لامعلا نم
دهعملا اذهب ءاطعلا نم تاونصس دعب
دهاعم˘لا م˘ها ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا

مها˘صسم˘لا و ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
لغصشلا بصصان˘م ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ر˘ب˘كأ’ا
..بابصشلل اميصس

يبطلا هبصش نيوكتلا دهعمب مهنيوكت اوقلت/ةملاق

 لفح ميصسإرم نصضتحت يعفاصشلإ ديجملإ دبع ةفاقثلإ رإد
 ةصضرمم و اصضرمم إدعاصسم89 جرخت

ةيلام تاناعإإ صصيصصخت

لقنلاب ةيدلب72 ديوزتل
ةنتابب يصسردملإ

يلاو هصسأارت عصسوم عامتجا لÓخ ارخؤوم ررقت

عاطق يلوؤوصسم ةقفر يدمحم ديرف ةنتاب ةي’و

صصيصصخت ،تايدلبلل ن˘ي˘ما˘ع˘لا ءا˘ن˘مأ’او ل˘ق˘ن˘لا

ل˘ق˘ن˘لا˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع د˘يوز˘ت˘ل ة˘ي˘لا˘م ة˘نا˘عإا

اميصس ذيمÓتلا تارصشع ةاناعم ءاهنإاو يصسردملا

اهيف دجي يتلا ة˘لوز˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب

ر˘طا˘خ˘مو ة˘بو˘ع˘صص ن˘ي˘صسرد˘م˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

ة˘ب˘ع˘صشت˘م˘لا م˘ها˘ن˘كصس تار˘ق˘م ن˘ي˘ب م˘ه˘ير˘ت˘˘ع˘˘ت

ا˘ه˘ب نو˘لواز˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو

لفكتلا لوح عامتج’ا روح˘م˘ت ن˘يأا ،م˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

يتلا تايدلبلا ىوتصسم ىلع يصسردملا لقنلاب

72 ـب رمأ’ا قلعتيو ،لاجملا اذه يف ازجع فرعت

ةيلام تاناعإا صصيصصخت مت ،ةي’ولا ميلقإاب ةيدلب

قودنصص ة˘ي’و˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘تد˘ئا˘ف˘ل

،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘صضت˘˘لاو نا˘˘م˘˘صضلا

عم دقاعتلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م تارا˘صشت˘صسا ن˘ع نÓ˘عإÓ˘ل

ةلفاح26 ريفوتل لقنلل صصاوخلا نيلماعتملا

،ةروكذملا تايدلبلا ىوتصسم ىلع ذيمÓتلا لقنل

ةرازول ةريخأ’ا ةميلعتلا بقع اذه ءارجإ’ا ءاجو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةيدلبلا ةيبعصشلا صسلاجم˘لا ءا˘صسؤور˘ل ح˘ي˘ت˘ت ي˘ت˘لا

،نيصسردمتُملل لقنلا ريفوتل صصاوخ عم دقاعتلا

ءاصصحإاو زجعلا اذه صصيخصشت هيف مت تقو يف

ةيريدم حلاصصم لبق نم ةمزÓلا تÓفاحلا ددع

ميلقإ’ ةلماصش صشيتفت ةيلمعب تماق يتلا لقنلا

تاذ يف ،ةي’ولا يلاو تاميلعتلً اعبت ةي’ولا

ةيدلبلا ةيبعصشلا صسلاجملا ءاصسؤور ملتصسا قايصسلا

م˘ظ˘ن˘˘يو دد˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘حو˘˘م طور˘˘صشلا ر˘˘ت˘˘فد

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ةمئاق بناج ىلإا لقن˘ل˘ل صصاو˘خ˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

ةيدلب لك ىوتصسم ىلع ةريخأ’ا هذهب ةلصصفم

يف ةيلمعلا ةرصشابمو مهعم لصصاوتلا ليهصستل

T°ƒT°É¿ ì.لاجآ’ا برقأا

لخاد نم نيئادع ةكراصشمب

نطولا جراخو

ةعبطلإ تايلاعف قÓطنإ
نوطإرام قÓطن’ ةرصشاعلإ

ةنتابب يلودلإ نصساغدمأإ
ديرف ةنتاب ةي’و يلاو نم فارصشإاب صسمأا تيطعأا

» نصساغدمأا» نوطارام قÓطنا ةراصشإا يدمحم

بكر˘م˘لا ما˘مأا ن˘م01ـلا ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف ي˘لود˘لا

نع ديزي ام ةكراصشمبو ،ربمفون لوأا يصضايرلا

ىلإا نطو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ءاد˘ع0051

ةيقيرفإا ةي˘ب˘ن˘جأا لود ن˘م او˘مد˘ق ن˘ي˘ئاد˘ع بنا˘ج

ىلع تاقابصس ثÓث ميظنت مت دقو اذه ،ةيبوروأاو

ةنيدم ن˘م م˘ل˘ك591.24 يصسيئر˘لا ،تا˘فا˘صسم

نم ملك62 يناثلا ،نصساغدمأا حيرصض ىلإا ةنتاب

ىلإا ةنتاب نم ملك31 ثلاثلاو ،رذعملا ىلإا ةنتاب

تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا م˘ت د˘قو اذ˘˘ه ،صسيد˘˘صسف

حا˘ج˘نإ’ ة˘يرور˘صضلا تار˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لاو ة˘˘مزÓ˘˘لا

ئفطي يذلا نصساغدمأا نوطارامل هذه ةعبطلا

تارييغتو ظوحلم روطت طصسو01 ـلا هتعمصش

اهلÓخ نم ىعصسي ىرخأاو ةعبط نيب ةيباجيا

ءاقبإ’ا هذه ةيصضايرلا ةرهاظتلا ىلع نومئاقلا

اذه هيرتعت يتلا صصئاقنلا فلتخم كرادتو هيلع

عم قيصسنتلاب ةنتاب ةي’و نمأا حلاصصم تناكو

لكصشب تمهاصس دق ةصضايرلاو بابصشلا ةيريدم

ةكرحل ميظن˘ت ن˘م ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا حا˘ج˘نإا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك

روحم ربع قير˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ةو˘عدو ر˘ي˘صسلا

ةمزÓلا تÓيهصستلا ميدقت ىلإا نوطاراملا ءارجإا

يف ،ةديج فورظ يف رومأ’ا ترج نيأا ،نيئادعلل

.تاجيوتتلاو جئاتنلا روهظ راظتنا
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لجيج ةيلو نم ةيقرصشلا ةهجلا ىوتصسم ىلع اياحصسلا باهتلا ءادب تاباصصإلا نم ددع ليجصست نع ةدكؤوم ارابخأا سسمأا ةيحصص رداصصم تلقانت
لصصاوتو ةدكؤوملا تلاحلا ددع عافترا لظ يف ئراوط ةلاح هيلع نومئاقلا سشيعي يذلا ةيليملا ىفصشتصسم ىلإا تلاحلا نم ددع لقنو

. تاباصصإلا هذه ءارو فقت يتلا بابصسألا نأاصشب تاقيقحتلا

ةيندملا ةيامحلل ةليصصح يف/جيريرعوب جرب

نبت ةمزر001 قإرتحإو رورم يثداح يف صصاخصشأإ ةتصس ةباصصإإ
مهرامعأا لافطأا ةثÓث مهنيب نم صصاخصشا ةصسمخ  بيصصأا ثيح نيثداح يف صصاخصشأا ةتصس ةباصصإا  جيريرعوب جرب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تصصحا

تمدق  ثيح جيريرعوب جرب قرصش بونج ريدغلا جرب ةيدلبب24 مقر ينطولا قيرطلاب اهبÓقناو   ةرايصس فارحنا رثإا ةددعتم تاباصصإاب ةنصس41و31 نيب

هتمدصص رمعلا نم11 نصس يف لفط بيصصأا يداولا صسار ةيدلببو.ريدغلا جرب ةدايع ىلإا اولقنو  ةيندملا ةيامحلا حلاصصم لبق نم ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا مهل

ثداحلا بابصسأا ىقبت اميف . يداولا صسأار ىفصشتصسم ىلإا انتافاعصسإا فرط نم هؤوÓجإا مت ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا هل تمدق ربوتكأا71 جهنب ةجارد

اقرفتم ايرورم اثداح (71)  ةيراجلا ةنصسلا نم ربوتكا60 ىلإا30 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تصصحأاو اذه انحلاصصم ىدل ةلوهجم
ةيرقبو. ةبيرقلا ةيئافصشتصسإ’ا حلاصصملا فلتخم ىلإا مهؤوÓجإا متو ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا مهل تمدق اياحصضلا لك ةراصشإÓل اباصصم فلخ

.رواجم عدوتصسمب ىرخأا ةمزر007 ذاقنإا مت امك قيرحلا دامخإا مت ثيح نبت ةمزر001 قارتحا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلجصس تيعلقاب ليحوكلا
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

99759ددعلا9102 ربوتكأا80  ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

بره ...سسايجيدلا

ةيلول ةشضايرلاو بابششلا ريدم ةقÓع نأا ودبي
،اهلاوحأا أاوشسأا يف دوهزم قيفوت يلاولاب ةبانع
يف هدجاوت ناكم نع ريخألا اذه لأاشس ثيح
تبشسلا نشضت˘حا يذ˘لا «و˘با˘شش د˘ي˘ق˘ع˘لا» بع˘ل˘م
ـلا ىركذلاب ةبانع ءارمح يدان ةيلافتحا يشضاملا
ر˘ي˘غ و˘ه» :دو˘هز˘م لا˘ق ثي˘ح ،ه˘شسي˘شسأا˘˘ت˘˘ل57
.«يتلباقم عيطتشسي ل هنأاب هتفرعمل دوجوم

