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هامه˘م» يو˘قا˘ط˘لأ ر˘ي˘ب˘خ˘لأ ع˘فأد
نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ن˘˘ع «نا˘˘يزو˘˘ب
’د˘ج را˘ثأأ يذ˘لأ و تا˘قور˘ح˘م˘˘لأ

نييرئأز˘ج˘لأ طا˘سسوأأ ي˘ف ا˘ع˘سسأو
لمحي ديدجلأ نوناقلأ نأأ أدكؤوم
داسصتقÓل ةزاتمم تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م
ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي˘˘ل ن˘˘كي م˘˘ل و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تابا˘خ˘ت˘ن’أ ة˘يا˘غ ى˘لإأ ل˘ي˘جأا˘ت˘لأ
ي˘ف ها˘م˘ه˘م دد˘سشو . ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ
ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع ي˘˘عأذإأ ح˘˘ير˘˘سصت
ةيبن˘جأ’أ تا˘كر˘سشلأ با˘ط˘ق˘ت˘سسأ
ةيرئأزجلأ قوسسلأ يف رامثتسسÓل

سضوافتن نأأ عيطتسسن اننأ’ ايلاح
دوقعلل ينفلأ لاجملأ يف اهعم
انرظتنأ نإأ نكل, ةوق عقوم نم
ل˘˘خد˘˘ن˘˘سس ثÓ˘˘ث وأأ ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سس
انزأزتبأ متيسسو ءأرمحلأ ةقطنملأ

متي دقو ةينطولأ تأردقلأ ردهو
نوكت دق ةريطخ ت’زانت ميدقت

ةدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلأ با˘˘˘˘˘˘سسح ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
اعدو .ري˘ب˘خ˘لأ لو˘ق˘ي » ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

عوسضوم لعج مدع ىلإأ هامهم
ةلءاسسم عسضوم يوقاطلأ نمأ’أ
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’أ نأ’ ةد˘˘˘يأز˘˘˘م وأأ
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘مأ’أ ل˘ك ر˘˘ي˘˘سصم˘˘ب
ن˘˘م˘˘سض جرد˘˘ن˘˘ي ه˘˘نأأ ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم
يت˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ ل˘م˘ع تا˘يو˘لوأأ
فيرسصت ةموكحب سضعبلأ اهتعني
ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لأ ح˘˘˘سضوأأو . لا˘˘˘م˘˘˘عأ’أ
ىلإأ جاتحت رئأزجلأ نأأ يوقاطلأ

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
ةد˘يد˘ج ن˘ما˘كم ن˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘˘لا˘˘ب
نوناقلأ نأأو ة˘يو˘قا˘ط˘لأ درأو˘م˘ل˘ل
طاقنلأ نم ديدعلاب ىتأأ يلاحلأ
زا˘ي˘ت˘م’أ ة˘ف˘سصب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘ه˘م˘هأأ

د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ى˘˘م˘˘سست تنا˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
ةيقحأأ يف لث˘م˘ت˘ي و˘هو زا˘ي˘ت˘م’أ
بع˘˘سشلأو ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘لود˘˘˘لأ
هفاسشكتسسأ متي ام لكب يرئأزجلأ

بي˘ق˘ن˘ت˘لأ م˘ت ءأو˘˘سس تأور˘˘ث ن˘˘م
ةينطو تاكرسش فرط نم اهنع
فيسضي يناثلأ رمأ’أ .ةيبنجأأ وأأ

»15/94 ةدعاقلاب قلعتي هامهم
ىلإأ ريسشي تاقورحملأ نوناق نإاف

ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب15 ة˘˘ب˘˘˘سسن نأأ
عورسشم˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘سصلأ ل˘ي˘خأد˘م˘لأ
ةينطولأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ى˘لإأ لوؤو˘ت
ىقبتل كأرطانوسس اه˘ل˘ث˘م˘م ى˘لإأو

94 ة˘ب˘˘سسن ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’أ كير˘˘سشل˘˘ل
يذلأ عورسشملأ حابرأأ نم ةئاملاب
بيقنتلأ فيلاكت اه˘ن˘م ع˘جر˘ت˘سسي
عم حابرأ’أ مسساقت مث زاجن’أو
ه˘نإا˘ف كلذ˘ل .ن˘ير˘˘خآ’أ ءا˘˘كر˘˘سشلأ
كيرسشلأ ةسصح نأأ لوقلأ اننكمي

52 وأأ ةئاملاب81 ىلإأ لسصت دق
نيح يف ريدقت رثكأأ ىلع ةئاملاب
ةيلمع يأأ نم ديفتسست رئأزجلأ نأأ
تا˘قور˘ح˘م˘لأ عور˘سشم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت

نود ةيفاسص ةئاملاب15 ةبسسنب
نيب نمو .» موسسر يأأ باسستحأ

نأاسشلأ يف سصتخملأ هحّسضو ام

د˘يد˘ج˘لأ نو˘نا˘ق˘˘لأ نأأ يو˘˘قا˘˘ط˘˘لأ
ى˘ل˘ع ا˘نر˘ب˘ج˘ي ’ تا˘قور˘ح˘م˘˘ل˘˘ل
درأو˘م˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسأ ى˘لإأ با˘هذ˘لأ

لجاعلأ بيرقلأ يف ةيديلقتلأ ريغ
فا˘سشكت˘سس’أ ن˘ع ثد˘ح˘˘ت˘˘ي ل˘˘ب
ةيديلقتلأ ريغ نماكملأ ديدحتو
ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘حا˘ت˘م˘لأ ة˘قا˘ط˘˘ل˘˘ل

رمأ’أ ىعد˘ت˘سسأ نإأ ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سس’
نأأ ا˘م˘ك . ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ دو˘ق˘ع˘˘لأ ي˘˘ف
دو˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لأ

يف وه ةنسس03 ىلإأ لÓغتسس’أ
ةدم سصيلق˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ
يوقاطلأ ريبخلأ فيسضي دقاعتلأ
مو˘ي˘لأ ى˘لإأ ة˘يرا˘سس لأز˘ت ’ ي˘ت˘لأ
ةيديلقتلأ درأوملاب قلعتي اميفف،

ةدد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م دو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ تنا˘˘˘˘˘ك

نوناقلأ اهسصلقو ةنسس23 ةدمب

درأوملأ امأأ ، ةنسس03 ىلإأ ديدجلأ

ةنسس05 تناكف ةيديلقتلأ ريغ
ىلإأ اهلÓغتسسأ ةدم سصيلقت متو

جأردإأ ى˘لإأ أر˘˘ي˘˘سشم ، ة˘˘ن˘˘سس03
بيقنتلأو فا˘سشكت˘سس’أ تأو˘ن˘سس

نيثÓثلأ تأونسسلأ نمسض7 ـلأ
در يفو . دقعلأ نمسض ةحاتملأ

ن˘ع م˘عد˘لأ ع˘˘فر تا˘˘عا˘˘سشإأ ن˘˘ع
ة˘˘يو˘˘قا˘˘ط˘˘لأ دأو˘˘˘م˘˘˘لأو دو˘˘˘قو˘˘˘لأ

سسيل هنأأ هامهم دكأأ ، ءابرهكلأو
نو˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ق سصا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘خأ ن˘˘˘˘˘˘م
ةري˘ع˘سست دد˘ح˘ي نأأ تا˘قور˘ح˘م˘لأ
اهفÓتخأ ىلع ة˘يو˘قا˘ط˘لأ دأو˘م˘لأ
نم ا˘ه˘نأ’ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ قو˘سسلأ ي˘ف

لÓخ نم ةموكح˘لأ تا˘ي˘حÓ˘سص
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف . ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق
بنا˘جأÓ˘ل بئأر˘سضلأ سضي˘ف˘خ˘˘ت˘˘ب

يف ةلود32 نيب نم اننإأ» لاق
ةلماع طسسوأ’أ قرسشلأو ايقيرفإأ
ى˘ل˘عأأ سضر˘ف˘ي ن˘م لا˘ج˘م˘لأ ي˘˘ف
تاجتنم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سض ة˘ب˘سسن

نم ةئاملاب58 ـب قلعتي رمأ’اف
يتلأ ةيرامثتسس’أ ةيل˘م˘ع˘لأ ج˘تا˘ن
ةي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ن˘يز˘خ˘لأ ى˘لإأ بهذ˘ت
كأر˘˘طا˘˘نو˘˘سس م˘˘سسا˘˘ق˘˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف

فدرأأو . ةئاملاب51 اهؤواكرسشو
نكمم ناك ةدعاقلأ هذه» لوقلاب
نأأ ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت نأأ
دأو˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف تا˘˘˘فا˘˘˘سشكت˘˘˘سس’أ
ةديدج ىوق دو˘ع˘سصو ة˘يو˘قا˘ط˘لأ
فافج نيب رايتخ’أ ىلع انربجي
امو هتعسسوت وأأ يبيرسضلأ ءاعولأ
نو˘˘˘نا˘˘˘ق ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘ت
سضيفخت وه ديدجلأ تاقورحملأ
ى˘˘ل˘˘عأأ ى˘˘لإأ ة˘˘ب˘˘ير˘˘سضلأ ة˘˘˘ب˘˘˘سسن
نآ’أ دح ىلإأ اهل يملاع ىوتسسم

ةئاملاب56 برا˘ق˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
تا˘كر˘سشلأ با˘ط˘ق˘ت˘سسأ نا˘م˘˘سضل
لوقلاب هامهم فاسضأأو .» ةيبنجأ’أ
نكمي ام لسضفأأ وه نوناقلأ أذه»
ي˘لا˘ح˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ه˘ب مو˘ق˘˘ن نأأ
رظنلاب ةقاطلأ عا˘ط˘ق˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
و ة˘يدا˘سصت˘ق’أ تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لأ ى˘لإأ
ةين˘ف˘لأ تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لأو ة˘يو˘قا˘ط˘لأ
ةيجولونكتلأ قرطلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

.» ةيملعلأو
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ةبا˘ق˘ن˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ق˘سسن˘م˘لأ لا˘قو
ظيفحلأ دبع وتكدلأ «سسانكلأ»
ةر˘˘سسأÓ˘˘˘ل نÓ˘˘˘عأ ي˘˘˘ف طÓ˘˘˘ي˘˘˘م
تاميلعت ىلع ءانب هنأ ،ةيعماجلأ

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘˘ل˘˘سسلأ سسي˘˘ئر ن˘˘م
ذاتسسأ’أ تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ
ةريخ’أ هذ˘ه نا˘ف،د˘م˘ح˘م ي˘فر˘سش
ذا˘ت˘سسأأ ف˘لأأ ن˘ي˘سسم˘خ˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب

ر˘ي˘طأا˘ت˘ل ن˘طو˘لأ ر˘ب˘˘ع ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ح˘سضوأو.ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
سسي˘ئر بئا˘ن طÓ˘ي˘˘م رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
ةبسسنلاب ةسصرف اهنأ تاباختنÓل
ل˘جأ ن˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ةر˘˘سسأÓ˘˘ل
ةي˘ل˘م˘ع˘لأ ة˘هأز˘ن ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لأ
فأر˘سشأ ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ
،اه˘ي˘ل˘ع ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘مأ’أ ة˘ب˘خ˘ن
ةذ˘˘تا˘˘سسأ’أ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نأ أر˘˘˘ي˘˘˘سشم
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غأر˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
ة˘م˘ه˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ
عم لسصأوتلأ ،ةفيرسشلأ ةينطولأ
ل˘ك ي˘ف سسا˘ن˘كلأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن عور˘˘ف
بأر˘ت˘لأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع تا˘ع˘ما˘ج˘˘لأ
.ينطولأ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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ةباقنلل ةيئلولأ بتاكملأ عم لسصأوتلأ ىلإأ ةكراسشملأ يف نيبغأرلأ وعدت «سسانكلأ»

ةمداقلا تايسسائرلا ريطأاتل يعماج ذاتسسأا فلأا05 ريخسست وحن

تاقورحملأ نوناق نع عفأدي يداسصتقأ ريبخ

ةيسسائرلا تاباختن’ا ةياغ ىلإا ليجأاتلا لمتحي ’ سصنلا

ي˘ف مÓ˘ع’ا˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لأ ف˘˘سشك

تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلأ

ةديدج تأءأرجإأ نع عأرذ يلع

تأرامتسسإأ ىلع قيدسصتلأ سصخت

حسشرتلأ يف نيبغأرلل باتتكإ’أ

لاقو . ربمسسيد21 تاباختنإ’

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن ي˘ف عأرذ ي˘˘ل˘˘ع

تأءأرجإ’أ أذه نأأ نينثإ’أ مويلأ

ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسإأ ترر˘˘ق˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ

ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ سضع˘ب يوا˘˘كسشل

21 تا˘با˘خ˘ت˘نأ ى˘˘ل˘˘لأ ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لأ

مت تأءأرجإ’أ نمسضو . ربمسسيد

ىل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لأ د˘عو˘م د˘يد˘م˘ت

ةنماثلأ ةعاسسلأ ىلأ تأرامتسسإ’أ

تايحÓسص حنم مت امك . أءاسسم

تأرا˘م˘ت˘سسإ’أ ى˘ل˘ع ة˘قدا˘˘سصم˘˘لأ

و تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ف ن˘ي˘بود˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

نيح يف . ةيندملأ ةلاحلأ طابسض

دحأ’ نيمتنملأ نيبودنملأ عنم مت

نييمومعلأ طابسضلأ وأ بأزحأ’أ

تا˘ير˘يد˘م ن˘م˘سض ن˘ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لأ

نيحسشرملل ةيباختنإ’أ تÓمحلأ
.تأرامتسسإ’أ ىلع ةقداسصملأ نم
نأ عأرذ دكأ ىرخأ ةهج نم و
دق ح˘سشر˘ت˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ دد˘ع

.سصخسش041 ـلأ مهددع زواجت

ةلبقملا تايسسائرلل حسشرتلا يف ابغار041

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلأ تف˘˘˘سشك
نأأ تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نإÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
تايسصخسشلل ةتقؤوملأ ةليسصحلأ
تاباختنإÓل حسشرتلأ يف ةبغأرلأ

21 موي اهؤوأرجإأ عمزملأ ةيسسائرلأ
ى˘لإأ تع˘ف˘ترأ ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘ب˘م˘سسيد

تلبق˘ت˘سسأ د˘قو.ا˘سصخ˘سش041
ةيدا˘ح˘لأ ة˘عا˘سسلأ ة˘يا˘غ˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ

مويلأ راهن نم ةقيقد05و رسشع

ي˘ف ة˘ب˘˘غأر ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش041

،ربمسسيد21 تاباختنإ’ حسشرتلأ
باتتكأ تأرامتسسأ اهحنم مت دقو
.ةيدرفلأ تاعيقوتلأ

¥.h

تاباختنإلل ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا
نيحسشرملا يواكسشل بيجتسست

نم ءاسضعأ80  سسمأ ءاسسم مدقأ
ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ
ةلي˘سسم˘لأ ة˘ي’و د˘م˘ح˘مأ يد˘ي˘سس
ل˘سصا˘ح˘لأ دأد˘سسن’أ سصو˘سصخ˘˘ب
نم ةوعد يلع ءانبو ةيدلبلأ يف

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر  فر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط
عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ رو˘˘سضح˘˘ل  ةر˘˘ئأد˘˘˘لأ

سشاقنلأ دعبو80 ءاسضعأ عيمجل
م˘ت م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب رأد يذ˘˘لأ رأو˘˘ح˘˘لأو
سضفرلأ وهو رأرقلأ يلأ  لسصوتلأ
لمعلأ ةلسصأومل يعطقلأو ماتلأ

ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر ع˘˘م
دمح˘مأ يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لأ

10  ة˘ي˘لا˘˘ت˘˘لأ با˘˘ب˘˘سسأÓ˘˘ل كلذو
سسيئر فرط نم يداح’أ لمعلأ

ةرا˘سشت˘سسأ مد˘ع20  ةيدلبلأ
ر˘˘ي˘˘سست ي˘˘ف سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ءا˘˘˘سضعأ

سشيمهتلأ30  ة˘يد˘ل˘ب˘لأ نوؤو˘˘سش
ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس دا˘˘م˘˘ت˘˘عأو يد˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ

مدع40  ج˘ه˘ت˘م˘˘م˘˘لأ ءا˘˘سصق’أ
ي˘ف ة˘جرد˘م˘لأ دو˘عو˘لا˘˘ب مأز˘˘ت˘˘لأ

ع˘˘فر ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لأ ر˘˘سضح˘˘˘م

سسيئرل مات بايغ50 ديمجتلأ
يدأ امم  ماعلأ نيم’أو  ةيدلبلأ
نينطأوملأ حلاسصم  ليطعت يلأ

تاعأرم˘لأ مد˘ع60  مهرمذتو
سسرأد˘م˘لأ سصئا˘ق˘نو  تا˘ي˘جا˘ح˘ل

ريي˘سست˘لأ  ءو˘سس70 ةيئأدت˘ب’أ
ة˘ط˘ل˘سسلا˘ب  دأر˘˘ف˘˘نأو تن˘˘ع˘˘ت˘˘لأو
ر˘˘ج ا˘˘م˘˘م  ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لأ  سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل
هعم  لمعلأ  ديمجتل  ءاسضع’أ

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب  ة’ا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لأ80
ةسصاخو  ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لأ  ع˘يرا˘سشم˘لأ
نوا˘ه˘ت˘لأ أذ˘ه ة˘يزأو˘تر’أ  را˘ب’أ

يف طيسسبلأ نطأوملأ بيج قرأ
بورسشلأ ءا˘م˘لأ ج˘يرا˘ه˘سص ءأر˘سش

90  ةتوقوم ةلبنق  حبسصأ دفو
ةبتكمل  ةيدلبلأ سسيئر لÓغتسسأ
اهلعجو فيرخلاب جربب  ةيدلبلأ

˘˘˘مر˘˘˘ح ا˘˘˘م˘˘˘م  ة˘˘˘يرأدأ  بتا˘˘˘˘كم
اهرجهو  ةعلاطملأ نم بابسشلأ

01  مهل د˘ي˘حو˘لأ ذÓ˘م˘لأ ي˘هو

ةيدل˘ب˘لأ لا˘م˘ع سضع˘ب لÓ˘غ˘ت˘سسأ
ة˘˘عرز˘˘˘م ي˘˘˘ف  م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشتو
هب سصاخلأ  نجأودلأ  عدوتسسمو
ا˘م˘ك  د˘م˘ح˘˘مأ يد˘˘ي˘˘سس  ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
هيجوت  تأررقم  يلع نوسسحي
نم لكو  ةيمومع  تاسسسسؤومل
هديد˘ه˘تو  ه˘ب˘ي˘هر˘ت  م˘ت˘ي سضفر˘ي

بعÓتلأ11  يمويلأ طيقنتلاب
ةيراق˘ع˘لأ  ة˘يو˘سست˘لأ  ل˘ج˘سس ي˘ف

رسشؤوملأ80/51 نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
مت  ةيروهمجلأ ليكو فرط  نم
ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ه˘˘ن˘˘م  ة˘˘قرو  ق˘˘يز˘˘م˘˘ت
سسلجملأ سسيئر  كÓمأ  ةيوسستب
يديسس ةيدلبل يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب  د˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘مأ
نوكتي ثيح ةراسشإÓل   ةينوناق
ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ

امب أوسضع31 نم دمحمأ يديسس

ءاسضعأ80  ينعي سسيئرلأ مهيف

نا˘ي˘ب˘˘لأ بسسح أذ˘˘هو50 دسض
ي˘˘ت˘˘لأ  ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لأ ر˘˘سضح˘˘˘م˘˘˘لأو
ةخسسن ةعاسس رخأ ةديرج تملتسسأ

ةيدلبلأ سسيئرب انلسصتأ دنعو هنم
.كلذ نم كنمتن مل
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يبعسشلا سسلجملا  سسيئر عم لمعلا ديمجت
ةليسسملا ةي’وب دمحما يديسس ةيدلبل يدلبلا

ذاتسسأأ فلأأ نيسسمخل ةجاح يف تاباختنلل ةلقتسسملأ ةينطولأ ةطلسسلأ نأ «سسانكلأ» يلاعلأ ميلعتلأ ةذتاسسل ينطولأ سسلجملأ  نلعأ
 .ةيباختنلأ ةيلمعلأ ريطأاتل نطولأ ربع يعماج

ةــينمأأ  ةلمح يف / ةبانع

ةجارد زجحو ثحب  لحم  نيسصخسش فيقوت
فاسصفسصلاب ةيران

سسمأ لوأ  نماثلأ يرسضحلأ نمألل ةعباتلأ  ةطرسشلأ رسصانع تماق
ةيا˘غ ىلإأ أءا˘سسم ة˘سسما˘خ˘لأ ة˘عا˘سسلأ ن˘م تق˘ل˘ط˘نأ ة˘ي˘طر˘سش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
يح، نكسسم042 يح ، نكسسم6721 يح نم لك تسسم ليل ةعسساتلأ
لد˘ع تا˘ن˘ك˘سس ن˘ك˘سسم43 ي˘˘ح، ن˘˘ك˘˘سسم786 ي˘ح، ن˘ك˘سسم004
عا˘ط˘ق˘ب ة˘ن˘ئا˘ك˘لأ تا˘يو˘نا˘ث˘ل˘ل ي˘جرا˘خ˘لأ ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأو ، فا˘˘سصف˘˘سصلا˘˘ب
ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأو ،ر˘˘سشع يدا˘˘ح˘˘لأو ن˘˘ما˘˘ث˘˘لأ ير˘˘سضح˘˘لأ ن˘˘مألأ سصا˘˘سصت˘˘خأ
سصحف نع ةيلمعلأ تسضفأأ نيأأ ، رسضخل يربسص ةطسسوتمل يجراخلأ

فيقو˘ت ىلأ ة˘فا˘سضإأ ة˘يرا˘ن ة˘جأرد31 ة˘ب˘قأر˘مو  سصخ˘˘سش11 ةلاح
تأرد˘خ˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح ل˘جأأ ن˘م سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ثح˘ب ل˘ح˘م ن˘ي˘سصخ˘سش
امك ،ةيرورم حنج اهباحسص باكترل نيتيران نيتجأرد فيقوتو
حلاسصم نأأ ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو،ثحب لحم ةيران ةجأرد فيقوت مت
ام لك عدر لجأأ نم ، ةيطرسشلأ اهتايلمع لسصأوت ةبانع ةيلو نمأأ

. هتاكلتمم ةملسسو نطأوملأ نمأاب سساسسملأ هنأاسش نم

eÉRhR.Ü

ةسشيعملأ فورظ نيسسحتب ةبلاطملل /سسأرهأأ قوسس

 سسارهأا قوسس ةي’و و ةتاردسس ةرئاد نيب طبارلا ينطولا قيرطلا قلغ
كلذ و   ةنعأرقل  ةامسسملأ ةقطنملاب  ،طبسضلاب و سسأرهأأ قوسس و ةتأردسس نيب طبأرلأ ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع سسمأأ موي نونطأوم مدقأأ
نأ و اميسس ريسسلل حلسصت ’ تحبسصأ يتلأ تاقرطلأ ةئيهتب لفكتلأ ةرورسضب ء’ؤوه بلاطي ثيح ، اهنوسشيعي يتلأ ةيسشيعملأ فورظلأ ببسسب
يعيبطلأ زاغلاب دوزتلأ يف مهقحب نونطأوملأ بلاط كلذ ىلأ ، تأرايسسلأ لبق نيلجأرلل لقنتلأ بعسصي ام وه و بأوب’أ ىلع ءاتسشلأ لسصف
¢G.T . ةقطنملاب ةيخانملأ فورظلأ ةواسسقل أرظن يعيبطلأ زاغلاب طبرلاب ةينعملأ ةيناكسسلأ تاعمجتلأ نمسض مهجأردأ لÓخ نم
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ة˘ب˘قار˘م ن˘˘م م˘˘هر˘˘ير˘˘ح˘˘ت اذ˘˘كو
تارجح جرأخ ذيمÓتلا ةقفارمو
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فأ˘˘˘˘سضإلأ˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا
ةذ˘تأ˘سسأا بسصأ˘˘ن˘˘م ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
بعت˘لا سصي˘ل˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘ند˘ب ة˘ي˘بر˘ت
ن˘ي˘سسح˘تو م˘ه˘ي˘ل˘ع سضور˘ف˘م˘˘لا

.م˘ه˘سسراد˘م˘ب ل˘م˘ع˘˘لأ˘˘ب فور˘˘ظ
نم ددع هيلإا أعد يذلا بارسضإلا
لسصاوتلا تأكبسش ربع ةذتأسسألا
تأ˘ف˘قو˘ب ع˘ب˘ت˘ي˘سس ،ي˘عأ˘م˘ت˘جلا
نيح ىلإا ةي˘عو˘ب˘سسأا ة˘ي˘جأ˘ج˘ت˘حا

ة˘عو˘فر˘م˘لا م˘ه˘ب˘لأ˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت

يتلاو ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل

ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت أ˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘تأأ˘˘ي

،662ـ41 يسسأئرلا موسسرملا

،4102 ربم˘ت˘ب˘سس ي˘ف خرؤو˘م˘لا

ي˘تدأ˘ه˘سش ن˘ي˘م˘ث˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لاو

ةيقيبطتلا ةيعمأ˘ج˘لا تأ˘سسارد˘لا

AEUDةدئأف˘ل سسنأ˘سسي˘ل˘لاو

نأا نيزربم ،عأطقلا يمدختسسم

ليطعت ىلإا ىدأا ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ر˘خأأ˘ت

بسصأنملا يف مهت˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

ي˘قأ˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ثد˘ح˘ت˘سسم˘لا

ذن˘م كلذو ،ةذ˘تأ˘سسلا م˘ه˘ئÓ˘مز

21-042 مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا رود˘˘˘سص

80- موسسرملل ممتملاو لدعملا

روطلا ةذتأسسأا دده أمك،513

لأح يف د˘ي˘ع˘سصت˘لأ˘ب ي˘ئاد˘ت˘بلا

ةيسصولا مه˘ترازو ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘ع

.ةروكذملا مهبلأط˘م  ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل

سسي˘ئر لأ˘ق قأ˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو

«يريزد قدأ˘سص«فأ˘ب˘نألا ة˘بأ˘ق˘ن

تسسيلو بارسضإلا اذه معدت أهنأا

،ه˘ل أ˘ه˘تو˘˘عد مد˘˘ع م˘˘غر ،هد˘˘سض

لمعت هت˘بأ˘ق˘ن نأأ˘ب لو˘ق˘لا ع˘بأ˘تو

بار˘سضإلا اذ˘ه دد˘ج˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع

نيح ىلإا يعوبسسأا يرود لكسشب

بلأطم ةيسصولا ةرازولا قيقحت

ي˘ئاد˘ت˘˘بلا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةذ˘˘تأ˘˘سسأا

دج أهنوك ةينهملاو ةيعأمتجلا

أميف أميسسل ،مهقح يف ةفحجم

ف˘ي˘ف˘خ˘ت ،ف˘ي˘ن˘سصت˘لأ˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت

سصيلقت اذكو يسساردلا جمأنربلا

ءأ˘˘ف˘˘˘عإا و ي˘˘˘عأ˘˘˘سسلا م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

سسرادملا رييسست ن˘م تأ˘يد˘ل˘ب˘لا

ةيعأمتجلا بلأطملا نم أهريغو

.ةينهملاو

مهبلاطمل ةيسصولا ةرازولا ذيفنت مدع لاح يف ديعسصتلاب اودده اميف

اينطو ابارضضإا نونضشي يئادتبإلا روطلا ةذتاضسأا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

GdãÓKÉA 51GCcàƒHô 9102Gd©óO5085 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com
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لأمعل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘بأ˘ق˘ن˘لا تد˘كأا
قوقحل لمأكلا أهم˘عد ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ى˘ل˘عو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا عأ˘˘ط˘˘ق لأ˘˘م˘˘ع
يئادتبلا ميلعتلا ةذتأسسأا مهسسأار
مهسضفر نع ارخؤوم اوربع نيذلا
هسشيعي يذلا ي˘ثرأ˘كلا ع˘سضو˘ل˘ل
لسصو يذ˘لا ،ي˘ئاد˘ت˘بلا رو˘ط˘لا
بب˘˘˘˘سسب قأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي ل د˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘لإا
ةيلمع يف سسرأ˘م˘م˘لا فأ˘ح˘جإلا
مجحلا ، ظأظتكلا ، فينسصتلا

ةعأسس82 زوأجتي يذلا يعأسسلا
ةسسارح و داوم رسشعو أيعوبسسأا
مدع لظ يف معطملا و ةحأسسلا

ع˘˘م ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘˘ب مو˘˘˘ي دو˘˘˘جو
داوم أهيف أمب داوملا لك سسيردت

ة˘بأ˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘ق˘˘ت˘˘ناو .ظأ˘˘ق˘˘يإلا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لأ˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

سضفر أهل نأيب يف «ويتنسسإلا»

ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

41- 662 يسسأئر˘لا مو˘سسر˘م˘لا

70- موسسرملل لدعملاو ممتملا

ة˘كب˘سشلأ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا403

د˘ح˘ل˘ف رو˘جأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘للد˘˘ت˘˘سسلا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا سضفر˘˘˘ت ة˘˘˘عأ˘˘˘سسلا

ق˘ي˘ب˘ط˘تو ي˘ل˘ع˘ف˘لا د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘لا

فر˘ط ن˘م ع˘قو˘م˘˘لا مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا

قل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسأ˘ئر

يتدأهسش ةلمح فينسصت ةدأعإأب

ةيقيبطتلا ةيعمأ˘ج˘لا تأ˘سسارد˘لا

و ي˘˘˘كي˘˘˘˘سسÓ˘˘˘˘ك سسنأ˘˘˘˘سسي˘˘˘˘لو

82 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لاو ،«يد.مأا.لآا»

م˘˘غر اذ˘˘هو4102 رب˘م˘ت˘ب˘سس

ةيمسسرلا ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف هرود˘سص

.ارهسش56 ن˘ع د˘يز˘˘ي أ˘˘م ذ˘˘ن˘˘م

ةبأقن˘لا حأ˘ح˘لإا م˘غر اذ˘ه ي˘تأأ˘يو

رركتملا ةيبرتلا لأمعل ةينطولا

عم ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ر˘سضأ˘ح˘م˘لا ي˘ف

ةرورسضب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

،تقو برقأا يف موسسرملا قيبطت

جئأتنب تأأي مل يذلا حأحلإلا اذه

يف ةرازولا مازتلا مغر ،ةيبأجيا

موي تدقعنا يتلا لمعلا ةسسلج

نيبو أهنيب4102 ربمفون71

ةسسردملا ةذتأسسأا جأمدإأب ةبأقنلا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘سصأ˘ح˘لا ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

ي˘˘˘˘˘ف سسنأ˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘ل ةدأ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سش

ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘ف وأا سصأ˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خلا

ذأ˘ت˘سسأا ة˘ب˘تر ي˘˘ف سصأ˘˘سصت˘˘خلا
ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘سسرد˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر

ظأف˘ت˘حلا ع˘م،21 ف˘ن˘˘سص
نوكم ذأتسسأا ة˘ب˘تر ي˘ف م˘ه˘ق˘ح˘ب
طر˘˘سش م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘م˘˘˘ل
ة˘ل˘م˘ح جأ˘˘مدإا اذ˘˘كو،ة˘˘ي˘˘مد˘˘قألا
ة˘ي˘ع˘مأ˘ج˘لا تأ˘سسارد˘لا ةدأ˘˘ه˘˘سش
ةيبرتلا يدعأسسم نم ةيقيبطتلا
فر˘سشم ة˘ب˘تر ي˘ف ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘˘لا

ىقبتو11 فنسص يسسيئر ةيبرت
ةبترل ةيقرتلل ةحوتفم باوبألا

قلعتي أميف أمأا ،ةيبرتلا رأسشتسسم
ة˘ب˘تر˘لا ي˘ف ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ةدأ˘ه˘سشب
فظوي ةيبرت فر˘سشم ة˘يد˘عأ˘ق˘لا

يمأسس ينقت ةدأهسش ةلمح أهيلع
قيبطت رأظتنا يف يفرظ لحك
.موسسرملا

662-41 يسسائرلا موسسرملا قيبطتب تبلاط

يثراكلا عضضولا دقتنت ةيبرتلا لامعل ةينطولا ةباقنلا
يئادتبلا روطلا ةذتاضسأا هضشيعي يذلا

¯  Ω.eù°©ƒO

ة˘ل˘حر˘م˘لا لأ˘˘م˘˘ع ن˘˘م تأ˘˘ئ˘˘م˘˘لا سسمأا ل˘˘سش

لÓخ نم لجيج ةيلو سسرادم ةيئادتبإلا

نم كلذو لمعلا نع بارسضإا يف مهلوخد

ةمزح ديسسجتل ةيأسصولا ىلع طغسضلا لجأا

ي˘ف أ˘هو˘ع˘˘فر نأاو ق˘˘ب˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا بلأ˘˘ط˘˘م˘˘لا

ذأتسسأل رأبت˘عإلا ةدأ˘عإاو ة˘ق˘بأ˘سس تأ˘ب˘سسأ˘ن˘م

ةيقب يف هئارظنب ةو˘سسأا ي˘ئاد˘ت˘بإلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

تأئ˘م سسمأا ف˘قو˘تو . ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا

ةيئاد˘ت˘بلا سسراد˘م˘لأ˘ب ن˘ي˘ل˘مأ˘ع˘لا ةذ˘تأ˘سسألا

يف لوخدلا نع نينلعم لمعلا نع لجيجب

ر˘خآلا م˘ه˘سضع˘ب ة˘مأ˘قإا ع˘م ةازاو˘˘م بار˘˘سضإا

ةيبرتلا ةيريدم رقم مأمأا ة˘ي˘جأ˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو˘ل
ة˘ب˘لأ˘ط˘م˘لا ل˘جأا ن˘م كلذو نأ˘سسر˘ف˘لا ي˘ح˘˘ب
’قبسس يتلا ةينهملا بلأطملا ةمزح ديسسجتب
سسأسسألأب ةقلعتملاو لبق نم أهوعفر نأاو
يذلاو يعوبسسألا مهلمعل يعأسسلا مجحلأب
مأهملا اذكو لوقعملا قوفي هنأأب نودكؤوي
داوملا لك سسيردت لÓخ نم مهيلإا ةلكوملا

رظنلا ةدأعإا نع كيهأن ، قيسض تيقوت يفو
لÓخ نم مهب سصأخلا فينسصتلا ملسس يف

ةيقب رارغ ىلع31لا ةجردلا ىلإا مهعفر
ةيئادتبإلا ةسسردملا وملعم ددنو . مهبارتأا

ل˘ج˘ي˘ج˘ب سسمأا م˘ه˘تأ˘جأ˘ج˘ت˘حا لÓ˘خ ادد˘ج˘م
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذأ˘ت˘سسأا ه˘سشي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لأ˘˘ب

ينأعي ري˘خألا اذ˘ه نأأ˘ب ن˘يد˘كؤو˘م ي˘ئاد˘ت˘بإلا
ىوتسسم ىلع هئارظنب أسسأيق ملظلاو ةرقحلا
نأح ه˘نأاو يو˘نأ˘ث˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا ن˘يرو˘ط˘لا
أ˘م˘ب ر˘ي˘خألا اذ˘ه˘ل رأ˘ب˘ت˘˘عإلا ةدأ˘˘عإل تقو˘˘لا
ه˘مد˘ق˘ي أ˘م ل˘ظ ي˘ف ه˘قو˘ق˘ح ل˘مأ˘ك ن˘م˘سضي
تادو˘ه˘ج˘م ن˘م رو˘كذ˘م˘لا رو˘ط˘لا ةذ˘˘تأ˘˘سسأا

ةحارو ةحسص ىلع ريبك رثأا أهل نأك ةينسضم
رمتسسي نأا لأحب نكمي ل نيذلا نيملعملا

لظ يف ناديملا يف مهدودرم و مهؤوأطع
أم ىوتسسم ىلع أمتح رثؤويسسأم فورظ اذكه
ءأفو˘لا مد˘ع ة˘م˘ث ن˘مو ة˘ئ˘سشأ˘ن˘ل˘ل ه˘نو˘مد˘ق˘ي
أهؤوادآا بل˘ط˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا م˘ه˘ت˘لأ˘سسر˘ب
. دهجلاو تقولا نم ريثكلا

 ةيبرتلا ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقول مهسضعب ةماقإا عم ةازاوم

 لجيجب بارضضإا يف نولخديو ةيئادتبإلا صسرادملا نولضشي نوملعملا

سسيئر ،«يل˘ق˘ع ي˘مأ˘سس» ظ˘ف˘ح˘ت
ىلع تأسسسسؤوملا ءأسسؤور ىدتنم
ةور˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘سض ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
نو˘نأ˘ق ي˘ف أ˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘سصن˘م˘لا

،0202 ل˘ب˘ق˘م˘لا مأ˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘لأ˘م˘لا
سشيعت تأسسسسؤوملا نأا ىلإا اريسشم
حمسست ل ةيلأم تأبوعسص ًأيلأح
بتاور د˘˘يد˘˘˘سست˘˘˘ب ى˘˘˘ت˘˘˘ح أ˘˘˘ه˘˘˘ل
ي˘ف «ي˘ل˘ق˘ع» د˘كأاو .أ˘ه˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م
لÓ˘خ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص تأ˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ىد˘ت˘ن˘م ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف ه˘ت˘كرأ˘˘سشم
نإا تأ˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ءأ˘˘˘˘˘˘سسؤور
لو ،ةبعسص ةلحرم يف دأسصتقلا»
يتلا ةمزألا هتنثتسسا عأطق دجوي
تقو˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا أ˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت
ةدأ˘˘˘يز ن˘˘˘˘م رذ˘˘˘˘حو .«ن˘˘˘˘هار˘˘˘˘لا
Óئأق ،فورظلا هذه يف بئارسضلا
ةلأسسر» دعت ةوطخلا هذه لثم نإا
دأسصتقÓلو نيرمثتسسملل «ةيبلسس
ىلإا أي˘عاد ،مأ˘ع ل˘كسشب ي˘ن˘طو˘لا
ل ي˘˘ت˘˘لا تأ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ءأ˘˘ط˘˘˘عإا
ةقلعتملا ءأبعألا ديدسست عيطتسست
لأ˘˘˘جآا مو˘˘˘سسر˘˘˘لاو بئار˘˘˘˘سضلأ˘˘˘˘ب
تف˘˘ل أ˘˘م˘˘ك .داد˘˘سسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘فأ˘˘˘سضإا
ةعجارم ةرورسض ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

،94/15 ة˘يرأ˘م˘ث˘ت˘سسلا ةد˘عأ˘ق˘لا
بنأجألا كل˘م˘ت˘ب ح˘م˘سست ل ي˘ت˘لا

ن˘م ة˘ئأ˘م˘لا ي˘ف94 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا

ةئأملأب15 ل˘بأ˘ق˘م ع˘يرأ˘سشم˘˘لا
ةدعأقلا هذه نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘لود˘ل˘ل

،ةيبنجألا تارأم˘ث˘ت˘سسلا ل˘قر˘ع˘ت
بلطتي يدأسصتقلا خأنملا أمنيب
ع˘فر ى˘˘سضم تقو يأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
ة˘ي˘بذأ˘ج ن˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا
˘مز˘ت˘ع˘˘تو .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دأ˘˘سصت˘˘قلا
ىلع بئارسض قي˘ب˘ط˘ت ة˘مو˘كح˘لا
لبقملا مأعلا تارأ˘ق˘ع˘لاو ةور˘ث˘لا

نونأق يف ءأج أمبسسح ،ةرم لوأل

هيلع قدأسص يتلا0202 ةيلأملا
سسمأا دقعنا يذلا ءارزولا سسلجم
ة˘ي˘لأ˘م˘لا نو˘نأ˘ق ن˘م˘سضتو .لوألا

تاءار˘جإلا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا0202
ىلع يسسأسسأا لكسشب زكر أم أهنم
ةيمومعلا تأقفنلا سضفخل ةطخ

يعسسلاو ةئأملا يف2.9 ةبسسنب
ةيبن˘جأا سضور˘ق ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
ةنازخلا ىلع طغسضلا نم دحلل
معدلا مجح رارمتسسا عم ،ةمأعلا

دنع0202 ة˘ن˘سس ر˘ي˘ي˘غ˘ت نود

جتأنلا نم ةئأملا يف4.8 ةبسسن
ي˘˘ع˘˘سس ع˘˘م مأ˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘لأ˘˘˘م˘˘˘جإلا
ثود˘˘ح يدأ˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
ةلسصاومب ةيعأمتجا تأ˘بار˘ط˘سضا
ةيسسأسسألا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ع˘ل˘سسلا م˘عد
ن˘كسسلا, دو˘قو˘لا ى˘لإا ة˘فأ˘سضإلأ˘ب
ريرمت˘ل ن˘ي˘ع˘ت˘ي لاز أ˘مو.ءاود˘لاو
نأملربلا ةقفاوم ديدجلا نونأقلا

تقو يف ةينازيملا ةدوسسم ىلع
.يرأجلا مأعلا نم قحل
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سسأا فأا ي˘˘ف» ز˘˘كر˘˘م ف˘˘نأأ˘˘ت˘˘سسا
ة˘سسارد˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا «لأ˘˘بو˘˘ل˘˘غ
ىلإا ،أسسنرف ىلإا ةريسشأأتلا تأفلم

ةعأسس42 بقع سسمأا ةمدخلا
ةطلسس رارق ببسسب ،فقوتلا نم
تÓ˘سصاو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا ط˘˘ب˘˘سض
تنر˘ت˘نلا ع˘ط˘ق˘ب ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإلا

ةيلسصنقلا تددنو .زكرملا ىلع
أمب ،رئازجلا يف أسسنرفل ةمأعلا

نم «يدأحألا رارقلا» ـب هتفسصو
و دير˘ب˘لا ط˘ب˘سض ة˘ط˘ل˘سس فر˘ط
،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا تÓ˘˘سصاو˘˘م˘˘لا

ي˘ف ط˘ب˘سضلا ة˘ط˘ل˘سسّ نإا تلأ˘قو
رأبتعلا نيعب ذخأأت مل» رئازجلا

سصأ˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشألا ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سصم
ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تأ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
ة˘جأ˘ح أ˘ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لأ˘ب ةر˘ي˘سشأأ˘ت˘لا
تأ˘ط˘ل˘سسلا ة˘ي˘˘عاد ،«ة˘˘ي˘˘سسأ˘˘سسأا
اذه يف رظنلا ةدأعإل ةيرئازجلا
ةل˘جأ˘ع تاءار˘جإا ذأ˘خ˘تاو رار˘ق˘لا
نكل .ةمدخلا فأنئتسسا نأمسضل
د˘˘ير˘˘ب˘˘ل˘˘ل ط˘˘˘ب˘˘˘سضلا ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس
,ة˘˘ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا تلأ˘˘˘سصتلاو
عأ˘˘ط˘˘ق˘˘˘نا بأ˘˘˘ب˘˘˘سسأا ,تح˘˘˘سضوأا