اقيرط نوعطقي ةناقشس ناكشس
سصيشصحتلا ببشسب اينطؤ

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تار˘˘ششع ضسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص ق˘˘ل˘˘غأا
ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب ة˘نا˘ق˘شس ة˘يد˘ل˘ب ن˘م نورد˘ح˘ن˘م˘لا
يتيلو نيب طبارلا82 مقر ينطولا قيرطلا
ةناقشس نيب طبارلا ه˘ق˘شش ي˘ف ة˘ل˘ي˘شسم˘لاو ة˘ن˘تا˘ب
ةشصح نع نÓعلا ةيفلخ ىلع كلذو ،ةكيربو
نينطاوم ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يد˘ل˘ب ة˘يرا˘ق˘ع ة˘شصح121
ةمئاقلا يهو ،تانكشس دييششت يف اهلÓغتشسل
م˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘شس ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا بج˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘عاد˘يإا م˘غر ة˘شصح˘لا هذ˘ه ن˘م نو˘ي˘˘شصق˘˘م˘˘لا

ضصيشصحت˘لا ن˘م ة˘يرا˘ق˘ع ة˘شصح بل˘ط تا˘ف˘ل˘م
ةمئاقلا ةداعإاب نيبلاطم ،اهنع جرفملا يدلبلا

مهيف رفوتت نيذلا نييلعفلا اهيقحتشسمل اهحنمو
.ةدافتشسلا نوناق اهنمشضتي يتلا طورششلا

 قرششلا مجانمل ماعلا ريدملا ةيدعاشسم دمحم ماهم ءاهنإا
مجانملل ةماعلا ةيعمجلا ضسمأا تدقعنا
ة˘ي˘ب˘ل˘غأا˘˘بو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءا˘ه˘نإا ر˘ير˘ق˘ت م˘ت ءا˘شضعأÓ˘ل تيو˘شصت˘˘لا

د˘م˘ح˘م ي˘شسي˘ئر˘لا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ما˘ه˘م
قرششلا مجانم ضسأار ىلع نم ةيدعاشسم
ر˘يد˘م˘ب ه˘فÓ˘خ˘ت˘شساو ةر˘شضخو˘بو ةز˘˘نو
ريدم نيعملا يجارد نيمل ةزنولا مجنم
ر˘يد˘مو ةرادإلا ضسل˘ج˘م˘ل  ي˘شسي˘ئر ما˘˘ع
ىلع رارقلا ذاختا مت دقو ،قرششلا مجانم
مادعناو يمجنملا جاتنإلا للشش ةيفلخ
جارختشسلا ق˘طا˘ن˘م˘ب د˘يد˘ح˘لا نوز˘خ˘م
ي˘لا˘ع˘˘لا نر˘˘ف˘˘لا ف˘˘قو ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘لاو
دعب هماهم ءاهنإا يتأاي كلذ ىلإا ،راجحلاب

كلذ فلكي دقو جاتنإلا فقوت هنع جتن امو يمجنملا رييشستلا يف بيشستلا نع ءادوشس ريراقت عفر
ترششبأا جاتنإلا يف لطعتلا بابشسأا دقفتل تريزامت ةليمج عاطقلا ةريزو لوزنبو رييÓملاب رئاشسخ
نيومت ةداعإاب ةقلعتملا تايلاكششإلا لحو ةلكيهلاو ديدجتلا ةداعإل ةربتعم ةيلام ة0فلغأا دشصرب
.ايموي انط07 ىلإا لشصي ريفوو مظتنم لكششب ماخلا ةداملاب راجحلا بكرم

؟ناويحلا ةقيدحل تفتلي نم
فراطلا ةيلو ةلاقلاب ناويحلا ةقيدح دجاوتت
ةباغلا اهب طيحت ثيح عئار نم رثكأا ناكم يف
ضسأاب ل ددع اهب نأا امك ،تاهاجتلا عيمج نم
يف قفن اهشضعب نأا مغر تاناويحلا نم هب
ريفوت مدع ىلإا دوعي كلذو ةيشضاملا تاونشسلا
جاتحت يتلا ةقيد˘ح˘لا هذ˘ه˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا
ىتح ةيشصولا تاه˘ج˘لا ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘يا˘ن˘ع˘ل
.تاناويحلل مزلي ام رفوتو ةلح ىهبأا يف نوكت

 عيمجلا قوف رئاؤد ءاشسؤؤر
مهءايتشسا ةبانع ةيلوب نينطاوملا نم ددع ىدبأا
رئاود ةشصاخ رئاودلا ءاشسؤور ضضعب نم ريبكلا

عي˘م˘ج او˘بر˘شض ن˘يذ˘لا را˘ج˘ح˘لاو لا˘حر˘ب, ة˘با˘ن˘ع
نين˘طاو˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ضصو˘شصخ˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ام وهو طئاحلا ضضرع مهتلاغششنإل عامتشسلاو
يف نينطاو˘م˘لا ع˘فدو، بشضغ˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ف˘ل˘خ
مهتوشص لاشصيإل قيرطلا قلغل نايحألا نم ريثك
امك، مههجو يف باوبألا عيمج تدشس نأا دعب
لوؤوشسم لكل دح عشضو و لخدتلا يلاولا اودششان
 .نطاوملا ةحلشصمب ضساشسملا هشسفن هل لوخت

 لطبلا ديهششلا نع مليف
فشسوي دوغيز

ةدع دوجو نع ، ينوتيز بيطلا نيدهاجملا ريزو فششك
لوح مليف اهنيب نم ةيريرحتلا ةروثلا لاطبأل مÓفأا عيراششم
عم ءاقل يف ريزولا حشضوأاو.فشسوي دوغيز لطبلا ديهششلا
يلع ديقعلا دهاجملل يوهجلا فحتملاب هطششن ةفاحشصلا

هذه ىلإا اهب ماق ةرايز راطإا يف ةدكيكشس ةنيدمب يفاك
ايلاح دجوي فشسوي دوغيز ديهششلا  مليف عورششم نأاب ةيلولا
ةينطولا ةكرحلا يف ثاحبألا و تاشساردلل ينطولا زكرملاب
فرط نم هيلع ةقفاوملا تمت و4591 ربمفون لوأا ةروث و
. زكرملا تاذل ةيملعلا ةنجللا
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ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ششا˘ب˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
زكرمب ةيدجلا هتادادعتشسا مويلا يرئازجلا
امد˘ع˘ب ،تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل ىشسو˘م يد˘ي˘شس
ىشسوم يديشس زكرمب سسمأا نوبعللا قحتلا

بردملا ما˘ما نو˘ك˘ي˘شس ثي˘ح ،ع˘با˘ت˘ت˘م ل˘ك˘ششب
نيتيبيردت نيتشصح يشضاملب لامج ينطولا

ةيطارقميدلا وغنوكلا ءاقلل ريشضحتلل طقف
بع˘˘ل˘˘م˘˘ب سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه ةر˘˘ه˘˘شس ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

عفدي˘شس ا˘م و˘هو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘ششت ىف˘ط˘شصم
سسأا˘ك ة˘م˘ح˘ل˘م ع˘نا˘شصو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ي˘ف مو˘ي˘لا ذ˘ن˘˘م عور˘˘ششلا ىلا9102 ايق˘ير˘فا
يف هيلع لوعي يذلا يشساشسألا ليكششتلا عشضو
ي˘شضا˘م˘ل˘ب نا ا˘م˘ل˘ع ،ىلوألا ة˘يدو˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

يناثلا ءاقلل رشضخلا ةوق نازتخا يف بغري
لبقملا ءاثلثلا موي رظتنملا ايبمولوك ماما

عشضو وحن ريشسي هنأاب ينعي امم ،اشسنرف يف
ة˘ل˘يد˘ب˘˘لا ءا˘˘م˘˘شسألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا

اهاعدتشسا ي˘ت˘لا32 ةمئا˘ق ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
.ركشسعملا اذهل ابشسحت

مويلا نييمÓعإ’ا عم دعوم ىلع يسضاملب
 ىسسوم يديسسب

ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا نو˘ك˘ي˘شس ،ر˘خآا قا˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا حا˘˘ب˘˘شص ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ع˘˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م ىل˘˘˘ع11 ة˘˘˘عا˘˘˘شسلا
بيرد˘ت˘ل ىشسو˘م يد˘ي˘شس ز˘كر˘م˘ب ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصلا
درلل ةيفحشص ةودن دقعيشس نيا ،تابختنملا

يف نوكلمي نيذلا نييفحشصلا تلؤواشست ىلع
ا˘م˘ي˘شسل تارا˘شسف˘ت˘شسلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘ه˘ب˘ع˘˘ج
فادهلاو تابايغلاو ةمئاقلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ة˘شصا˘خ˘لا تار˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘بو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

نأاو ة˘شصا˘خ ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لاو ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا˘˘ب
تاءاقللا ىلوأا قلطنا دهششيشس لبقملا رهششلا
ايقيرفا سساك تاي˘ف˘شصت˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘م˘شسر˘لا

1202.

مويلا ةيفحص ةودن دقعي يضاملب

ريسضحتلا مويلا نورسشابي رسضخلا
 وغنوكلا ءاقلل يدجلا

 هيلع ينثت ”بيكيل” و نويل ىلع لتاق زوف Óإ نايتا تناس دوقي زوبدوب
اهمدق يتلا ةريبكلا ةارابملا رثا ىلع كلذ ءاجو ،يشسنرفلا نايتيإا تناشس يدان ناديم طشسوتم زوبدوب سضاير يرئازجلا بعلل ةيوقلا ةدوعلا ىلع سسمأا رداشصلا اهددع يف ةيشسنرفلا ””بيكيل”” ةفيحشص تنثا

يبراد يف نويل مامأا ءاطخأا يأا نود نمو ايلاثم ةارابملا يف قباشسلا وششوشس بعل ءادأا ناكو ،””ديدج نم داع رحاشسلا”” ـب زوبدوب ناونع يف اهتاذ ةفيحشصلا تفشصو ثيح ،نويل ماما سسمأا لوا ءاشسم يرئازجلا مجنلا
ىلع زوفلاب لتاق اراشصتنا نايتيا تناشس قيرف عزتناو ،ةارابملا يف بعل لشضفأا هتراتخاو01/7 ةملع يرئازجلا بعلل ةفيحشصلا تاذ تحنمو،09 ـلا ةقيقدلا يف زوفلا فدهل امشساح اررمم ناكو ريثم
يف ةطقن11 ىلإا نايتيإا تناشس ديشصر عفترا ،زوفلا اذهبو ،ةمشساح ةريرمت مدقو ايشساشسا زوبدوب سضاير يرئازجلا كراشش ثيح ،مدقلا ةركل يشسنرفلا يرودلل ةعشساتلا ةلوجلا يف در نود فدهب نويل هفيشض

تحيتأا يتلا سصرفلا للغتشسا نم نيقيرفلا وبعل نكمتي ملو ،ةطقن12 ديشصرب بيترتلا نامريج ناشس سسيراب ردشصتيو ،رششع عبارلا زكرملا يف طاقن9 دنع نويل ديشصر دمجت امنيب ،رششع ثلاثلا زكرملا
يف ةارابملا تناك نأا دعبو ،نيبناجلا نم سصرفلا ةعاشضإا لشسلشسم رمتشساو ،هقباشس نع يناثلا ةارابملا طوشش يف اريثك رومألا ريغتت ملو ،يبلشسلا لداعتلاب يهتنيل فادهأا ليجشستو لوألا ةارابملا طوشش لاوط مهل

hd«ó.±.ءاقللاب نيزئاف رايدلا باحشصأا جرخيل سشتيريب ريبور ينيفولشسلا قيرط نع19 ةقيقدلا يف نايتيا تناشسل طاقن ثلثلاو زوفلا فده ءاج ،لداعتلل اهقيرط
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سسمأا ي˘˘فو˘˘ل˘˘خ˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ءاد˘˘˘ع˘˘˘لا زا˘˘˘ف
قابشس يف ةيشضفلا ةيلاديملاب  لوألا
ة˘˘حود˘˘لا˘˘ب م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ت˘˘م0051
باعلأل ملاعلا ةلوطب  نمشض ةيرطقلا
تا˘ج˘يو˘ت˘ت د˘ي˘ع˘ي˘ل،9102 ىوقلا
دعب باعلألا مأا لايدنوم يف رئازجلا
.ةنشس61 ماد راظتنا

سسار˘˘˘ها قو˘˘˘شس ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘با ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘قو
(ج83اث13د3) فر˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘فا˘˘˘شسم˘˘˘لا

يفولخ˘م ه˘ق˘ق˘ح˘ي  تي˘قو˘ت ل˘شضفأا و˘هو
ينيكلا جوت اميف ، مشسوملا اذه للخ

ة˘˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب تو˘˘ي˘˘ير˘˘ي˘˘شش ي˘˘تو˘˘م˘˘ي˘˘˘ت
(ج62 ا˘˘˘˘ث92 د3) ة˘ي˘ب˘هذ˘لا

اذهل تيقوت نشسحأا لجشسم
ينولو˘ب˘لا ل˘ح˘ي˘ل م˘شسو˘م˘لا

ي˘ك˘شسفود˘نا˘ف˘ي˘ل ن˘ي˘˘شسرا˘˘م
زوفيو ةثلاثلا ةبترملا يف
اث13 د3) تيقو˘ت˘ب ة˘يز˘نور˘ب˘لا˘ب
. (ج64
ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ع ا˘˘ق˘˘شسن ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘ششو
ي˘ن˘˘ي˘˘ك˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا هدا˘˘ق ة˘˘قل˘˘ط˘˘نلا

،اوميوك دلانور - تو˘ي˘ير˘ي˘شش ي˘تو˘م˘ي˘ت
ىف˘˘˘˘ت˘˘˘˘كا يذ˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لو
˘ما˘ع ن˘ي˘ك˘ب ي˘ف ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءاكذب قابشسلا ريشسي فيك فرع5102
، ه˘ت˘يز˘ها˘جو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ه˘تارد˘˘ق ق˘˘فو

قابشسلا لاوط اريبك ءوده رهظأا ثيح
يلاوح دعب ريماشضملا ىلإا هتدوع رثإا

بب˘˘˘شسب با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘م تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘شس ثل˘˘˘˘ث
.ةباشصلا

ةريبكلا هتداعشس نع ،يفولخم برعأاو
بعششلا لكل جيوتتلا ايد˘ه˘م ة˘ي˘شضف˘لا˘ب
ي˘˘˘ف ي˘˘˘فو˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘˘م لا˘˘˘˘قو ،ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

:قا˘ب˘شسلا د˘ع˘ب ة˘ي˘فا˘˘ح˘˘شص تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
،ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا هذ˘ه˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ي˘˘تدا˘˘ع˘˘شس””

،””هلمكأا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششل˘ل ا˘ه˘يد˘هأاو
ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص تنا˘˘ك ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا”” :فا˘˘˘شضأاو
قيقحت ىلع هلل دمحلا نكلو ،ةياغلل
،ةريبكلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘لاد˘ي˘م
ةيلاديم ققحأا نأاب ةياغلل ديعشس انأاو

.””يتريشسم يف ةديدج
ًارود بعل روهمجلا”” :يفولخم فاشضاو
تنا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف ،قا˘˘ب˘˘˘شسلا لل˘˘˘خ ًاز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م
ي˘ن˘تز˘ف˘حو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ع˘ئار تا˘فا˘ت˘ه˘لا

ىلإا ر˘˘˘ك˘˘˘ششلا مد˘˘˘قأاو ،قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسلا لل˘˘˘˘خ
دا˘ت˘شسا ي˘ف تر˘شضح ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةعئارلا ةروشصلا هذه تمدقو ،ةفيلخ

ىلإا ًاريششم ،””عي˘ج˘ششت˘لاو تا˘فا˘ت˘ه˘لا ن˘م
هريثأات نا˘ك ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ل˘عا˘ف˘ت˘لا ّنأا
مهاشسو ،قابشسلا لل˘خ ه˘ي˘ل˘ع ًا˘ي˘با˘ج˘يإا

.جيوتتلا ةشصنم ىلع هروهظ يف
يذلا ديحولا لطبلا ؛يفولخم متخو
لايدنو˘م ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘لاد˘ي˘م مد˘ق
انأا”” :لوق˘لا˘ب ،ة˘حود˘لا˘ب ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا

يف ةيلاديملاب جوتأا نأاب ةياغلل روخف
ينزفح نم لك ركششأاو ،ةيبرع سضرأا
نم لبقتشسملل علطتأاو ،كلذ قيقحتل

ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا لل˘˘˘˘˘خ
.””تازاجنإلا

فرحأاب همشسا يفولخم قيفوت بتكو
ة˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف بهذ ن˘˘˘˘˘م
اههجو ءا˘م ظ˘ف˘ح ي˘ت˘لاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،ر˘ط˘ق ي˘ف ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا با˘˘ع˘˘لألا لل˘˘خ

عاطتشساو
نم ءاد˘ع˘لا
قاحللا

ريطاشسألاب
ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘ن
،يلشسرم

ةبيشسح
ةقرملوب
ي˘˘نر˘˘ق د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شسو

يف ،ريبج ىشسيع
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
تاجيوتتلا
ةيملاعلا

.ةيبملوألاو
ءاد˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو
ق˘ي˘فو˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا

لطب هنأا ي˘فو˘ل˘خ˘م
ديعاوملا
ثي˘˘ح ،ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا

ن˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ي

مث ،ريشضحتلل ةل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل را˘ظ˘نلا
ي˘ف ة˘ع˘مل˘لا ه˘تازا˘ج˘˘نإا˘˘ب ةو˘˘ق˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي
ة˘شصا˘خو ،ة˘ي˘لود˘لا تا˘شسفا˘ن˘م˘لا ىو˘˘قا

.ةيبملولا باعلألاو ملاعلا ةلوطب
يفولخم قيفوتل لماكلا لجشسلا

ثلث) ةيبملوألا باعلألا -
يف بهذلا :(تايلاديم

2102 ماع رتم0051لا
يف ةشضفلا ،ندنلب
ماع رتم0051لا

ةشضفلا ،ويرب6102
ماع رتم008لا يف

.ويرب6102
ةيملاعلا ةلوطبلا -

:(ةدحاو ةيلاديم)
يف ةشضفلا

.ةحودلاب9102 ماع رتم0051لا
:(ناتيلاديم) ةيقيرفلا ةلوطبلا -

2102 ماع رتم008لا يف بهذلا
رتم008ـلا يف زنوربلا ،وفون وتروبب

.سشكارمب4102 ماع
:(تايلاديم ثلث) ةيقيرفلا باعلألا -

1102 ماع رتم008ـلا يف بهذلا
رتم008ـلا يف ةشضفلا ،وتوبامب

زنوربلا ،ليفازاربب5102 ماع
1102 ماع رتم0051ـلا يف

.وتوبامب
رثكألا يرئازجلا ءادعلا -
باعلألا خيرات يف اجيوتت

.ةيبملوألا

ةنشس61 ماد راظتنا دعب

رئازجلا تاجيوتت ديعي يفولخم
باعلأ’ا مأا لايدنوم يف
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ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا سسي˘ئر سسأار˘˘ي