ةد˘˘ئأ˘˘ف˘˘ل تي˘˘نر˘˘ت˘˘نإلا تأ˘˘مد˘˘˘خ
لأ˘˘˘˘بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘مأ˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
يأا» نأا ةد˘˘كؤو˘˘م  «سسأا.فأا.ي˘˘˘ف»
ة˘ي˘سضار˘ت˘فا ة˘كب˘سشل لأ˘م˘ع˘ت˘˘سسا

ةيميظنت˘لا ر˘طألا جرأ˘خ ة˘سصأ˘خ
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل أ˘˘˘قر˘˘˘خ ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا تأ˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو
يف طبسضلا ةطلسس تلأقو .«أهب
تأمولعملل أعبت» هنأا ,أهل نأيب
ع˘قاو˘م سضع˘ب أ˘ه˘ت˘لواد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لاو ي˘عأ˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا
مÓعإلا لئأسسو سضعب أهتلقأنت

تينرتنإلا تأمدخ عأطقنا لوح

يفlabolG SFV لمأعتملل

لو˘سصح˘لا تأ˘ب˘ل˘ط ع˘م˘˘ج رأ˘˘طإا
بأ˘˘سسح˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘سشأأ˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
أ˘سسنر˘ف˘ل ة˘مأ˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق˘˘لا
طبسضلا ة˘ط˘ل˘سس نإأ˘ف ,ر˘ئاز˘ج˘لأ˘ب
تلأ˘˘˘˘˘سصتلاو د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
يأا نأا ح˘˘سضو˘˘ت ة˘˘ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا
ة˘ي˘سضار˘ت˘فا ة˘كب˘سشل لأ˘م˘ع˘ت˘˘سسا

ر˘˘طألا جرأ˘˘خNPV ة˘˘سصأ˘˘خ
نيناوقلل أقرخ ربتعي ةيميظنتلا

أ˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا تأ˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
نوكي أه˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم نإأ˘ف ه˘ي˘ل˘عو
أهب حيرسصتلأ˘ب أ˘ي˘ماز˘لإا أ˘ب˘لأ˘ط˘م
لومعملا ريبادت˘ل˘ل أ˘ه˘ت˘ق˘بأ˘ط˘مو
,طبسضلا ةطلسس تفأسضأاو .«أهب
ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘كح˘˘˘˘ب» أ˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا

م˘كح˘ت ي˘˘ت˘˘لا تأ˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإلا تلأ˘˘˘˘سصتلا
ةفأك ةمدخ يف ىقبت ,رئازجلأب
مهتأفلم ة˘سسارد˘ل ن˘ي˘ل˘مأ˘ع˘ت˘م˘لا
هيسضتقت أم قفو أهمÓتسسا روف
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘سصن˘˘˘˘لا

ة˘˘˘يرأ˘˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
لئأسسو نإأف ,ةرأسشإÓل .«لوعفملا
أ˘نأ˘ي˘ب تلواد˘ت د˘ق تنأ˘˘ك مÓ˘˘عإا

ة˘مأ˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘ل˘˘ل أ˘˘بو˘˘سسن˘˘م
ىلإا ريسشي ,رئاز˘ج˘لأ˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

ةجلأعم نعFSV زكرم فقوت»
لوخدل ةريسشأأتلا تأبلط تأفلم
,ن˘˘غ˘˘ن˘˘سش ءأ˘˘سضف لودو أ˘˘سسنر˘˘ف
ن˘˘ع تنر˘˘ت˘˘˘نألا ع˘˘˘ط˘˘˘ق بب˘˘˘سسب
طبسض ةطلسس فرط نم زكرملا
تعدو ,«تلأ˘˘سصتلاو د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
تأطلسسلا ,أهنأيب يف ةيلسصنقلا
ر˘ي˘باد˘ت ذأ˘خ˘تا» ى˘لإا ة˘لوؤو˘سسم˘لا

ةجلأعم زكرم ن˘ي˘كم˘ت˘ل ة˘ل˘جأ˘ع
ىلع لوسصحلا تأب˘ل˘ط تأ˘ف˘ل˘م
.«لمعلل ةدوعلا نم ةريسشأأت
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،ينطولا رطقلا ربع ةيئادتبلا ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا نم اددع لسش اماع ابارسضإا يئادتبلا ميلعتلا ةذتاسسأا نسش
 .لمعلل يعاسسلا مجحلا ضصيلقتو راوطألا يقاب عم ةيدعاقلا ةبترلا يف  فيظوتلا ةبتر فينسصت يف مهتاواسسمب نيبلاطم

عاطقنلا نم ةعاسس42 دعب

 «صسأا.فأا.يف» زكرم
اضسنرف ىلإا ةريضشأاتلا تافلم ةضسارد فنأاتضسي

تاسسسسؤوملا ىلع بئارسضلا نم ديزملا ضضرف نم رذحي «ويسسفألا»

ةورثلا ةبيرضض ىلع نوظفحتي ءايرثألا
0202 ةيلاملا نوناق يف اهيلع صصوضصنملا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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www.akhersaa-dz.com

   ةمزألا رارمتسسا لاح يف سشطعلاب ةددهم تايدلبو ءايحأا

 لجيجب هايملا عيزوت ةسسسسؤوم يف تابارسضإ’ا نم يناث عوبسسأا

فيطسسب جرب ءاسضيب

هلزنم لخاد لبحب ةقلعم لجر ةثج فاسشتكا
ي˘بو˘ن˘ج جر˘ب ءا˘سضي˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ة˘يارز˘˘لا ة˘˘ير˘˘ق تز˘˘ت˘˘ها

ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ة˘ثدا˘ح ع˘قو ى˘ل˘ع سسمأا لوأا ءا˘سسم،ف˘ي˘ط˘˘سس

ةنسس54 رمعلا نم غلابلا ةيحسضلا ،هلزنمب لبحب قلعم ينيعبرأا

فوفلم لبحب اقلعم هتلئاع دارفأا هيلع رثع لافطأا ةعبرأ’ بآا

ةقرف رسصانع راطخإا مت ثيح ،لزنملا فقسسب قلعم و هتبقر لوح

حرسسم ةنياعم و ناكملا نيع ىلإا تلقنت يتلا ينطولا كردلا

لقن ىلإا لازأا نيعب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت امك ،ةثداحلا

اميف ،لازأا نيعب يوÓعل فسسوي ىفسشتسسم ىلإا ةيحسضلا ةثج

و ،ةثداحلا تاسسبÓم يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم تحتف

ةيعسضو نم يناعي ةيحسضلا نأا ةيرقلا نم ةبرقم رداسصم تدافأا

. ةرهاق ةيعامتجا
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فيطسسب ريطخ رورم ثداح يف ناحيرج و ليتق
ثداح ةحرابلا فيطسس ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس

ةيرقب011 مقر يدلبلا قيرطلا ىلع ارسصع عقو ،تيمم رورم

يف لثمت ،فيطسس برغ لامسش جارقل نيع ةيدلب ميدروب ةلوبغ

(تنسسكأا يادنوه/ارازكا ناورتيسس) ةيحايسس نيترايسس مادطسصا

نم غلاب ناكملا نيع يف ةيناثلا ةرايسسلا قئاسس قفارم ةافو فلخ

تاباسصإ’ ةنسس73و23 نيرخآا ناباسش سضرعت و،23 رمعلا

.ةتوافتم
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سسنوت نم امداق يرئازج رفاسسم ةرايسسب اهيلع رثع

اسسولهم اسصرق08821 زجحت كرامجلا

سسارهأا قوسسب «ةدادحلا»  يدودحلا زكرملاب
ةيسسيئرلا ةيسشتفملا ىوتسسم ىلع ةلماعلا كرامجلا حلاسصم تنكمت

قوسس ةي’وب » ةدادحلا » يدودحلا زكرملاب نيرفاسسملا سصحفل

نم ةربتعم ةيمك زجح نم دحأ’ا سسمأا لوأا ةليل فسصتنم سسارهأا

رثا ىلع اسسول˘ه˘م ا˘سصر˘ق08821 ـب تردق ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

ىلإا لوخدلا ةيلمع مامتإاب موقي ناك يرئازج رفاسسمل سشيتفت ةيلمع

فلوغ » عون نم ةرايسسب رثع ثيح سسنوت نم امداق ينطولا بارتلا

ماكحإاب ةأابخم تناك تاسسولهملا نم ةروكذملا ةيمكلا ىلع »

ةيلقعلا تارثؤوملا ةيمك زجح مت ثيح ،ةرايسسلل دوقولا نازخ لخاد

.ةسصتخملا ةينمأ’ا تاهجلا ىدل ينعملا ليوحت مت نيح يف

¿.e©£≈ Gd∏¬ 

ماسسقألا لخاد ظاظتكلا ةلكسشم ببسسب وزو يزيت

ىسسيع» ةيوناث ذيمÓت نم تارسشعلا

ةسساردلا نع نوبرسضي نوفزأاب «دمحم
ةيوناثب نيسسردمت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا سسمأا را˘ه˘ن م˘ظ˘ن

ملك55 دعب ىلع ةعقاولا نوفزأا ةيدلبب ةدجاوتملا دمحم ىسسيع

مهمادقإا لÓخ نم ةمراع ةيجاجتحا ةكرح وزو يزيت ةنيدم رقم نع

ةبلاطملا لجأا نم اذه و ةسساردلا نع حوتفم بارسضإا نسش ىلع

دكأا دق و . مهتايوناث هنم يناعت يذلا ريبكلا ظاظتك’ا نم دحلاب

04 يلاوح ىلإا لسصو مسسقلا لخاد ذيمÓتلا ددع نإا نوجتحملا

ةينعملا تاهجلا نم نوبلاطي ذيمÓتلا ءايلوأا مهتهج نم و ، اذيملت

سضع˘ب ل˘يو˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ل˘جا˘ع˘لا و ع˘˘ير˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب

ىلع ةرغا˘سش ن˘كا˘مأا ا˘ه˘ب ة˘يو˘بر˘ت تا˘سسسسؤو˘م ى˘لإا ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا

و ةسسسسؤوملا هذهل ةرواجملا ةيبرتلا تاسسسسؤوملا سضعب ىوتسسم

يف ةعقاولا ةيوناثلا ةذتاسسأا أادب و .ةديدجلا ةيراوجلا تادحولا

ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا رثكأا نيب نم ّدعت يتلا و1 ةيراوجلا ةدحولا

نسش ىلع مهمادقأا و ، ةديدجلا ةنيدملاب نيسسردمتملل اباطقتسسا

سسمأا اهيلإا رسصنلا تلقنت دق و ، يسسردملا لوخدلا ذنم بارسضإ’ا

ةذتاسسأ’ا ناك ا˘م˘ي˘ف ، ة˘يو˘نا˘ث˘لا ة˘باو˘ب بر˘ق ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا تد˘جو ن˘يأا

نيذلا ءايلوأ’ا نم ربتعم ددع دجاوت ،مهل ةسصسصخملا ةعاقلاب

سضعب ررق ىرخأا ةهج نم و.ا˘ه˘ي˘لإا م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ل˘يو˘ح˘ت ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي

ةلكسشم لح ىلا ةياغ ىلا ةيجاجتح’ا مهتكرح ةلسصاوم ذيمÓتلا

 .تاونسس ةدع ذنم ةيوبرتلا مهتاسسسسؤوم هنم يناعت يتلا ظاظتك’ا
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ء’ؤو˘ه ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا دا˘˘عو

ةحاسسلا ىلإا سسمأا نيديفتسسملا

اوماقأا نيأا ةي’ولا رقمل ةلباقملا

اوبلاط يتلا ةيجاجتح’ا مهتفقو

جارفإ’ا يف عارسسإ’اب اهلÓخ نم

ةدّمجملا ةيسضرأ’ا مهعطق نع

ام ببسسب نيدقع نم رثكأا ذنم

ةرادإ’ا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘ب هو˘ف˘سصو

يتلا ةيسصولا تاهجلا ة’ابم’و

هذ˘ه ة˘ل˘ي˘ط ا˘ن˘ل ا˘˘هر˘˘ه˘˘ظ ترادأا

.نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا لو˘ق˘ي تاو˘˘ن˘˘سسلا

ي˘لاو ن˘م نو˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا بلا˘˘طو
لحل يروفلا ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا
هيف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي يذ˘لا لا˘كسشإ’ا

ةيسضرأ’ا مهعطق نع جارفإ’او
اهلÓغتسسا نم اونكمتي مل يتلا

ةنسس02 نم رثكأا رورم مغر
نيدكؤوم اهنم مهتداف˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
ةقداسص  نكت مل  تاطلسسلا نأاب
مهل ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا ي˘ف
نيح ةي˘سضا˘م˘لا تا˘ف˘قو˘لا لÓ˘خ
م˘ه˘ت˘ل˘كسشم ة˘سسارد˘ب م˘ه˘˘تد˘˘عو
ةيسضرأ’ا مهعطق نع جارفإ’او
ىلع تلظ نامقل راد نأا ليلدب

ةهج’و ةرتفلا هذه ةليط اهلاح
دو˘عو˘لا هذ˘ه˘ب ءا˘فو˘ل˘ل تكر˘ح˘˘ت
دا˘مر در˘ج˘م ى˘لإا تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لا
سضع˘ب لا˘˘ق ا˘˘ن˘˘نو˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف رذ˘˘ي
ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو .نيجتحملا
ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق نأا
ةئزجت ىوتسسم ىلع ةزوجحملا
ى˘لإا دو˘ع˘˘ت ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ةداد˘˘ح˘˘لا

ثي˘ح تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘سست˘لا ف˘سصت˘ن˘˘م
ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا
ة˘ي˘سضرأا ع˘ط˘ق ن˘م سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا

ريغ ةئزجتلا هذه ىوتسسم ىلع
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘˘جإ’ا نأا