يراجلا ربوتكأا31 موي ريطتشس يتلا ””رشضخلا”” ةثعب يششطز
ايبمولوك بختنم ةهجاومل ابشسحت ةيشسنرفلا ليل ةنيدم ىلإا

بخانلا لوعي يتلا ةارابملا يهو ،نيمويب خيراتلا كلذ دعب
كلتل امامت ةريا˘غ˘م ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘ب ع˘فد˘لا ىلإا ي˘شضا˘م˘ل˘ب ي˘ن˘طو˘لا
وغ˘نو˘ك˘لا بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ىلوألا ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا أاد˘ب˘ت˘شس ي˘ت˘لا

سسيمخلا ةرهشس ةديلبلاب ركاششت بعلم ىلع يرجتشس يتلاو
ةمئاق نع ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا نلعأاو .لبقملا

سسمأا نم ةيادب يدادعإا ركشسعم يف لوخدلل ،ابعل32 مشضت
يلودلا فقوتلا ةرتف يف نيتيدو نيتارابم سضوخل ،نينثلا
سضع˘ب ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب دا˘˘عأاو ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘ششب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ةيطارقميدلا وغنوكلا هجاو˘ت˘شس ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ىلإا ءا˘م˘شسألا

،ةديلبلاب ركاششت ىفطشصم بعلم يف لبقملا سسيمخلا موي
ل˘ي˘˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششلا ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك م˘˘ث
ا˘ه˘بأا ع˘فاد˘م تر˘˘ها˘˘ت يد˘˘ه˘˘م˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
،ير˘شسيو˘شسلا نو˘ي˘شس بعل ،يول˘˘لا د˘˘ب˘˘ع بو˘˘يأاو ،يدو˘˘ع˘˘شسلا

تا˘با˘شصإلا تبر˘شضو ،ي˘شسنر˘ف˘لا سسي˘˘ن بعل يوادو˘˘ب ما˘˘ششهو
سسانو مدآا هنع بيغي˘شس ثي˘ح ،ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م فو˘ف˘شص
قاحشسإاو ،هييليبنوم مجاهم روليد يدنآاو ،سسين يدان بعل
تمشضو ،ةباشصإلا ببشسب يناملألا مياهنفوه بعل ليشضوفلب
ردنشسكلأا ،ةخود نيدلا زع ،يحلوبم سسيار :نم لك ةمئاقلا
ن˘ب ي˘مار ،يد˘نا˘م ىشسي˘ع ،ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ،ة˘˘جد˘˘ي˘˘كوأا
،ي˘نا˘شسح سسا˘ي˘لإا ،لا˘ط˘ع ف˘شسو˘ي ،تر˘ها˘ت يد˘ه˘م ،ي˘ن˘ي˘ع˘˘ب˘˘شس
نلد˘ع”” :ا˘شضيأا تم˘شض ا˘م˘ك ،يول˘لا د˘ب˘ع بو˘يأا ،ي˘ت˘شش سسا˘ي˘لإا

،يوادوب ماششه ،ديبع يدهم ،رشصان نب ليعامشسإا ،ةرويدق

˘مل˘شسإا ،حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ،ي˘ل˘يل˘ب ف˘شسو˘ي ،ي˘لو˘غ˘˘ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘شس
،ةمحر نب ديعشس ،يميهارب نيشساي ،زرحم سضاير ،يناميلشس
ناذللا نييدولا نيءاقللا ءارجإا دعبو .تاحرف نيدلا نيز
و˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لا ما˘˘مأا ،””ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا”” خ˘˘يراو˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف ن˘˘م˘˘شض نل˘˘خد˘˘˘ي

ر˘كا˘ششت ىف˘ط˘شصم بع˘ل˘م˘ب ر˘بو˘ت˘˘كأا01 مو˘ي ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

نإاف ،ةيشسنرف˘لا ل˘ي˘ل˘ب ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ما˘يأا5ـب هدعبو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
رهشش نم ءادتبا لخديشس ،ايقيرفإا لطب ،ينطولا بختنملا

ءارجإاب1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفشصت ةرماغم ربمفون
اناوشستوب ىلإا لقتني نأا لبق رئازجلاب ايبماز مامأا نيتارابم
،ابوروأا يف ةميقملا ةشصاخ ،ةيرئازجلا ريهامجلا رظتنتو
ايبمولوك دشض رشضخلا اهبعليشس يتلا ةيدولا ةارابملا فغششب
ر˘ي˘ي˘ب”” بع˘ل˘م ا˘ه˘ن˘شضت˘ح˘ي˘شس ي˘ت˘لاو ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ششلا ف˘شصت˘˘ن˘˘م
تارو˘ط˘ت˘لا ر˘خآل ا˘ق˘فوو ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ل˘ي˘ل ة˘ي˘ند˘م˘˘ب ””يارو˘˘م

ةيمل˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك د˘ق˘ف ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
نم ةشصاخ ،بع˘ل˘م˘ل˘ل بق˘تر˘م ير˘ي˘ها˘م˘ج وز˘غ ن˘ع ة˘ي˘شسنر˘ف
،اهي˘حاو˘نو ا˘شسنر˘ف˘ب ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق
ةفيحشص بشسحو ،برق نع ايقيرفأا لاطبأا ةيؤورل ةقاوتلا
كيبابششب ايمشسر بعلتشس ةاراب˘م˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ””بي˘ك˘ي˘ل””

ةهجاوملا هذهب ةشصاخلا ركاذتلا عيمج تدفن ثيح ،ةقلغم

فلأا25ـل عشستي يذلا بعلملل ةركذت فلأا04ـب ةردقملاو
ريهامج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘هؤوار˘شش م˘ت ة˘ق˘حا˘شسلا ة˘ب˘شسن˘لاو ،د˘ع˘ق˘م
دعب اشسنرفب بعلي اهدلب بختنم دهاششتشس يتلا ،ةيرئازجلا

كانه نيبراحملل روهظ رخآا دوعي ثيح ،اماع11ـل بايغ

ةليكششت تهجاو ثيح،8002 ماعلا نم ربمفون81 خيرات ىلإا
ةنيدمب يلام بختن˘م ناد˘ع˘شس ح˘بار ق˘ب˘شسألا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

.ناور

،ةمحر نب ديعشس ،يرئازجلا يلودلا دكأا

سسي˘ما˘خ ا˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك ي˘˘م˘˘ج˘˘ن با˘˘ي˘˘غ نأا˘˘ب

ر˘ثؤو˘ي ن˘ل ،وا˘ك˘لا˘ف لا˘م˘˘يدارو ز˘˘ي˘˘غ˘˘يردور

˘ما˘مأا ة˘ب˘˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شس˘˘ُم ىل˘˘ع

ل بخ˘ت˘ن˘˘ُم يأا»: ل˘˘ئا˘˘ق حر˘˘شصو .ر˘˘شضخ˘˘لا

ءا˘ق˘ل˘لاو ن˘ي˘ب˘عل وأا بعل د˘ن˘ع ف˘قو˘ت˘˘ي

ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ُم نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس يدو˘˘˘˘˘لا

واكلافو سسيماخ بايغ»: فاشضأاو .””ديكأات

،ن˘ي˘ب˘عل ما˘مأا بع˘ل˘˘ن ل ا˘˘ن˘˘نأل ،ر˘˘ثؤو˘˘ي ن˘˘ل

ل˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ششلا اذ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ُن ل ن˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘نو

قايشس يف رئاطلا حانجلا حشضوأاو .””امامت

لا˘م˘ج ة˘ق˘ث ه˘ل˘ي˘ن˘ل د˘ي˘ع˘شس ه˘نأا˘˘ب ،ل˘˘شصت˘˘ُم

ءارحشصلا يبراحُم عم هدجاوتو يشضاملب

برد˘م نا˘كو .ي˘لاو˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ةر˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘ل

دق ،سشوريك سسولراك ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك بخ˘ت˘ن˘م

””سسوريتيفاك ول”” بخت˘ن˘م ة˘ل˘ي˘ك˘ششت ن˘ل˘عأا

كلذكو ةيدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ةيندمب مايأا ةثلثب اهلبق يليششت ةارابم

بايغ تدهشش ثيح ،ةينابشسإلا ””تناكيلأا””

ز˘ي˘غ˘يردور سسي˘ما˘خ د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير م˘˘ج˘˘ن

ةدا˘ع˘˘ت˘˘شسا ل˘˘جأا ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘عإلا بل˘˘ط يذ˘˘لا

يار˘شس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ فاد˘˘ه كلذ˘˘كو ،ه˘˘ت˘˘قا˘˘ي˘˘ل

.واكلاف ليمادار يكرتلا
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ن˘ي˘ب ا˘ه˘جوا غ˘ل˘ب˘ت˘˘شس ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا نا ود˘˘ب˘˘ي
د˘ب˘ع بو˘ياو ي˘نا˘شسح سسا˘ي˘لا ن˘ي˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
برد˘˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘ها˘˘عد˘˘ت˘˘شسا ن˘˘˘يذ˘˘˘ل˘˘˘لا يول˘˘˘لا
رشضخلا ةمئاق يف يشضاملب لامج ينطولا
،يراج˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘شش ر˘ك˘شسع˘م˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

سسفن ي˘ف نا˘ط˘ششن˘ي ن˘ي˘ب˘عل˘لا نا مو˘ل˘ع˘مو
ي˘ن˘ع˘ي ا˘م˘م ،عا˘فد˘لا رو˘ح˘م و˘هو ،بشصن˘م˘˘لا

نم امهءاعد˘ت˘شسا د˘م˘ع˘ت د˘ق ي˘شضا˘م˘ل˘ب نأا˘ب
ا˘م˘هد˘حأا را˘ي˘ت˘خل ا˘ق˘˘حل لو˘˘شصو˘˘لا ل˘˘جا

هفلخ يذلا غارفلا سضيوعتب موقي ىتح
اذ˘˘˘ه نأا و˘˘˘˘لو ،سشي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘فر لاز˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا

ىلا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ب˘˘ع˘˘شص نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
بعل اهفيشضي ناك يتلا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا
لشضفب ةشصاخ بختنملل قباشسلا ةيرشصنلا

،ة˘ي˘ند˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ه˘˘تارد˘˘قو ه˘˘تر˘˘ب˘˘خ
يذ˘˘˘لا بشصن˘˘˘م˘˘˘لا نأا ىلا ةرا˘˘˘ششإلا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
يول˘لا د˘ب˘ع ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ي˘˘˘ف ي˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا بشصن˘˘˘م و˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘شسحو
ير˘˘م˘˘ع ن˘˘ب دو˘˘˘جو ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

تاءاقل يف مئاد لكششب نييشساشسأاك يدنامو
نو˘ك˘ت نا بج˘ي ل˘ئاد˘ب˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ر˘شضخ˘˘لا

فر˘˘˘شصت تح˘˘˘تو م˘˘˘ئاد ل˘˘˘ك˘˘˘ششب ةر˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م

يذلا يشضاملب هيف ركفي ام وهو ،بردملا

لبقملا سسي˘م˘خ˘لا ءا˘ق˘ل ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك لو˘ع˘ي

ثيح ،نيبعللا نيب لشصفلل وغنوكلا ماما

ةشصرفلا يشضامل˘ب ح˘ن˘م˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م

نم كلذو ءاقل˘لا لل˘خ ن˘ي˘ب˘عل˘لا ن˘يذ˘ه˘ل

ي˘طو˘شش لل˘خ ا˘م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘لا لل˘˘خ

ةيفاكلا ةشصرفلا امهحنمي ىتح ،ةارابملا

.امهتايناكما ىلع فوقولل
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ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ل˘شسل˘شس ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو يدا˘ن ل˘˘شصاو
،مشسوملا اذه ةينطولا ةلوطبلا يف ةيبلشسلا

ة˘ب˘ي˘ب˘شش د˘ي ىل˘ع ةد˘يد˘ج ة˘م˘يز˘ه˘ل سضر˘ع˘تو
در نود فد˘ه˘ب ،سسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘ششع ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ةفرتحملا ةطبارلل ةعباشسلا ةلوجلا باشسحل
ةيرومأام تدّقع يتلا ةجيتنلا يهو ،ىلوألا
را˘˘˘شصنألا تل˘˘˘ع˘˘˘جو ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ””دو˘˘˘˘شسألا ر˘˘˘˘شسن˘˘˘˘لا””

ن˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي
ن˘˘ع ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘شسلا يدا˘˘ن˘˘لا ز˘˘ج˘˘˘عو .يو˘˘˘شضا˘˘˘م
افد˘ه ىق˘ل˘ت نأا د˘ع˘ب ””يرا˘ن˘ك˘لا”” ما˘مأا دو˘م˘شصلا

ايفاك ناك ،يشصاقوأا ابوي قيرط نع08 د يف
يو˘شضم ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ برد˘م˘لا لا˘ب˘˘ششأا ةدا˘˘عإل

تادا˘ق˘ت˘نا ط˘شسو ،ادّد˘ج˘م ر˘ف˘شصلا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ىلإا
سضي˘بألا”” ن˘ي˘نو˘ل˘لا قا˘˘ششع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
لكششلاب اورهظي مل نيذلا نيبعلل ””دوشسألاو
ابوشضغ˘م ح˘ب˘شصأا يذ˘لا برد˘م˘لا وأا ،بو˘ل˘ط˘م˘لا

ذنم اهاقلت يتلا مئازهلا ةلشسلشس لظ يف هيلع
ةراشسخ˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ذإا ،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب
قا˘فو˘ل ة˘ع˘بار˘لا ي˘ه ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ما˘˘مأا
لداعتو نيزوف لباق˘م م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ف˘ي˘ط˘شس

اه˘شضا˘خ ي˘ت˘لا7 تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا لل˘˘خ ،د˘˘ي˘˘˘حو
بلاط ،هتاذ قايشسلا يفو .نآلا ىتح قيرفلا
بردملا ةلاقإاب ةرادإلا فيطشس قافو راشصنأا

ىت˘ح ه˘ل˘ششف تب˘ثأا يذ˘لا يو˘شضم ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
ج˘ئا˘ت˘ن يأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ي˘ف نآلا

ةيبلشسلا جئاتنلا ّنأا نيربتعم ،ركذت ةيباجيإا

ّنأا نيدّكؤو˘م ،ىلوألا ة˘جرد˘لا˘ب و˘ه ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي

عايشض ينعي ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع هئاقب

.مشسوملا اذه ةرظتنملا فادهألا عيمج

نكن ملو ىوتشسملا يف ةارابم انمدق”” :يوشضم

مقاطلا د˘ّكأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م ””ة˘م˘يز˘ه˘لا ق˘ح˘ت˘شسن

ّنأا يوشضم نيدلا ريخ بردملا ةدايقب ينفلا

،ل˘قألا ىل˘ع لدا˘ع˘ت˘لا ق˘ح˘ت˘شسي نا˘˘ك ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف

˘ما˘مأا ه˘ب ر˘ه˘ظ يذ˘لا ىو˘ت˘شسم˘˘لا ىلإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب

بقع هتاحيرشصت يف لئاق ،لئابقلا ةبيبشش

لو ة˘ي˘شسا˘ق تنا˘˘ك ةرا˘˘شسخ˘˘لا”” ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

اديج ءادأا انمد˘ق د˘ق˘ل ة˘حار˘شصب ،ا˘ه˘ق˘ح˘ت˘شسن

ةلحرم يف نكل ،امامت عشضولا ىلع انرطيشسو

،لتاق افده كلذ انفل˘كو ز˘ي˘كر˘ت˘لا ا˘ند˘ق˘ف ا˘م

،””انل ةبشسن˘لا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل ط˘ب˘ح˘م ار˘مأا نا˘ك د˘ق˘ل

ل˘ك˘ب ا˘ن˘ي˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت˘شس ة˘م˘يز˘ه˘لا هذ˘ه”” فا˘شضأاو

لاوحألا أاوشسأا يف ،ا˘ه˘ق˘ح˘ت˘شسن ل ا˘ن˘نأل د˘ي˘كأا˘ت

ةر˘ك ي˘ه هذ˘ه ن˘ك˘ل ،لدا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ن˘˘شس ا˘˘ن˘˘ك

فيطشس قافو لتحيو .””اهلبقت انيلعو مدقلا

قرافبو ،طا˘ق˘ن7 دي˘شصر˘ب01 ـلا ةبتر˘م˘لا

بحا˘شص سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ن˘ع ط˘ق˘ف فاد˘˘هألا

.ماعلا بيترتلا يف41 ـلا ةبترملا
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 :ةمحر نب

”يضاملب لامج ةقث لينل ديعس“

””ايبمولوك ةارابم يف ةكراششملا تينمتو

،يشسنرفلا هييلبنوم يدان مجاهم سضرعت

ة˘يو˘ق ة˘مد˘شصل ،رو˘ل˘يد يد˘˘نأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رشضخلا عم ة˘كرا˘ششم˘لا ن˘ع ه˘با˘ي˘غ بب˘شسب

وغ˘نو˘ك˘لا ما˘مأا ن˘ي˘ت˘يدو˘لا ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا ي˘ف

51و01 يموي ايبمولوكو ةيطارقميدلا

ه˘شضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م

لل˘˘خ ا˘˘فد˘˘ه ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست رو˘˘ف ة˘˘با˘˘˘شصإل˘˘˘ل

ءا˘شسم ه˘ق˘ير˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف زا˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

نمشض وكا˘نو˘م ىل˘ع3-1 يشضا˘م˘لا تب˘شسلا

ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا ن˘م ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا

ينطولا بردملا نودي ملو ،مدقلا ةركل

ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف رو˘ل˘يد م˘شسا ي˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج

،سسما لوا ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ا˘ب˘عل32ـلا

كلذو ،نيتروكذملا ني˘تارا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
فششكو ،ة˘با˘شصإل˘ل ه˘شضر˘ع˘ت˘ب ه˘م˘ل˘ع د˘ع˘ب
ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإلا د˘ع˘ب ه˘طا˘ب˘حإا ن˘ع رو˘˘ل˘˘يد
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف لا˘˘˘˘قو ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
يل قبشسي مل”” :ةارابملا دعب نييفاحشصلل
يراوششم للخ ةلثامم ةباشصإا تيقلت نأا
تا˘ظ˘ح˘ل م˘لألا˘˘ب تشسشسحأا د˘˘ق˘˘ل ،يور˘˘ك˘˘لا

نا˘ك د˘ق˘ل ،فد˘ه˘ل˘ل ي˘ل˘ي˘ج˘شست ل˘˘ب˘˘ق ط˘˘ق˘˘ف
ن˘˘م ىت˘˘ح ن˘˘ك˘˘م˘˘تأا م˘˘ل ،اد˘˘ج ا˘˘يو˘˘ق م˘˘˘لألا
مايقلا بحأا يننأا مغر ،يفدهب لافتحلا