قح نيديف˘ت˘سسم˘لا ء’ؤو˘ه لّو˘خ˘ت
لب ترخأات عطقلا هذه لÓغتسسا

مغر ةلوهجم بابسسأ’ تفقوتو
ل˘˘كب ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ما˘˘˘ي˘˘˘ق
ق˘ح م˘ه˘ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا
ع˘ط˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا

ىلع ةنسس02 نم رثكأا يسضمتل
نأا نود عطقلا هذه عيزوت خيرات
يفوت نيذلا اهباحسصأا اهملتسسي
مهملح ققحتي نأا نود مهسضعب
درب نم مهيمحت نكاسسم ءانب يف
هذه قوف فيسصلا رحو ءاتسشلا
. عطقلا
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لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع سسمأا  ف˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا
ل˘ج˘ي˘ج˘ب ها˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اد˘يد˘ن˘ت حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘بار˘˘سضإا
ةينهملاو ةيعامتجإ’ا فور˘ظ˘لا˘ب
تائم عسضو ام اهنوسشيعي يتلا
ف˘ك ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ءا˘ي˘˘حأ’ا

ةدد˘ه˘م تتا˘ب ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب تير˘˘ف˘˘ع
ناو˘عأا ف˘قو˘ت بب˘سسب سشط˘ع˘لا˘ب
.لمعلا نع ةروكذملا ةسسسسؤوملا

سسمأا تا˘جا˘ج˘ت˘˘حإ’ا تدد˘˘ج˘˘تو
لجيجب هايملا عيزوت ةسسسسؤومب
عو˘˘ب˘˘سسأ’ا تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا د˘˘ع˘˘˘ب
لو˘˘خد لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

تارا˘˘طإ’او لا˘˘م˘˘ع˘˘لا تار˘˘˘سشع
نع ةسسسسؤوم˘لا هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
ؤوكلت ىلع اجاجتحا كلذو لمعلا
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسإ’ا ي˘˘ف ة˘˘˘يا˘˘˘سصو˘˘˘لا
نم ةعوفرملا ةينهملا بلاطملل
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو لا˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
قيبطتو روجأ’ا ةكبسش ةعجارم

نع كيهان ةيعامجلا تايقافتإ’ا
ل˘خاد ل˘م˘ع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘˘ت
اهعورفو ةروكذم˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
.ةي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا

رمتسسملا بارسضإ’ا اذه عسضوو
تارسشع يسضاملا ءا˘ثÓ˘ث˘لا ذ˘ن˘م
ىلع لجيجب تايدلبلاو ءايحأ’ا

اهناكسس تاب امدعب تيرفع فك
ةد˘يد˘ج سشط˘ع ة˘مزأا˘ب نودد˘ه˘م
ةسسسسؤوم ناوعأا فقوت لظ يف
فقوتو لمعلا نع هايملا عيزوت

با˘ط˘˘عأ’ا حÓ˘˘سصإا ن˘˘ع ء’ؤو˘˘ه
ةكبسش لا˘ط˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لاو
يتلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت
ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا فر˘˘سشت

ام اهب هاملا عاطق رييسست ىلع
قطانملا هذه لوخد رطخ لعجي
ةيأا يف ادراو سشطع ةمزأا يف
ةمزأ’ا رارمتسسا لظ يف ةظحل
ةياسصولا كرح˘ت مد˘عو ة˘ي˘لا˘ح˘لا
لام˘ع˘لا ل˘كا˘سشم ل˘حو ة˘سسارد˘ل
. اهرثكأا امو

 ةيسضرألا مهعطق نع جارفإلاو مهبلاطمل ةباجتسسإلا يف تاطلسسلا ؤوكلت لظ يف

ةي’ولا رقم مامأا اددجم نوجتحي لجيجب ةداّدحلا ةئزجت نم نوديفتسسملا
ةيلولا رقم مامأا جاجتحÓل سسمأا لجيج ةيلو ةمسصاعب ةدادحلا ةئزجت ىوتسسم ىلع ةيسضرألا عطقلا نم نوديفتسسملا داع

رورم دعب ءانبلا عيراسشم فلتخم يف ةريخألا هذه لÓغتسساب مهل حامسسلاو ةيسضرألا مهعطق نع جارفإلا يف عارسسإلاب نيبلاطم
 .اهنم مهتدافتسسا ىلع ةليوط تاونسس

يعامتج’ا نكسسلا نم مهئامسسأا يف نوعطملا
ةنتابب مÓسس د’وأا يف مهتانكسس عاجرتسساب نوبلاطي

يتلا تانسسكلا عاجرإاو مهتيعسضو ةيوسست بلاطم ،ةنتاب ةي’وب مÓسس د’وأا ةيدلبب يعامتج’ا نكسسلل نيقباسسلا نيديفتسسملا نم ددع عفر

مت ةينكسس ةدحو101 تغلب ةسصح نم نيديفتسسملا ةمئاق نمسض اوناك مهنإاف ،ةعاسس رخأا مهب تقتلا نيذلا نيينعملا بسسحو ،اهنم اومرح

ةمدقملا نوعطلا ديدع ىلع ءانب ،تانكسسلا هذه نم مهتدافتسسا ءاغلإاو مهئامسسأا فذحب دعب اميف اوؤوجافتيل،8102 ةنسس اهنع حاسصفإ’ا

نم مايأا80 نوسضغ يف نوعط ميدقت ىلع ةيمارلا اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإ’ا قفو ،ةسصحلا نم نييسصقملا فرط نم مهنأاسش يف
ىلع لوسصحلا ةيقحأا ةينعملا تاهجلا مهيف تأار ،نيرخآاب مهرييغتو مهيف نوعطملا ء’ؤوه فذح اهبجومب مت يتلاو ،ةمئاقلا ريهسشت خيرات
’و ةلودلا عيراسشم نم ةدافتسس’ا مهل قبسسي مل مهنإاف مهبسسحو ،ةمئاقلا نم نوفودحملا هغسصتسسي مل يذلا رمأ’ا وهو ،تانكسسلا هذه
دسصق ةينعملا تاهجلا ىدل تÓسسارم ةدع ميدقت ىلإا قباسس تقو يف مهرطسضا يذلا رمأ’ا ،ركذت ةدافتسسا يأا وأا تاراقع يأا نوكلمي

ارهسش81 نع ديزي ام رورم مغرف ،مهيديأا نيب تعاسض دق اهوربتعا يتلا مهتانكسس عاجرتسسا ةيناكمإا ىلإا لوسصولل مهتيعسضو يف قيقحتلا
،اذه انموي ةياغ ىلإا فلملا يف لسصفت مل ةرئادلاو ةيئ’ولا تاطلسسلا نأا ’إا نيديفتسسملل ةيمسس’ا ةمئاقلا نع حاسصفإ’ا خيرات نم Óماك
،باوبأ’ا ىلع ءاتسشلا لسصف ناو اسصوسصخ تانكسسلا هذه ىلإا ةجاحلا سسمأا يف مهنأا مكحب بلطملا اذه ىلع نوحلي مهنإاف نيينعملا بسسحو
،مهتانكسس ةداعتسسا سضرغل ةبسسانملا تاءارجإ’ا ذاختا راظتنا يف ،رخآا ىلإا نكسس نم يمويلا لاحرتلا و ءاركلا فيراسصم عم مهتاناعم ءاهنإ’
ةسسام ةجاحب مهنوك اهعاجرتسسا يف لمأ’ا اودقفي نأا نود نورظتني مهلعج ام ،سصوسصخلا اذهب در يأا اوقلتي ملو رثا يأا اهل رهظي مل يتلا

T°ƒT°É¿.ì.هب اوحرسص ام بسسح يعامتج’ا نكسسلا نم ةدافتسس’ا مهتيقحأا مدع تبثي ام دجوي ’و اهل
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جيورت ةيلمع طبحتو

مهتزوحبو صصاخششأا40 فيقوت

  نيلاباغيرب ةلوشسبك2702
يقإؤبلإ مأإ ةيلو نمأابIRB لخدتلإو ثحبلإ ةقرف إرخؤؤم تهجو
ةيلقعلإ تإرثؤؤملاب ةرجاتملإو جيورتلإ تاباسصعل ةعجؤم ةبرسض
حوإرتت صصاخ˘سشأإ ة˘ع˘برأل د˘ح ع˘سضو ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘كم تإرد˘خ˘م˘لإو

ةلؤسسبك2702 م˘ه˘تزؤ˘ح˘بو ة˘ن˘سس33و62 ن˘ي˘با˘م م˘هرا˘م˘عأإ

ةيلمعلإ تايثيح دؤعت ,(جلاعم فيك) غ003 ةبإرقو نيلاباغيرب
مأإ ةيلو نمأاب ةماعلإ تاقÓعلإو لاسصتلإ ةيلخ نايب بسسحب
ةميرجلإ لاكسشأإ لك ةبراحمل ةلوذبملإ دؤهجلإ راطإإ يفو يقإؤبلإ

رثإإ ىلع ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤؤ˘م˘لإو تإرد˘خ˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘ه˘ن˘م و
رسصانع عماسسم تلسصو ةدكؤؤم تامؤ˘ل˘ع˘م˘ل د˘ي˘ج˘لإ لÓ˘غ˘ت˘سسإلإ
،ةيلقعلإ تإرثؤؤملإ جيورت ددسصب نيسصخسش دؤجو اهدافم ةقرفلإ

ةمكحم ةينمأإ ةطخ عسضؤبو ،امهيف هبتسشملل ديجلإ دسصرتلإ دعبو

ءاسسم00.91 ةعباسسلإ ةعاسسلإ ىلع80.01.9102 خيراتب مت
دعبو ،يقإؤبلإ مأاب يديهم نب يبرعلإ يح ىؤتسسم ىلع امهفيقؤت

عؤن نم ءإود ةبح2702 ىلع امهدحأإ ةزؤحب رثع امهسشيتفت
(جلاعم فيك) تإردخملإ نم ةحيفسص ىلإإ ةفاسضإلاب نيلاباغيرب

ةبيقح لخإد ةأابخم تناك عيبلل ةأايهمو ةعطقم امإرغ5.58 اهنزو
فيقؤت مت ةيسضق˘لإ ي˘ف تا˘ير˘ح˘ت˘لإو ثا˘ح˘بألإ ف˘ي˘ث˘كت˘بو.ر˘ه˘ظ
نيعو ةنيطنسسق ةنيدم نم لكب امهيف هبتسشم نيرخآإ نيسصخسش
نيتحيفسص ىلع امهدحأإ ةزؤحب رؤثعلإ مت نيأإ ،يقإؤبلإ مأاب نوركف

،تامإرغ012 هردق يلامجإإ نزؤب جلاعم فيك تإردخملإ نم

يلام غلبمو ةلاقن فتإؤه40و ةيحايسس ةبكرم زجح ىلإإ ةفاسضإلاب

تإرثؤؤملإو تإردخملاب راجتلإ تإدئاع نم جد00502 هردق
مامأإ هبجؤمب إؤمدق ،يئإزج فلم مهدسض زجنأإ نأإ دعبو .ةيلقعلإ
نيح ى˘لإإ م˘هر˘مأإ ي˘ف تل˘سصف ي˘ت˘لإ صسمأإ مؤ˘ي ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ ة˘با˘ي˘ن˘لإ
.ةمكاحملإ
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ةضسبتب كرامجلأ حلاضصمل ةيلاتتم تايلمع رثإأ

 اشسولهم اشصرق081و تاكرحم زجح

رئاجشس ةششوطرخ003 بناج ىلإا
ةعباتلإ ةيكر˘م˘ج˘لإ قر˘ف˘لإ ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لإ ن˘ي˘مؤ˘ي˘لإ لÓ˘خ تن˘كم˘ت
نم تزجح تايلمع ةدعب ةسسبت كرامج˘ل˘ل ة˘يؤ˘ه˘ج˘لإ ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل

صصإر˘قألإو ة˘بر˘ه˘م˘لإ ر˘ئا˘ج˘سسلإ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘˘ك ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ

مÓعإلإ ةيلخ نايب بسسحو. اكرحم21 بناج ىلإإ ةسسؤلهملإ
صصحف ةقرف اهتجلاع يتلإ ىلوألإ ةيلمعلإ نإاف ةيؤهجلإ ةيريدملاب
مؤي (ةسسبت) ةكبسشؤب يدودحلإ زكرملا˘ب كرا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ير˘فا˘سسم˘لإ

ةسسؤلهملإ ةيودألإ نم ةيمك زجح نم اهتنكم،11/01/9102
ناك رفاسسمل ةيحايسس ةرايسس كرحم فيواجت يف ماكحإاب ةأابخم
يف تلثمت ،ينطؤلإ بإرتلإ ىلإإ لؤخدلإ تإءإرجإإ مامتإإ ددسصب

-AGERP DEMORUENعؤن نم اسسؤلهم اسصرق081

,gM 051 ENILABاهب تماق ةيناث˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ ن˘ي˘ح ي˘ف
ةقرف عم قيسسنتلاب رتاعلإ رئبل كرامجلل ةلقنتملإ ةقرفلإ رسصانع

زجح نم9102 ربؤتكأإ21 مؤي ،ةحلاملإ ةلقعلل ينطؤلإ كردلإ

ىلع ةلمحم تناك ةسشؤطرخ003 ـب ردقت أاسشنملإ ةيبنجأإ رئاجسس

1.1 اهتميق تقاف ةقحتسسملإ ةمإرغلإ ةميق .ةيحايسس ةرايسس نتم

يقإؤبلإ مأإ كرامجلل ةلقنتملإ ةقرفلإ اهتهج نم ,ميتنسس رايلم
ىلع فسصنلإ و ةنماثلإ ةعاسسلإ دودح يف مؤيلإ تإذ يف تنكمت

نيع و ةنايكسسم نيب طبإرلإ01 مقر ينطؤلإ قيرطلإ ىؤتسسم

اهب اكرحم21 يف تلثمت ةلمعتسسم رايغ عطق زجح نم ءاسضيبلإ
ةرايسس نتم ىلع تناك ،ليقث و فيفخ نزو تإرايسسل ةعرسسبلع

.ميتنسس رايلم1.2 نم ديزأإ ةقحتسسملإ ةمإرغلإ ةميق .ةيعفن
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ةماه ةيحشص عيراششم نع ديمجتلا عفر
صسارهأا قوشس ةيلوب