سصح˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘شضخأا˘˘˘˘شس”” :فا˘˘˘˘شضأا ،””كلذ˘˘˘˘ب
نم”” :لئاق م˘ت˘خو ،””ثد˘ح˘ي˘شس ا˘م ىر˘ن˘شسو
بخ˘ت˘ن˘م فو˘ف˘شص ن˘ع بي˘غأا نأا ف˘شسؤو˘˘م˘˘لا
كانه نأا ةشصاخ ،ادج نيزح انأا ،رئازجلا

ا˘˘نأا ،ا˘˘شسنر˘˘ف ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘˘ه ىر˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شس ةارا˘˘˘ب˘˘˘م

يف اريثك بغرأا تنك يننأل ادج جعزنم

،اشسنرف يف انه رئازجلا عم ةارابم سضوخ

نو˘كأا ي˘ك برا˘ح˘م ي˘ن˘نأا˘ب تب˘ثأا˘شس ي˘ن˘ن˘ك˘ل

ةلوجلا يف سسمير يدان ةهجاومل ازهاج

ر˘يد˘م˘لا ف˘˘ششكو ،””يرود˘˘لا ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

لاششيم يشسنرفلا هييلب˘نو˘م يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا

ةباشصإا ىقلت روليد هبعل نأا نايراكز ريد

ن˘ع تقو˘لا ن˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل هد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شس ة˘˘يو˘˘ق

اهتل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف لا˘قو ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لا

ىق˘ل˘ت د˘˘ق˘˘ل”” :””لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف سسنار˘˘ف”” ة˘˘ل˘˘ج˘˘م

قحتلي نلو ،ةطبرألا ىوتشسم ىلع ةباشصإا

ةلواحمب موقنشس ،هدلب بختنم ركشسعمب

.””ىفاعتي يك اعيرشس هجلع
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:روليد

 ”رضخلا ركسعم يعييضتل نيزح“

يوقلا دبعو يناسح نيب لعتشي سفانتلا
 بختنملا يف شيلح دعقمب رفظلل

فيطشس قافو

راسصنأ’او قرغلا لسصاوي قافولا
يوسضام ليحرب نوبلاطي

ايبمولوك بختنم ةهجاومل

لئابقلا ةبيبششيراجلا ربوتكأا31 موي اسسنرف ىلإا ريطت ””رسضخلا”” ةثعب

ةكسس ىلا دوعي ””يرانكلا””
قافولا ةباوب نم تاراسصتن’ا
ىلع زوفلا نم لئابقلا ةبيبشش ةليكششت ،سسمأا لّوأا ةيششع تّنكمت
ةطبارلا نم ةعباشسلا ةلوجلا مشسرب ّدر نود فدهب فيطشس قافو
قيرفلا ىلع ةطّلشسملا ةبوقعلا مغر كلذو ،ىلوألا ةفرتحملا

ّم˘تو ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘م جرا˘خ لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسلا ىل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا تر˘˘ب˘˘جُأا ثي˘˘ح
مهلابقتشسا مغرو .ةلماك تايرابم عبرأل اهروهمج نم اهنامرح

بّرد˘م˘لا لا˘ب˘ششأا ّنأا لإا ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح ر˘م˘ع بع˘ل˘م˘ب قا˘فو˘لا
يف ةيباج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ّك˘شس ىلإا اودا˘ع دو˘ل˘ي˘ف را˘بو˘ه ي˘شسنر˘ف˘لا
مامأا اهب اوينم يتلا اّدج ةيشساقلا ةميزعلا دعب ،ةينطولا ةلوطبلا
يلئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ن˘يد˘يو ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
لجشس يذلا ،يشساقوأا ابوج هبعل ىلإا ،زوفلا اذه يف لشضفلاب

لئابقلا ةبيبشش داعتشساو08. ةقيقدلا يف ديحولا ءاقللا فده
01 ديشصرب عبارلا زكرملا ىلإا تقترا ثيح ،ةلوطبلا يف اهنزاوت
زكر˘م˘لا ي˘ف طا˘ق˘ن7 دن˘ع قا˘فو˘لا د˘ي˘شصر د˘م˘ج˘ت ا˘م˘ي˘ف ،طا˘ق˘ن
فلششلا يبملوأا مامأا ةرخأاتم ةارابم ةبيبششلل لازت لو .رششاعلا
ي˘هو ،قارز˘مو˘ب د˘ي˘ه˘ششلا بع˘ل˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا بشسلا مو˘ي ا˘ه˘شضو˘خ˘ت˘شس
ةراد˘شص ن˘م بّر˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ف˘ير˘شش ن˘ب د˘ي˘لو د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘˘فر˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف
اجيوتت رثكألا يدانلا لوانتم يف زوفلا ىقبي ثيح ،بيترتلا

بي˘تر˘ت ل˘يذ˘ت˘يو ة˘ب˘ي˘شصع ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ب ّر˘˘م˘˘ي ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا ّنأا ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل

.ةلاقتشسإلل يواز ريمشس بّردملا تعفد ةلوطبلا
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رطق - ىوقلأ باعلأل ملاعلأ ةلوطب

يفولخم قيفوت لطبلأ عجّششت صسيليبوم
،ي˘˘فو˘˘ل˘˘خ˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ءأد˘˘˘ع˘˘˘لأ كت˘˘˘فأ
م0051 قا˘ب˘شس ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ة˘ي˘شضف˘لأ ة˘ي˘لأد˘ي˘م˘˘لأ
دحألأ سسمأأ لوأأ ،ىو˘ق˘لأ با˘ع˘لأل م˘لا˘ع˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘ل
،ةعيرشس ةريتو قابشسلأ دهششو .(رطق) ةحودلاب

3 هردق تيقوتب ًايناث يرئأزجلأ ءأدعلأ اهيفّ لح

ققحيل ،ةئام˘لا˘ب أءز˘ج83 و ة˘ي˘نا˘ث13 قئاقد
با˘ع˘لألأ د˘ع˘ب ه˘ل ي˘شصخ˘شش تي˘˘قو˘˘ت ن˘˘شسحأأ كلذ˘˘ب
3 ـب سسيفنلأ ندعملاب رفظ نيأأ ندنلب ةيبملوألأ

سسيليبوم .ةئاملاب ءأزجأأ80و ةيناث83 قئاقد
و جيوتتلأ أذه ةبشسا˘ن˘م˘ب، ا˘ه˘ت˘مÓ˘ع ر˘ي˘ف˘شس ئ˘ن˘ه˘ت
باعلأل ملاعلأ ةلوطب يف هل ىلوألأ ةيلأديملاب
ه˘تدو˘ع ىل˘ع ةز˘ج˘ع˘م˘لأ ل˘ط˘ب˘لأ م˘˘شصب˘˘ي˘˘ل.ىو˘˘ق˘˘لأ
ةيأدب نم ةنشس لبق جيوتتلأ تاشصنم ىلإأ ةيوقلأ
ةررقملأ0202 ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوألأ با˘˘˘ع˘˘˘لألأ

أذهب يرئأزجلأ لطبلأ ئنهت سسيليبوم.ويكوطب
.رئأزجلأ لك فّرشش يذلأ جيوتتلأ
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¯´.eƒS°≈
لوألأ ير˘شضح˘لأ ن˘مألأ ح˘لا˘شصم تن˘˘ك˘˘م˘˘ت

فيقوت نم جيريرعوب جرب ةيلو نمأل
لمح ةيشضق يف هطروت دعب ينيرششع
قعاشص) يعرشش رربم نود سضيبأأ حÓشس
: و˘عد˘م˘لا˘ب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘ي و ، (ي˘ئا˘بر˘ه˘ك

لاشصتلأ ةيلخ بشسحو ةنشس12 ( ع-ب)
نإا˘ف ة˘يلو˘لأ ن˘˘مأل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأو
ل˘˘خد˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت طرو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ

تا˘˘ن˘˘شسÓ˘˘˘م عو˘˘˘قو ر˘˘˘ثإأ ن˘˘˘مألأ ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع
تلاكو باحشصأأ دحأأ نيب و هنيب ةيمÓك
ة˘˘˘عا˘˘˘شسلأ دود˘˘˘ح ي˘˘˘ف تأرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلأ ءأر˘˘˘˘ك
طبشض نيأأ ، ةنيدملأ طشسو Óيل ةرششاعلأ

قعاشص نع ةرابع سضيبأأ حÓشس هتزوحب

و ةحلشصملأ ىلإأ هدايت˘قأ م˘ت˘ي˘ل ي˘ئا˘بر˘ه˘ك

هبجومب مدق  هدشض يئاشضق فلم زاجنإأ

د˘ع˘ب و ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ي˘˘كو د˘˘ي˘˘شسلأ ما˘˘مأأ

يرو˘ف˘لأ لو˘˘ث˘˘م˘˘لأ ة˘˘شسل˘˘ج ىل˘˘ع ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإأ

.رششابملأ ءاعدتشسلأ نم دافتشسأ

تأرايشسلأ ءأرك تلاكو ىدحإأ نيبو هنيب ةيمÓك تانشسÓم دعب

S¢.Q  ¯جيريرعوب جربب صضيبأأ حÓشس لمح ةمهتب ينيرششع فيقوت
““كياب نير˘غ““ ة˘ي˘ع˘م˘ج كرا˘ششت

نو˘لا˘شصل˘ل ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘ع˘ب˘ط˘لأ ي˘ف

ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘تو عا˘˘جر˘˘ت˘˘شسل ي˘˘لود˘˘لأ

اهراعشش نوكيشس يتلأو تايافنلأ

ةليشسو ةيرئأد˘لأ ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لأ““

ي˘ف ““تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لأ ةرأدإأ ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل

ر˘˘بو˘˘ن˘˘شصلا˘˘ب سضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘شصق

ي˘˘ت˘˘لأو ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لأ

01 موي متتختشسو سسمأأ تقلطنأ

نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘شسو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لأ ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘˘كأأ

يف ةرشضاح ءأرشضخلأ ةيعمجلأ

سصا˘خ حا˘ن˘ج˘ب ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ هذ˘˘ه

ءا˘˘˘˘شضعأأ مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس ثي˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب

ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ

ي˘ت˘لأ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ م˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ششن˘˘ب

.لبق نم اهومظن

¯  GCMªó RgÉQ
ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ مأأ ة˘˘يلو ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘شصأو˘˘ت

ينمأ ططخمل اقيبطت ةيطرششلأ اهتايلمع

ءايحألأ و نكامألأ  هلÓخ نم فدهتشست

ن˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘ع ا˘˘˘ث˘˘˘ح˘˘˘ب ة˘˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘ششم˘˘˘لأ

تا˘م˘هأد˘م˘لأ تل˘ل˘ك ثي˘ح ن˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لأو

حلاشصم سسمأأ ءاشسم اهب تماق يتلأ ةينمألأ

ءاشضيبلأ نيع ، يقأوبلأ مأأ نم لكب  نمألأ

ليوحت مت نيأأ نامعن قوشس و ةنايكشسم ،

ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت, ا˘˘شصخ˘˘شش47 طيقنتو

حÓ˘شس ىل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع لوألأ سصا˘خ˘ششأأ

ر˘ث˘ع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب , (ن˘˘ي˘˘ك˘˘شس ) سضي˘˘بأ

تأرثؤو˘م˘لأ ن˘م سصأر˘قأأ30 ىل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب

فيك) تأردخملأ نم نيتعطق و ةيلقعلأ

ن˘م جد0079 هردق يلا˘م غ˘ل˘ب˘م ، (ج˘لا˘ع˘م

حÓشسل هلمح بناج ىلإأ ، عيبلأ تأدئاع

زجح مت ثلاثلأ نيح يف.(روتيك) سضيبأأ

˘˘˘˘مأد˘˘˘˘ع˘˘˘˘نأ بب˘˘˘˘شسب ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جأرد

ن˘ي˘ع ن˘مأ ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لأ

نم تنكمت  ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘فو ءا˘شضي˘ب˘لأ
مهرامعأأ حوأرتت سصاخششأأ ةعبرأأ فيقوت
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو ة˘˘ن˘˘شس72و12 ن˘ي˘ب ا˘م
ةفاشضإلاب يلام غلبم، ةي˘ل˘ق˘ع˘لأ ثأر˘ثؤو˘م˘لأ
هذ˘ه ي˘˘تأا˘˘تو.(ن˘˘ي˘˘ك˘˘شس) سضي˘˘بأأ حÓ˘˘شس ىلإأ
لا˘˘شصتلأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بشسح˘˘ب ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لأ

˘˘˘مأأ ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأو
ىلع ءانبو نيرخآلأ نيمويلأ ىلإأ يقأوبلأ

عيبب سصاخششألأ دحأأ مايقب ديفت تامولعم
ءايحأأ دحأاب ةيلق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ج˘يور˘تو
دعبو اهرثإأ ىلع ، ءاشضيبلأ نيع ةنيدم
ع˘شضوو ة˘مزÓ˘لأ تأءأر˘˘جإلأ ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تأ

مت، ناكملأ ةمهأدمو ةمكحم ةينمأأ ةطخ
مهتزوحب سصاخششأأ ة˘ع˘برأأ ة˘ع˘برأأ ف˘ي˘قو˘ت
تل˘ث˘م˘ت ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ءأود ن˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘˘شسب˘˘˘˘˘˘˘˘ك211 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
حÓشس ىلإأ ةفاشضإلاب، غلم051 نيلاباغيرب
ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘م غ˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘مو (ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘شس) سضي˘˘˘˘˘˘بأأ

ع˘˘˘ي˘˘˘ب تأد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م جد00526 هرد˘˘˘˘˘˘ق
.ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

نولاصلا يف كراشت ”كياب نيرغ“ ةيعمج
تايافنلا نيمثتو عاجرتسق يلودلا

سصأرقأأ زجحو سصاخششألأ ديدع فيقوت /يقأوبلأ مأأ
ءاشضيب ةحلشسأأو تأردخمو ةشسولهم

ةنايكشسم ،ءاشضيبلأ نيع نمأأ حلاشصم
مهلقاعم يف نيفرحنملأ تغابت نامعن قوشسو

¯  LªÉ∫  HƒYµÉR
ةرطشسملأ ةيتايلمعلأ طط˘خ˘ل˘ل أد˘ي˘شسج˘ت
ةنيط˘ن˘شسق ة˘يلو ن˘مأأ ح˘لا˘شصم ل˘ب˘ق ن˘م
،اهلاكششأأ فلتخمب ةميرجلأ ةحفاكم يف

تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘شصا˘خ
ة˘قر˘ف تن˘ك˘م˘ت ،ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأو
ةنيطنشسق ةيلو نمأاب لخدتلأ و ثحبلأ
فيقوت نم  ةقرفتم تايلمع ثÓث يف ،
و22 نيب مهرامعأأ حوأرتت سصاخششأأ90
ةزا˘˘ي˘˘ح ا˘˘يا˘˘شضق ي˘˘ف أو˘˘طرو˘˘ت ، ة˘˘˘ن˘˘˘شس63
نود ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأو تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ

ىلوألأ ة˘ي˘شضق˘لأ .ع˘ي˘ب˘لأ سضر˘غ˘ل ة˘شصخر
ة˘˘طر˘˘ششلأ تأو˘˘ق˘˘ل تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م ر˘˘˘ثإأ ىل˘˘˘ع
عيب ةقفشص دقعب نيشصخشش مايق اهدافم
ىل˘ع تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘ل
سشود˘يد ة˘ي˘عا˘ن˘شصلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ىو˘ت˘شسم
، ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق نا˘يزو˘ب ة˘ما˘ح ةر˘ئأد دأر˘م
فرعتلأ نم تنكم تايرحتلأ و ثاحبألأ

نا˘ك˘م و ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ه ىل˘˘ع
مت  ةينهم ةطخ دأدعإأ دعب و امهدجأوت
ىلع امهتزوح˘ب ط˘ب˘شض ثي˘ح ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ن˘م ن˘ي˘ت˘ح˘ي˘ف˘شص تأرد˘خ˘م˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
مأرغ091 ـب اهنزو ردق جلاعملأ فيكلأ

ـب رد˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘لا˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م ىلإأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
رقم ىلإأ امهليوحت متيل ، جد000022
تأءأر˘˘˘جإلأ لا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘شسل ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لأ
: ةي˘نا˘ث˘لأ ة˘ي˘شضق˘لأ ،ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

ةقرفل ةدرأو تامولعم ىلع كلذك أءانب
نيشصخشش مايق اهدافم لخدتلأ و ثحبلأ

تأرثؤوملأ نم ةيمكل عيب ةقفشص دأدعإاب
توأأ02 عرا˘شش ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لأ

دأدعإأ مت روفلأ ىلع ةنيطنشسق5591
ف˘لا˘شسلأ ف˘ي˘قو˘ت˘ب تل˘ل˘ك ة˘ي˘ن˘ه˘م ة˘ط˘˘خ

ا˘م˘هد˘حأأ م˘ي˘ل˘شست˘ب ن˘ي˘شسب˘ل˘˘ت˘˘م ا˘˘م˘˘هر˘˘كذ
ةلوشسبك405 ىلع يوحي سسيك رخأÓل
د˘ع˘ب و غ˘ل˘˘م051 نيلا˘با˘غ˘ير˘ب ءأود ن˘م
سسملتلأ ةيلمعل ركذلأ يفلاشسلأ عاشضخإأ
غلبم ىلع امهدحأأ ةزوحب رثع يدشسجلأ

غ˘ل˘ب˘م ر˘˘خألأ و جد0006 ـب ردق˘ي ي˘لا˘م
تأد˘ئا˘ع ن˘م ا˘˘ه˘˘نأأ ح˘˘جر˘˘ي جد000662
ر˘ق˘م ىلإأ ا˘م˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ، ج˘˘يور˘˘ت˘˘لأ
تأءأر˘˘˘جإلأ لا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘شسل ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لأ
ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘ي˘شضق˘لأ ،ة˘مزÓ˘لأ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

ماي˘ق ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثأ ىل˘ع كلذ˘ك
و تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘˘ت˘˘ب  هو˘˘ب˘˘ششم سصخ˘˘شش
ي˘ح ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لأ سصأر˘˘قألأ

تأوق تماق روفلأ ىلع ، ناميلشس يغأوز

و ر˘مألا˘ب ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ة˘˘طر˘˘ششلأ
مت يئاقولأ سشيتفتلأ ةيلمعل هعاشضخإاب
ءأود ن˘˘م ة˘˘لو˘˘شسب˘˘˘ك32 ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ

رقم ىلإأ هليوحت مت اهدعب ، نيلاباغيرب
تأءأر˘˘˘جإلأ لا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘شسل ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لأ
لز˘ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت˘ب. ة˘مزÓ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ
7256 ىل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لأ م˘˘ت هر˘˘كذ ف˘˘˘لا˘˘˘شسلأ

ىلإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب ءأود˘لأ تأذ ن˘م ة˘لو˘شسب˘˘ك
،يرحب ديشص قدانب ءاشضيب ةحلشسأأ ثÓث
م˘ت ة˘ي˘شضق˘لأ ي˘ف ر˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