عيراسشم40 نع ديمجتلإ عفر نع يمسسرلإ نÓعإلإ صسمأإ مؤي مت
نم لكب رمألإ قلعتيو :صسإرهأإ قؤسس ةيلو ةدئافل ةماه ةيحسص

زاجنإإ عورسشم و ةدإدحلاب إريرسس06 ىفسشتسسم زاجنإإ عورسشم
زاجنإإ عورسشم و ةتإردسسب ةيحإرجلإ ةيبطلإ تلاجعتسسلإ حانج

021 ىفسشتسسم زاجنإإ عورسشمو ةتإردسسب ىلكلإ ةيفسصتل زكرم

صصئاقنلإ كرإدت لجأإ نم رإرقلإ إذه يتأاي و ،صشوروإدمب إريرسس
و بؤ˘ن˘ج˘لإ تا˘يلؤ˘ب ة˘ي˘ح˘سصلإ ة˘يا˘عر˘لإ لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘˘لإ
بلاطملإ نم تناك عيراسشملإ هذه نأإ و اميسس ل ،ايلعلإ باسضهلإ
. ةيدودحلإ قطانملإ ةسصاخ ةيلؤلإ ناكسسل ةحلملإ
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يتلإ » فافلإ » ةنجل تلحو
لؤلهب رامع ديسسلإ نم تلكسشت

اهسسيئر Óثمم ةيداحتلاب ؤسضع
ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘لإ ر˘˘ي˘˘خ د˘˘˘ي˘˘˘سسلإ

ةقفر رامثتسسÓل ماعلإ ريدملإو
كلذك نيعبات يرامعم صسدنهم
ن˘ي˘ب ق˘سسن˘م˘ب ن˘ي˘ق˘فر˘م فا˘ف˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لإ ةرإدإلإو ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلإ
صسايلإإ يدنج ديسسلإ يف لثمتملإ

زاجنإإ ةيسضرأإ ىرخأإ ةرم ةنياعمل

يؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لإ ن˘˘يؤ˘˘كت˘˘˘لإ ز˘˘˘كر˘˘˘م

تاسضايرلإ ةامسسملإ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب

ديدحت لجأإ نم ةنؤتيزلإ ةيدلبب

تا˘ي˘سضرأإو ي˘نا˘ب˘˘م˘˘لإ ة˘˘ي˘˘سضرأإ

ةقÓطنإ رظت˘ن˘ي ثي˘ح بعÓ˘م˘لإ

إذ˘˘ه لÓ˘˘خ عور˘˘سشم˘˘لإ ة˘˘˘سسإرد

ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت نأإ ى˘˘ل˘˘ع عؤ˘˘˘ب˘˘˘سسألإ

ىد˘ع˘ت˘ي ل فر˘ظ ي˘ف لا˘غ˘˘سشألإ

ءا˘˘˘سضعأإ د˘˘˘حأإ بسسح نإر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش

فافلإ ةنجل˘ل نا˘ك د˘قو .ة˘ن˘ج˘ل˘لإ

نيأإ فراطلإ ةيلو يلإو عم ءاقل

لؤ˘˘˘ح تا˘˘˘حور˘˘˘سش ه˘˘˘˘ل تمد˘˘˘˘ق

رييسست ةسسسسؤؤم إذكو عورسشملإ

ةسسسسؤؤملإ هذه ،نيؤكتلإ زكإرم

فافلإ فرط نم اهقلخ مت يتلإ

يدا˘حألإ ل˘يؤ˘م˘ت˘لإ تإذ إر˘خؤؤ˘˘م

عم˘ج ر˘خآإ ءا˘ق˘ل كا˘ن˘ه نا˘ك ا˘م˘ك

نيمألإ بناج ىلإإ ةنياعملإ ةنجل

ة˘ق˘فر فرا˘ط˘˘لإ ة˘˘يلؤ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لإ

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لإ ير˘˘˘يد˘˘˘م صضع˘˘˘ب

ةنجللإ هذ˘ه˘ل م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ

ة˘ي˘سضرأإ لؤ˘ح ر˘ث˘كأإ تا˘ي˘ط˘˘ع˘˘م

يذ˘لإ ن˘يؤ˘كت˘لإ ز˘كر˘م عور˘سشم

ىر˘خأإ ز˘كإر˘م ن˘م إءز˘ج ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي

ينطؤلإ ىؤتسسملإ ىلع ةديدج

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘˘سض ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لإ

مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحتلإ

ةباسشلإ بهإؤملإ نيؤكت فدهب

.دÓبلاب بعللإ ريؤطتو
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ح˘ي˘تا˘ف˘˘م عزؤ˘˘ت نأإ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘كسسلإ ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘˘لإ

ى˘لإإ ة˘فا˘سضإإ غ˘ي˘سصلإ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نكسسلإ نم ةدافتسسإلإ تإررقم
لجيج ةيلو بإرت ربع يفيرلإ

ةرؤثل56 ـلإ ىركذلإ ةبسسانمب
ىلع لحتسس ي˘ت˘لإ ر˘ب˘م˘فؤ˘ن لوأإ
ةثÓث نم لقأإ دع˘ب ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
مسساب ثدحتملإ فسشكو. عيباسسأإ

ن˘ع ة˘يلؤ˘لا˘ب ن˘كسسلإ ة˘ير˘يد˘˘م
ةديدجلإ تانكسسلإ تائم عيزؤت
غيسصلإ فلتخم يف لخدت يتلإ
ي˘عا˘م˘ت˘جلإ ا˘ه˘ن˘مو ة˘ي˘˘ن˘˘كسسلإ
م˘عد˘م˘لإ يؤ˘قر˘ت˘لإو يرا˘˘ج˘˘يإلإ
ر˘ب˘م˘فؤ˘ن لوأإ ىر˘كذ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب
بسسح م˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ،ةد˘˘لا˘˘خ˘˘لإ
فلأإ نم رثكأإ عيزؤت ثدحتملإ

نكسسلإ راطإإ يف ةدافتسسإ ررقم
ا˘م ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لإ تإذ˘˘ب ي˘˘ف˘˘ير˘˘لإ
ن˘ع ج˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘لإ ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي˘˘سس
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لإ تا˘˘˘ئ˘˘˘م تا˘˘˘بر˘˘˘ك
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لإ

ةينيدلإو ةي˘ن˘طؤ˘لإ تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لإ
ا˘ه˘تا˘ن˘كسس ح˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م مÓ˘˘ت˘˘سسل
تبأإد يذلإ ديلقتلإ قفو ةديدجلإ
ذنم هب لم˘ع˘لإ ى˘ل˘ع تا˘ط˘ل˘سسلإ
إذ˘ه. ةر˘ي˘سصق˘لا˘˘ب تسسي˘˘ل ةر˘˘ت˘˘ف
عيزؤتلإ ةيلمع صسمت نأإ رظتنيو
امب ةيلؤلإ تايدلب نم ديدعلإ
اهنم ةريغسصلإو ةي˘ل˘خإد˘لإ ا˘ه˘ي˘ف
صضع˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ب تفر˘˘˘ع ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإو
اسصؤسصخ ةي˘ن˘كسسلإ ع˘يرا˘سشم˘لإ
را˘˘طإإ ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لإ كل˘˘˘ت
يراج˘يإلإ ي˘عا˘م˘ت˘جإلإ ن˘كسسلإ

زا˘˘ج˘˘نإلإ ي˘˘ف إر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك إر˘˘˘خأا˘˘˘ت
ةريتو فعسض ببسسب م˘ي˘ل˘سست˘لإو
صضع˘ب ه˘˘ت˘˘ه˘˘جإو ا˘˘مو زا˘˘ج˘˘نإلإ
ي˘ف ل˘كا˘˘سشم ن˘˘م تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لإ
صضع˘ب ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ، نإد˘˘ي˘˘م˘˘لإ
تر˘خأإ ي˘ت˘لإ ىر˘خألإ ل˘ي˘قإر˘ع˘لإ

تانكسسلإ صضعب م˘ي˘ل˘سست د˘عؤ˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ير˘ج˘ت ي˘ت˘لإ ةد˘يد˘ج˘˘لإ

تا˘كب˘سشلإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ط˘˘بر
ءابرهكلإو ءاملإ ،زاغلإ إديدحتو
دعب نكسسلل ةزهاج نؤكت ىتح
،اهحيتافمل اهب ن˘يز˘ئا˘ف˘لإ م˘ل˘سست

دق تناك لجيج ةيلو نأإو املع

ةريخألإ ةرايزلإ لÓخ تدافتسسإ

اهيلإإ نإر˘م˘ع˘لإو ن˘كسسلإ ر˘يزؤ˘ل

تانكسسلإ نم ةيفاسضإإ ةسصح نم

095 نم ر˘ث˘كأا˘ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘ف˘ير˘لإ

نأإ هنأاسش نم يذلإ رمألإ ةدحو

نيب ةؤه˘لإ ق˘ي˘ي˘سضت ي˘ف م˘ها˘سسي

صسدكت لظ يف بلطلإو صضرعلإ

إذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لإ تا˘ب˘ل˘ط˘˘لإ فلآإ

ىؤتسسم ىلع نكسسلإ نم عؤنلإ

.تايدلبلإ حلاسصم

يحÓفلأ يجولونكتلأ دهعملاب

ةملاقب لشسلا ءادب نيشصبرتم ةبلط30 ةباشصإا يف هابتششإلا
¯∫.Yõ Gdójø

ن˘˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘سس ر˘˘˘خآإ تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

30 صضر˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘ع ا˘˘˘هردا˘˘˘سصم

يجؤلؤنكتلإ دهعملاب نيسصبرتم

، ل˘سسلإ ءإد˘ب ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘حÓ˘ف˘˘لإ

نلعت دهعملإ ةرإدإإ لعج ام ؤهو

لاقتنإ نم ابسسحت رافنتسسإ ةلاح

نيسصبرتملإ ة˘ي˘ق˘ب ى˘لإإ ىود˘ع˘لإ

،لا˘م˘ع˘لإو ر˘˘طؤؤ˘˘م˘˘لإ م˘˘قا˘˘ط˘˘لإو

ذاختل ةحسصلإ ةيريدم ةلسسإرمو

هذه لثم يف ةمزÓلإ تإءإرجإلإ

رداسصملإ تإذ بسسحو ،تلاحلإ
ة˘ب˘ل˘ط˘لإ ءلؤؤ˘ه صضر˘م بب˘سس نأإ
مهكاكتحإ ةجي˘ت˘ن نؤ˘سصبر˘ت˘م˘لإ
اباسصم ناك يذلإ ة˘ب˘ل˘ط˘لإ د˘حأا˘ب
ؤهو مهملع نود لسسلإ صضرمب
، ةبلط ةثÓث ةباسصإإ ىلإإ ىدأإ ام
رداسصم تلاق يذلإ تقؤلإ يف
ىلإإ دؤعت ىودعلإ هذه نأإ ىرخأإ
ي˘˘˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لإ لؤ˘˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘˘لإ

د˘حأإ بي˘سصأإ ن˘يأإ8102/9102
ةفعسسملإ ةلؤف˘ط˘لإ ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لإ
، ىفسشتسسملإ لخدأإو لسسلإ ءإدب

صضرعت نع فسشكلإ متي نأإ لبق
ن˘م ،ىود˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لإ صضع˘˘ب

ةحلسصم ةسسيئر تد˘كأإ ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ةيريدم ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يا˘قؤ˘لإ
حÓ˘˘سصإإو نا˘˘˘كسسلإو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلإ
ا˘ه˘ح˘لا˘سصم نأإ تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لإ
را˘ع˘سشإلإ ا˘ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت رؤ˘˘ف تما˘˘ق
نم ،ةمزÓ˘لإ تإءإر˘جإلإ ذا˘خ˘تا˘ب

نؤكتم يبط قيرف لاسسرإإ لÓخ
لمعلإ بط يف نييئاسصخأإ نم
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل، ة˘يرد˘سصلإ صضإر˘˘مألإو
ةب˘ل˘ط˘لإ ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ف˘سشكلا˘ب

يؤبرتلإ مقاطلإو ، نيسصبرتملإ
ل˘ك ى˘لإإ ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ،ر˘˘طؤؤ˘˘م˘˘لإ
ن˘˘يذ˘˘لإ ن˘˘ي˘˘˘يرإدإلإو لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لإ
ءإرجإإ دعبو ،دهع˘م˘لا˘ب نؤ˘ل˘م˘ع˘ي

ةيرورسضلإ تاسصؤح˘ف˘لإ ع˘ي˘م˘ج

،ىودعلل ةبلط30 صضرعت نيبت
ا˘ي˘˘ب˘˘ط م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لإ م˘˘ت ن˘˘يأإ

ىلإإ ةيسضرم ة˘ل˘ط˘ع م˘ه˘ئا˘ط˘عإإو
نع كيهان ،ايئاهن ءافسشلإ ةياغ
فرغ ميقعتب حلاسصملإ تإذ مايق
ءاسضقلل ماسسقألإو ني˘سصبر˘ت˘م˘لإ

.ءإدلإ ىلع

نيرهضش نوضضغ يف عورضشملاب لاغضشأ’أ قلطنت نأأ رظتني اميف

فراطلاب يوهجلا نيوكتلا زكرم عورششم ةيشضرأا ةنياعمل «فافلا» نم ةنجل
 فراطلأ ةي’وب يوهج نيوكت زكرم عورضشم ةيضضرأأ ةنياعمل ةنجل مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ سسمأأ لوأأ راهن تدفوأأ

سضعب بضسح نيرهضش نوضضغ يف هب لاغضشأ’أ ةقÓطنأ لبق ماهلأ يضضايرلأ قفرملأ أذه زاجنإأ عورضشم ةضسأرد قÓطإأ لجأأ نم
.ةعلطملأ رداضصملأ

ةملاقب ةيلقع تارثؤوم زجحو نيشصخشش فيقوت
صصاخسشألإ دحأإ مايق اهدافم تامؤلعم ىلع ءانب ،ةملاق ةنيدمل يرسضحلإ طسسؤلإ يف ةيلقعلإ تإرثؤؤملإو تإردخملإ مئإرج ةحفاكم راطإإ يف
ةبقإرملإ ةيلمع دعب (تإردخملإ ةحفاكم ةقرف) ةيئاسضقلإ ةطرسشلإ تإؤق تنكمت ،ةملاقب ةلفدلإ نيع يح ىؤتسسم ىلع ةيلقعلإ تإرثؤؤملإ جيورتب

امهنأاسشب ةمزÓلإ ةينؤناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإإ دعب و .ةملاقب ناميقي ةنسس13و42 رمعلإ نم ناغلبي امهيف هبتسشم نيسصخسش فيقؤت نم ،دسصرتلإو

ام زجح دعب ،ةحلسصملإ ىلإإ امهيف هبتسشملإ ليؤحت مت رؤفلإ ىلع. غلم60 مابيزامورب ليموزكيل ءإودل اسصرق62 ىلع امهتزؤحب رؤثعلإ مت
(ةسسؤلهم صصإرقأإ) ةيلقعلإ تإرثؤؤملإ ةزايح :ةيلاتلإ لاعفألإ نع يئاسضق فلم امهدسض نؤكو ةيسضقلإ يف قيقحت حتف مت ،هيلع رؤثعلإ مت
،ةعورسشم ريغ ةقيرطب يسصخسشلإ كÓهتسسإلإ صضرغل (ةسسؤلهم صصإرقأإ) ةيلقعلإ تإرثؤؤملإ ةزايحو ةعورسشم ريغ ةقيرطب عيبلل اهسضرعو

Yõ Gdójø.∫.عإديإإ رمأإ امهقح يف ردسص نيأإ ةملاق ةمكحم مامأإ امهيف هبتسشملإمدقدقفةراسشإÓل
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ثوحبم ضصاخصشأا ةصسمخب تحاطأا
ةيمكو ءاصضيب ةحلصسأا تزجحو مهنع

تارّدخملا نم

قانخلإ دّدسشت نمألإ حلاسصم
ّنسشتو نيفرحنملإ ىلع

ةعسسإو ةمهإدم تايلمع
ةحاطإ’أ نم ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت
أرظن ايئاصضق مهنع ثوحبم ضصاخصشأأ ةصسمخب
تأوق تماق ثيح ةفلتخم اياصضق يف مهطّروتل
ضضبقلأ ءاقلإاب ةبانع ةي’و نمأ’ ةعباتلأ ةطرصشلأ

نم ديدعلأ تّصسم ةمهأدم ةيلمع لÓخ مهيلع
ةنيدملأ طصسو ىوتصسم ىلع ةدجأوتملأ ءايحأ’أ

يف تكراصش نيأأ دحأ’أ ضسمأأ لوأأ ءاصسم كلذو

01و9,3 يرصضحلأ نمأ’أ حلاصصم ةيلمعلأ
ذاختأ ّمت نيأأ مهيف هبتصشملأ فيقوت يف تحجنو
،مهّقح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك
تا˘يرود˘لأ ت˘ّصسم د˘ق˘ف ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
طصسوب ءايحأأ ةّدع نمأ’أ لاجر فرط نم ةّنصشملأ
،ضسيداب نبأ رداقلأ دبع يح اهنم ركذن ةنيدملأ

رو˘ي˘م˘ع ن˘بو ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ي˘لوا˘صص ،نو˘لو˘ك’
ة˘ّي˘ل˘م˘ع تد˘ه˘صش ي˘ت˘لأ ءا˘ي˘˘حأ’أ ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
ضصحف ىلإأ تصضفأأ قاطنلأ ةعصسأو تامهأدم

ةيمك هتزوحب رخآأ فيقوت عم اصصخصش79 ةلاح
ىلإأ ةفاصضإ’اب ةصسولهملأ بوبحلأ نم ةربتعم
امهتزوحب طبصض نيصصخصش ىلع ضضبقلأ ءاقلإأ

دقو أذه ،جلاعملأ فيكلأ نم ةليئصض ةّيمك ىلع
نيبا˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع كلذ˘ك ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘لأ تر˘ف˘صسأأ
تماق امك ،ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ نÓمحي

ّمتيل ةيران ةجأرد72 ةبقأرمب حلاصصملأ تأذ
كÓتمأ مدع نّي˘ب˘ت نأأ د˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘م ة˘صسم˘خ ز˘ج˘ح
يفو ةيناث ةهج نمو ،ةمزÓلأ قئاثولل اهباحصصأأ
ةعباتلأ ةطرصشلأ تأوق تماق ،لصصفنم قايصس

لوأأ موي3 ةرصضخوب يناثلأ يرصضحلأ نمأÓل
نيأأ ضصاصصتخ’أ عاطقب ةيطرصش ةيلمعب ضسمأأ

002 ،ن˘˘كصسم005 ي˘˘ح ن˘˘˘م ل˘˘˘ك تصسم

لك كلذك تلمصش امك ،انكصسم3701 ،نكصسم

045 ،نكصسم004 ،انكصسم483 يح نم

ىلإأ ةيلمعلأ ي˘صضق˘ت˘ل ا˘ن˘كصسم054 ،ان˘كصسم

ةصسمخ فيقوت عم اصصخصش72 ةلاح ضصحف
مهنيب نم تأردخم ةزايح لجأأ نم ضصاخصشأأ
،روظحم ضضيبأأ حÓصس ىلع هتزوحب رثع باصش
ريغ عيبلأ لجأأ نم ضصخصش فيقوت ىلإأ ةفاصضإأ
ةيمك زجح عم يمومعلأ قيرطلأ يف يعرصشلأ

ةصضورعملأ ةيكÓه˘ت˘صسإ’أ دأو˘م˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ةفاك ذاختأ ّمتيل ةي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل
،نيفلاخملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ
حلاصصم نأأ ىلإأ ةيناث ةهج نم ةراصشإ’أ ردجت
لÓخ اهدوهج نم تفثك دق ةبانع ةي’و نمأأ
ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘برا˘ح˘م را˘طإأ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ة˘˘نوآ’أ
ايرث اجمانرب ترطصس ثيح ا˘ه˘عأو˘نأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ريغ تاصسرامم˘لأ ح˘مÓ˘م ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل
ةّزبلأ رصصانع دجأوت زيزعت قيرط نع ةينوناقلأ
ة˘فور˘ع˘م˘لأ ءأدو˘صسلأ طا˘ق˘ن˘لأ زر˘بأأ ي˘ف ءا˘قرز˘لأ
لمحي جمانربلأ نأأو املع ،مئأرجلأ لاحفتصساب
ةمهأدملأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ه˘تا˘ي˘ط ي˘ف
طصسو ةيليل تايرود ّنصش بناج ىلإأ ةبقأرملأو
ركذن عرأوصشلأو ءايحأ’أ نم ديدعلاب ةنيدملأ

،دو˘ع˘صسم نا˘ب˘صضغ ،ن˘ي˘صسح ة˘ل˘صسع ي˘ح ا˘ه˘˘ن˘˘م
نم اهريغو ،ضسدقلأ عراصش ،رداقلأ دبع ةرامع
ةرواجملأ تايدلبلأ ءايحأأ ىّتحو ةنيدملأ عرأوصش
تاطلصسلل افثكم أدجأوت أرخؤوم تدهصش يتلأ
را˘كوأأ د˘يد˘ح ن˘م د˘ي˘ب تبر˘صض ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ
هل لوصست نم لك ىلع برحلأ تنلعأأو ةميرجلأ
امك ،نينطأوملأ ةمÓصسو نمأاب ضساصسملأ هصسفن
لاقتعأ نع ترفصسأأ تايلمعلأ نأاب ركذلأ ردجي

اياصضق يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لأ ن˘م دد˘ع
كيكفت عم ةينمأ’أ ةزهجأ’أ حاجن دعب ةفلتخم
ةيرانلأ تاجأّردلأ ة˘قر˘صس ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘كب˘صش
ددع طاصشنل دح اهعصضوو ،فنعلأ لامعتصساب
ةربتعم تايمك زجحو تأردخملأ يجّورم نم
نم ةلمجل اهكي˘كف˘تو ة˘مو˘م˘صسم˘لأ دأو˘م˘لأ ن˘م

«hd«ó S°Ñà.ةريطخلأ اياصضقلأ
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نيجتحملا طسو تقاقتعا

رامع يديس يديفتسمو

نأوعأأ نيب تاصشوانم ضسمأأ تعقو
ةصصح نم نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأو ة˘طر˘صشلأ

022و رامع يديصسب انكصسم089
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع را˘ج˘ح˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘كصسم
أذهو ةرطنقلا˘ب ي˘ن˘كصسلأ عور˘صشم˘لأ

قيرطلأ قلغب نيجتحملأ مايق بقع
امم ةي’ولأ ى˘لإأ يدؤو˘م˘لأ رو˘ح˘م˘لا˘ب
امم رورملأ ةكرح ةلقرع يف ببصست
ن˘˘مأ’أ نأو˘˘عأأ ل˘˘خد˘˘˘ت ى˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صسأ

نيب نم اصصخصش03 يلأوح لاقتعأو
قيرطلأ مهقل˘غ بب˘صسب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ

ةيفلخ ىلع ديعصصتلأ أذه ءاج دقو
تاطلصسلأ فرط نم مهلابقتصسأ مدع
م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ

ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأو م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لأو
ليحرتلل دعو˘م د˘يد˘ح˘ت ي˘ف ا˘صسا˘صسأأ

ليحرتلا˘ب بلا˘ط˘ت تا˘ت˘ف’ ن˘ي˘ل˘ما˘ح
ةز˘ها˘ج˘لأ م˘ه˘تا˘ن˘كصس ى˘˘لإأ يرو˘˘ف˘˘لأ

لاغصشأÓل ةئيطبلأ ةريتولاب نيددنمو
متو ءاقل دقع مت هنأأ نم مغرلاب أذهو
لاغصشأ’أ يف عأرصسإ’أ ىلع فاقيإ’أ

تاعاصسلأ ددعو لامعلأ ددع ةدايزو
مل نكلو ةئيهتلأ لاغصشأأ لامكتصسإ’
را˘ثأأ ا˘م ع˘قأو˘لأ ضضرأأ ى˘ل˘ع د˘صسج˘˘ت

د˘ن˘ع ة˘صصا˘خو ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ بصضغ
را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘˘ئأد ضسي˘˘˘˘˘ئر ضضفر
يف رصضحي مل هنأاب Óئاق مهلابقتصس’

نوديفتصسملأ مهتهج نمو عامتجإ’أ
نونطقي ةهج نمف نيرمأ’أ نوناعي
ىندأأ اهب مد˘ع˘ن˘ت ة˘يو˘صضو˘ف تا˘يا˘ن˘ب
نور˘خآأو ة˘م˘ير˘كلأ ةا˘ي˘ح˘˘لأ طور˘˘صش
راج˘يإ’أ ةر˘ت˘ف ته˘ت˘نأو نور˘جأا˘ت˘صسم
مهتÓئاع عم نيرخآأ ةاناعم بناج ىلإأ

مهجاجتحأ لÓخ نوجتحملأ ددن امك
ةر˘ث˘ك ن˘م أو˘م˘ئ˘صس د˘قو ل˘طا˘م˘ت˘لا˘˘ب
ىلإأ لوخدلل تأونصس ةدعل راظتن’أ
ةزهاج اهنأأ نم مغرلأ ىلع مهتانكصس
لكو ةيل˘خأد˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ة˘ي˘حا˘ن ن˘م
ءاملاك اه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت تا˘يرور˘صضلأ

نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي م˘˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ف ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلأو
نم نورخآأو مهحيتاف˘م م˘ه˘م˘ي˘ل˘صست˘ب

ضضأر˘مأا˘ب أو˘ب˘ي˘صصأأ را˘ظ˘ت˘ن’أ ةر˘ث˘˘ك
كا˘ن˘ه نأأ ا˘م˘ك ير˘كصسلأو ط˘غ˘˘صضلأ

أولخد˘ي م˘لو أو˘تا˘م د˘ق ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم
مهتايح ملح نأأ يأأ ةديدجلأ مهتانكصس
هذ˘˘هو ن˘˘كصسلأ و˘˘هو ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل
اهلخأدب لاغصشأ’أ ةيهتنم تانكصسلأ
ددن امك ةيجراخلأ ةئيهتلأ راظتنأ يف
نو˘نا˘ق بصسح˘ب م˘ه˘نأا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لأ
ةز˘˘ها˘˘ج ي˘˘ه˘˘ف تا˘˘ن˘˘كصسلأ ع˘˘يزو˘˘˘ت
تا˘ن˘كصس نأا˘ب أود˘كأأ ثي˘ح ن˘كصسل˘˘ل
ح˘ن˘مو ا˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت ضشير˘˘لأ عأرذ
اهب مدعنت يهو اهباحصصأ’ حيتافملأ
زا˘غ˘لأو ءا˘م˘لا˘ك تا˘يرور˘صضلأ ى˘ندأأ

ةزهاج مهتان˘كصس ا˘م˘ن˘ي˘ب ءا˘بر˘ه˘كلأو
نع أوربع دقف مهتهج نمو نكصسلل
لطامت˘لأ ءأزإأ م˘هر˘مذ˘تو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسأ
تا˘ه˘ج˘لأ فر˘ط ن˘م ثد˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لأ

ةيكرت˘لأ ة˘كر˘صشلأ نأأ ا˘م˘ك ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
حمصست مل عورصشملأ زاجنإاب ةفلكملأ
مهتانكصس ىلإأ لوخدلاب نيديفتصسملل
ن˘ي˘ب ل˘طا˘م˘ت بنا˘ج ى˘لإأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘يؤورو
ةد˘م˘ل نو˘ل˘م˘ع˘ي لا˘م˘ع˘لا˘ف لا˘غ˘صشأ’أ
أذهبو .مويلأ يف طقف تاعاصس ثÓث
ببصسب نيديفتصسملأ ةانا˘ع˘م ر˘م˘ت˘صست
نÓعإ’أ دعب تأونصس ةدعل نكصسلأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ما˘ي˘ق˘˘لأو ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ ن˘˘ع
تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ع˘˘فد˘˘ك تأءأر˘˘جإ’أ
ن˘كصسلأ ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ة˘صصا˘خ˘لأ

لأز ام رطصسأ’أ هذه ةباتك دح ىلإأو
نور˘خآ’أو ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م م˘˘ه˘˘صضع˘˘ب