رمعلأ نم ناغلبي سصاخششأأ ةعبرأأ طروت
ةبكرم ىلإأ ةفاشضإلاب ةنشس63 ىلإأ42
هتاه جيورت و لقن يف لمعتشست ةيعفن
يتلأ ةقرفتملأ تاي˘ل˘م˘ع˘لأ ،تا˘عو˘ن˘م˘م˘لأ

تنكم ل˘خد˘ت˘لأ و ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف ا˘ه˘تدا˘ق
ةيلقع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ،سصر˘˘˘ق4507 ـب رد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت
غلبم ، غ091 ـب امهنزو ردق تأردخملأ

ةحلشسأأ ثÓث ،جد000294 ـب ردقي يلام
ءاهتنلأ دعب ،يرحب ديشص قدانب ءاشضيب
ة˘˘ي˘˘ئأز˘˘ج تأءأر˘˘جإأ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نإأ ن˘˘˘م
ق˘ح ي˘ف ةد˘ح ىل˘ع ف˘ل˘م ل˘ك ة˘ل˘˘شصف˘˘ن˘˘م
˘ما˘مأأ  م˘ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لأ
. ةيلحملأ ةباينلأ

رأرششألأ تاباشصع ىلع ءاشضقلل ةعشسأولأ ةلمحلل ةلشصأوم / ةنيطنشسق

””اكيريل”” عون نم صسولهم صصرق ف’أأ7 نم رثكأأ زجحت ””يرايبلأ””

رحبلأ جأومأأ هتعلتبأ باشش عرشصم
 وزو يزيتب نوفزأاب يبورخ ئطاششب

نوفزأأ ةيدلبب» يبورخ» ريبكلأ ئطاشش هايم هتفرج امدعب سسمأأ لوأأ ةريهظ لÓخ هعرشصم ، ةنشس82 رمعلأ نم غلبي باشش يقل
لجأأ نم ئطاششلأ دشصق دق ناك ناقزوب ةقطنم نم ردحني يذلأ ةيحشضلأ نإاف ةقباطتم رداشصم بشسح و . وزو يزيت ةيلو
و رحبلأ جأومأأ ةمواقم يف لششف اهدعب ةيلحاشسلأ » نوفزأأ » ئطأوششب رحبلأ قمع ىلإأ ةيوقلأ جأومألأ هعفدت نأأ لبق ،ةحابشسلأ

و هولششتنأ دق و لششفلاب تءاب اهلك تلواحملأ نأأ لإأ ئطأوششلأ سسأرح أذك و هيقفأرم سضعب لبق نم هذاقنإل تلواحملأ لك مغر
تماق ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم نإاف ةراششإلأ هيلإأ ردجت امك. هفوج ىلإأ هايملأ نم ةربتعم تايمك تبرشست امدعب ةدماه ةثج وه

N∏«π S°©ÉO .«نوفزأأ» ىفششتشسمب ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىلإأ ةيحشضلأ ةثج ليوحتب

قيلعت نود ةروصص

    ةيوجلأ داشصرأÓل ينطولأ نأويدلل ةشصاخ ةيرششن يف

دÓبلأ قرشش  تاي’وب  ةيوق  حايرو دوعرب ةبوحشصم ةريزغ راطمأأ
ةبوحشصم  ةريزغ أراطمأأ نأأ ةشصاخ ةيرششن  يف ةيوجلأ داشصرأÓل ينطولأ نأويدلأ رذح

نو˘ك˘ت˘شسو ن˘ي˘ن˘ثلأ  سسمأأ  ن˘م أءد˘ب، دÓ˘ب˘لأ قر˘شش تا˘يلو ن˘م دد˘ع˘ب ل˘ط˘ه˘˘ت˘˘شس ، دو˘˘عر˘˘ب
،لجيج ةيلو نم لك ةيوجلأ تابأرطشضلأ  هذه سسمتشس ثيح.ةيوق حايرب  ةبوحشصم
ملم03 اهتيمك زواجتتشس وأأ غلبتشس نيأأ ،سسأرهأأ قوشسو ةملاق ،فراطلأ ،ةبانع ،ةدكيكشس
ةبوحشصم حاير بوبه اشضيأأ دهششتشس قطانملأ هذه نأأ ردشصملأ سسفن فاشضأأو ،ايلحم
فا˘شضأوأ أذ˘ه  دÓ˘ب˘لأ بو˘ن˘جو قر˘شش تا˘يلو ن˘م دد˘ع˘ب ة˘ب˘ق˘تر˘م ة˘˘يو˘˘ق حا˘˘يرو دو˘˘عر˘˘ب
، ةركشسب ، ةليشسم تايلو سسمتشس  حايرلأ هذه نأأ ةيوجلأ داشصرأÓل ينطولأ نأويدلأ

نم حوأرتت ةعرشسب ةيبرغ-ةيلامشش نوكتو ، ةلقرو و يدأولأ ، ةشسبت ، ةلششنخ ، ةنتاب
ةلقرو و ةركشسب ، يدأولأ ةيلو نأأ امك،اشس/ملك08 انايحأأ زواجتت و اشس/ملك07 ىلإأ06
.ةيؤورلأ ىلع ريثأات هل نوكيشس يذلأ رمألأ ،لامرلل أدعاشصت دهششتشس
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ةباقرلأ نأوعأأ
ةكرح نونششي

 ةملاقب ةيجاجتحأ
ن˘م تأر˘˘ششع˘˘لأ ،سسمأأ را˘˘ه˘˘ن ن˘˘شش
،سشغلأ عم˘قو ةدو˘ج˘لأ ي˘ب˘قأر˘م
،ة˘م˘لا˘ق˘ب ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب
ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حأ ة˘˘ف˘˘قو
،يرأدإلأ عمجم˘لا˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لأ

ةيرزملأ فورظلأ ن˘ع أر˘ي˘ب˘ع˘ت
نيبلاط˘م ،ا˘ه˘ي˘ف نو˘ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لأ

تأءأد˘ت˘علأ ن˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب
لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘شضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

تلاح يتلأو ،ينأديملأ مهلمع
نشسحأأ ىلع مهماهم ةيدأات نود
قو˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘ع عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘جو
تا˘ه˘ج˘لأ ن˘ي˘ي˘عأد ،كل˘ه˘ت˘شسم˘˘لأ
نينطأومو تاطلشس نم ةينعملأ

مهلمع ءأدأأ ىلع مهتدعاشسمب
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلأ ىل˘˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ينطولأ داشصتقلأو ةي˘مو˘م˘ع˘لأ

ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ ، ءأو˘˘˘˘˘شس أد˘˘˘˘˘ح ىل˘˘˘˘˘ع
فرعت يتلأ ةيبعششلأ قأوشسألاب
نم نيقو˘شست˘م˘ل˘ل أر˘ي˘ب˘ك د˘فأو˘ت
ىت˘˘˘حو ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘ح˘˘˘˘نأأ ل˘˘˘˘ك
اهلعجي امم  ةرواجملأ تايلولأ

ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ، سشغ˘˘ل˘˘ل ة˘˘شضر˘˘˘ع
اهل سضرعتي يتلأ تأءأدتعلأ
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘لأ نأو˘˘˘˘˘˘˘عأأ

قأو˘˘˘شسألأ هذ˘˘˘ه˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘ت
عو˘ط˘ت˘لأ عرا˘˘شش قو˘˘شسب ة˘˘شصا˘˘خ

ي˘ب˘ع˘شش قو˘شس ر˘˘ب˘˘كأ د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ
. ةيلولاب
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ليغشتلا لبق ام دوقع راطإ يف نولماعلا
ةملاقب ةيجاجتحا ةفقو نونشي

رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو ، ليغششتلأ لبق ام دوقع راطإأ يف  ةيمومع تاعاطق ةدعب نيلماعلأ بابششلأ تأرششع سسمأأ راهن نشش
لمع بشصانم يف جامدإلأ ةيلمع نم مهششيمهتب هوفشصو ام ىلع مهنم أريبعت   ةملاق  ةنيدمب بتكم08  يرأدإلأ عمجملأ

عاشض انبابشش ، ةعورششم انبلاطمو ةيملشس انتفقوو ةينطو انتيشضق تأراعشش نيعفأر، تأونشس نم اهنورظتني أولظ يتلأ ةمئأد
01 نم رثكأأ ىشضق مهبلغأ نأأ نيدكؤوم  ، عورششم قح ميشسرتلأ عوجر ل عوشضخ ل ، مويلأ دعب تكشسن نلو دابعتشسلأ دوقع يف

اهنأأ لإأ ةرغاشش ةيلام بشصانم ىلع رفوتت  اهب نولمعي يتلأ تاعاطقلأ نأأ مغر ليغششتلأ لبق ام دوقع راطإأ يف  نولمعي تأونشس
نم مهمرحي ام وهو ، كلذب تاقباشسملأ هذه يف ةكراششملاب مهل حمشسي ل امم ةيجراخ تاقباشسم قيرط نع لامع فظوت

ةيلخأد تاقباشسم حتف  وأأ مهجامدإأ يف ةلثمتملأ مهتلاغششنل ةباجتشسلاب ةيشصولأ تاهجلأ نم نيبلاطم ، جامدإلأ ةيلمع
ىلع لوشصحلاب ةليوط تأونشس ذنم ليغششتلأ لبق ام دوقعب نيلماعلأ تائملأ نيكمت لجأ نم  ةفظوملأ ةهجلأ ىوتشسم ىلع
هذهل حونمملأ بتأرلأ ةميق نم عفرلأ ةرورشضب نورخآأ بلاط يذلأ تقولأ يف ، هتلئاع هب ليعي نأأ هنكمي مئأد يلام بشصنم
. دعاقتلأ يف دوقعلأ تأونشس باشستحأو ، ةئفلأ

∫.YõGdójø



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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