.مهنع جأرفإ’اب نوبلاطي

2 برح يديس ناكس

 ليحرتلاب نوبلاطي

- برح يديصس ناكصس ضسمأأ بلاط

اه˘صسأأر ى˘ل˘عو تا˘ط˘ل˘صسلأ ن˘م2-
ىلع لوأ’أ لوؤوصسملأ هتفصصب يلأولأ

لخدت˘لأ ةرور˘صضب ة˘ي’و˘لأ ىو˘ت˘صسم
مهنوك ةيرز˘م˘لأ م˘ه˘ت˘لا˘ح˘ل ل˘جا˘ع˘لأ
ىندأأ اهب مدع˘ن˘ت تا˘ن˘كصس نو˘ن˘ط˘ق˘ي
مهنأأ امكو ةميركلأ ةايحلأ طورصش
أوبيصصأأ مهؤوانبأأو دوعولأ نم ومئصس
ة˘ن˘مز˘م˘لأ ضضأر˘مأ’أ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب
لخأد نونطقي وهف ثولتلأ ببصسب
طيحي ثولتلأو ةيوصضوفلأ تايانبلأ
مهنأأ ام˘ك ي˘حأو˘ن˘لأ ع˘ي˘م˘ج ن˘م م˘ه˘ب
ةيحصص ةثراك ثودح نم نوفوختم
تأو˘˘ن˘˘ق د˘˘جو˘˘ت ’ ه˘˘نأأ ثي˘˘ح م˘˘ه˘˘˘ل
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإأو ي˘˘˘ح˘˘˘˘صصلأ فر˘˘˘˘صصلأ

نأذر˘˘ج˘˘لأ را˘˘صشت˘˘نأ ن˘˘م ةا˘˘نا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ

اصضيأأ أوحبصصأأو نيباعثلأو نأرئفلأو

و˘يرا˘ن˘ي˘صس رأر˘كت ن˘م ن˘ي˘˘فو˘˘خ˘˘ت˘˘م

مه˘تا˘ن˘كصس ى˘ل˘ع را˘ج˘صشأ’أ طو˘ق˘صس

ةصصاخو حايرلأ ءأرجو ةرم لك يفف

تأونصس ةدعل نوناعي مهو ءاتصشلأ يف

ضسيل نآ’أ مهو مهربصص دفن دق أذهو

نوه˘جأو˘يو ة˘ما˘قإÓ˘ل ق˘ئا˘ثو م˘ه˘يد˘ل

نيذلأ مهئانبأأ ل˘ي˘ج˘صست˘ل تا˘بو˘ع˘صص

قاح˘ت˘لإÓ˘ل ضسرد˘م˘ت˘لأ ن˘صس أو˘ل˘صصو

ضشيمهت نع كيهان ةصسأردلأ دعاقمب

نونطقي وهف مهل ةيلحملأ تاطلصسلأ

ملو تأو˘ن˘صس ذ˘ن˘م تا˘ن˘كصسلأ كل˘ت˘ب

ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘ن˘ج˘ل ى˘ت˘ح م˘هرز˘ت

ن˘م نو˘ب˘لا˘ط˘ي نآ’أ م˘هو م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م

ةتافتلإ’أ ةرورصضب ةينعملأ  تاهجلأ

مهتصصح نع جأرفإ’أ لÓخ نم مهيلإأ

نيدكؤوم لاجآ’أ برقأأ يف ةينكصسلأ

ىوتصسم ىل˘ع ةد˘جأو˘ت˘م م˘ئأو˘ق˘لأ نأأ

نم اهزاجنإأ متو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

نوديري ’ مهو ءايحأ’أ ناجل فرط

نع جأرفإ’أو ليحرتلأ لب ءاصصحإ’أ

رثإأ ىلعو مهل ةصصصصخملأ ةمئاقلأ

نم مهنع نيلثمم لابقتصسأ مت كلذ

نأأ م˘˘كح˘˘ب نأو˘˘يد˘˘لأ ضسي˘˘˘ئر فر˘˘˘ط

دو˘˘جو˘˘م ر˘˘ي˘˘غو لو˘˘غ˘˘صشم ي˘˘لأو˘˘˘لأ

ضسيئرب لاصصتإ’أ متو مهل عمتصسأو

مهلابقتصس’ دعوم د˘يد˘ح˘تو ةر˘ئأد˘لأ

.مهتيصضق يف رظنلل دغلأ موي
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نيعباتلأ ةرطايبلأ نم  قرف موقت
ةبانعب ةرطيبلل ةيئ’و˘لأ ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لأ

ةفثكم ضشيتفت تÓمحب مايأ’أ هذه
،تÓبطصسإ’أو حبأذ˘م˘لأو قأو˘صسأ’ا˘ب
نم دكأاتلأو ماـنغأ’أ ضسوؤور ةبقأرمل
قرزأ’أ نا˘صسل˘لأ ضضر˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صس
.ةيرئأزجلأ تاي’ولأ يف رصشتنأ  يذلأ

ةي’ولأ ةيرطيبلأ ةصشتفملأ تفصشك
ناصسللأ ضضرم نأأ ةعاصس رخآأ ـل ةبانعب
˘˘ما˘˘ن˘˘غأ’أ ضسوؤور ضسم˘˘ي م˘˘ل قرزأ’أ

د˘ح ى˘لإأ ة˘ي’و˘لأ بأر˘ت˘ب ةدو˘جو˘م˘لأ
نأأ قا˘ي˘صسلأ تأذ ي˘ف ةزر˘ب˘˘م،مو˘˘ي˘˘لأ

نو˘مو˘ق˘ي ةر˘طا˘ي˘ب˘لأ ن˘م قر˘ف كا˘ن˘ه
قأو˘˘صسأ’ا˘˘ب ضشي˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ب
حبأذم˘لا˘بو  ة˘ي˘صشا˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عو˘ب˘صسأ’أ

ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘بر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘صسإ’أو
دكأاتلل مانغأ’أ ةبقأرم فدهب ،مانغأ’أ

ضسوؤور نع فصشكلأو اهتمÓصس  نم
نيبرملأ فيرعتو ةباصصملأ ةيصشاملأ
هصضأرعأأو قرزأ’أ  ناصسللأ ضضرمب
م˘ه˘ث˘ح ع˘م،ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو
ةلاح  يف ةيرطيبلأ حلاصصملأ راطخإاب

ميدقت م˘ت˘ي ا˘م˘ك،ه˘صضأر˘عأأ ة˘ظ˘حÓ˘م

أذه،حئاصصنلأو تأداصشرإ’أ نم ةمزح

ة˘با˘ن˘ع نأأ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ تأذ تفا˘˘صضأأ

فلأ05 زواجت˘ت ما˘ن˘غأ’أ ن˘م ةور˘ث˘ب

.تايدلبلأ فلتخمب ةرصشتنم ضسأأر

نا˘صسل˘لأ ضضر˘م ةرا˘صشإ’أ رد˘˘ج˘˘تو

يئابو ضضرم نع ةرابع وه قرزأ’أ

تأرتجملأو راقبأ’أو مانغأ’أ بيصصي

نع لقتني ضسوريف هببصسيو امومع

ة˘ب˘˘صسن نو˘˘كتو تأر˘˘صشح˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط

ةنراقم أدج ةليلق هب راقبأ’أ ةباصصإأ

يف لثم˘ت˘ت˘ف ه˘صضأر˘عأأ ا˘مأأ ما˘ن˘غأ’ا˘ب
نأو˘ي˘ح˘لأ ةرأر˘ح ة˘جرد ي˘ف عا˘˘ف˘˘ترأ
نأدقفو لومخلاب هتباصصإأو،باصصملأ
تأزأرفإأ ةدايز ىلإأ ة˘فا˘صضإأ،ة˘ي˘ه˘صشلأ
م’آأو ضسأأرلأ خافتنأو،باعللأو فنأ’أ
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صصو تÓ˘˘˘˘˘صضع˘˘˘˘˘لأ
ظحÓي ةداحلأ ت’احلأ يفو،يصشملأ

أذه ،قرزأ’أ نوللاب ناصسللأ روهظ
أذ˘ه ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لأ قر˘˘ط ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘تو
تأد˘ي˘ب˘م مأد˘˘خ˘˘ت˘˘صسأ ي˘˘ف ضضر˘˘م˘˘لأ

نم طيصسولأ ىلع ءاصضقلل ةيرصشح
.تأرصشحلأ

 ةي’ولا مامأا قيرطلا مهقلغ دعب رامع يديصس ناكصس نم نيجتحملا ضضعب لاقتعا مت اميف

ليحرتلاب نوبلاطي برح يديسس ناكسسو رامع يديسسب نكسسم089 ةسصح نم نوديفتسسملإ

  قرزأ’ا ناصسـللا ضضرـم نم مانغأ’ا ةبقارـمل

 تÓبطسسإلإو حبإذملإو يسشإوملإ قإوسسأاب  ششيتفت تÓمح

2 برح يديصسب ةيوصضوفلا تايانبلا ينطاقو راجحلا انكصسم022 و رامع يديصسب انكصسم089 ةصصح نم نوديفتصسملا ضسمأا ةحيبصص ضضفتنا
.ةددصشم ةينمأا تازيزعتو قيوطت طصسو لاجآ’ا برقأا يف ليحرتلاب ةبلاطملل

ةي’ولاب تايدلب ةدع ربع نيعزوم

ةيوجلإ تابلقتلإ نم ةررسضتم ةيوبرت ةسسسسؤوم62 ـل رابتعإلإ ةداعإإ وحن
تنلعأأ ثيح ةيوجلأ تابلقتلأ نم ةررصضتملأ ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملل رابتع’أ ةداعإأ دصصق ةيلمع62 وحن ةبانع ةي’ول ةيمومعلأ تأزيهجتلأ ةيريدم تقلطأأ

ةددحملأ ريياعملل اقبط ةيوبرت ةصسردم62 ـل لاغصشأ’أ ةمهم اهل تلكوأأ يتلأ ت’واقملأو نيدهعتملأ ضضورعل ةيلاملأو ةينقتلأ ةصسأردلأ ءاهتنأ نع ةريخأ’أ

ةينطولأ ضضورعلأ بلطل نÓعإأ مت طرافلأ ةيليوج72 يف هنإاف نينث’أ ضسمأأ ةبانع ةي’ول ةيمومعلأ تأزيهجتلأ ةيريدم بصسحو .طورصشلأ رتفد يف

ةيوبرت ةصسصسؤوم62 ـل رابتع’أ ةداعإ’ ةيوجلأ تابأرطصض’أ ءأرج ةررصضتملأ ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملل رابتع’أ ةداعإأ دصصق ايند تأردق طأرتصشأ عم ةحوتفملأ
اهحنم لÓخ نم راجحلاب يفولك ةيوناث تصسم ةنايصصلأ نم ىربكلأ ةصصحلأو لاحربو بنعلأ دأوو ينوبلأو راجحلأو ةبانعك تايدلبلأ فلتخم ىلع ةعزوم

دعب أذه يتأايو ةيوبرتلأ ةصسصسؤوملأ هذهب طيحملأ جايصسلأ ليهأات ةداعإأو يجراخ ءÓطو ةئيهت لاغصشأأو ةيزكرملأ ةماتكلأو ةفلتخم ’اغصشأأ لمصشت ةصصح02

ءاتصش دنم ةبانع ةي’و تبرصض يتلأ ةريخأ’أ تاناصضيفلأ نم ةررصضتملأ22 ـلأ ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملل ةينفلأ تاقاطبلأ دأدعإأ نع قباصس تقو يف نÓعإ’أ

تاقفصصلأ دأدعإأو حنم تأءأرجإأ يف عورصشلأ ةبانع ةي’ول ةيمومعلأ تأزيهجتلأ ةيريدمل حمصس ام ايزكرمو ايلحم ةينعملأ تاطلصسلأ ىلإأ اهميلصستو8102

8 اهنم ةررصضتملأ ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملأ نإاف ملعلل ميتنصس رايلم03 ـب ردقملأو ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ةرأزو لبق نم دوصصرملأ غلبملأ عم ايصشامت

رأوطأ’أ يف ةررصضتملأ ضسرأدملل ةينفلأ تاقاطبلأ دأدعإأو ةررصضتملأ تاصسصسؤوملأ ءاصصحإأ مت يوناثلأ يف2و يئأدتب’أ يف21و طصسوتملأ روطلأ يف
تأزيهجتلأ ةيريدمو ةيبرتلأ و ةيلخأدلأ يترأزو رأرغ ىلع ةصصتخملأ تاهجلل اهميلصست متي نأأ لبق ةبانع ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم حلاصصم لبق نم ةثÓثلأ
ةيريدملأ اهرابتعابو حنملأو تاقفصصلأ دأدعإأ ةيلمعب مايقلأو ءانبلأ يف ةصصتخملأ ةهجلأ اهنوكل تايلمعلأ هذه رييصستب موقت يتلأ ةبانع ةي’ول ةيمومعلأ
لاغصشأ’أ ةريتو ريصسو زاجنإ’أ ةيلمع ةقفأرم يف نمكي ةيبرتلأ ةيريدم رود نيح يف ميمرتلأو زاجنإ’اب قلعتي اميف ةيبرتلأ عاطق يف لكايهلاب ةفلكملأ

لثمتت يفولك ةيوناث تصسم يتلأ رأرصضأ’أ ةيعون نإاف ةيبرتلأ ةيريدم اهتمدق يتلأ ةينقتلأ ةقاطبلأ بصسحو. ةيبرتلأ ريدم لبق نم اهل ةيصصخصشلأ ةعباتملأو

لصصتل هايملأ تقفدت امك يئابرهكلأ لوحملأ هايملأ ترمغ امك أولع راتمأأ5,2 تغلب يتلأو ةصسصسؤوملأ لخأد ىلإأ راطمأ’أ نم ةريبك تايمك برصست يف

YÉO∫ GCe«ø.يصسأركلأو ت’واطلأ فÓتإأ نع رفصسأأ امم يرأدإ’أ حانجلأو ةبتكملأو معطملأو ةيصضرأ’أ ماصسقأ’أ ىلإأ
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 مرسصنملا ماعلا تاناسضيفلا ويرانيسس راركت نم افوخت

لخدتلل ةيدلبلا حلاصصم نولصساري لينلا يداو ناكصس

ةيئاذغ مظن انلبقتسسم يه انلاعفأا راعسش تحت
عوجلا ىلع ءاسضقلا لجأا نم ةيحسص

مويلاب لفتحت ةحÓفلا حلاصصم
 ادغ ةيذغتلل يملاعلا

ةبانع ةيلول ةحÓفلا ةيريدم ادغ مظنت نأا رظتنملا نم

61 ـل فداسصملا ةيذغتلل يملاعلا مويلاب لافتحÓل ةرهاظت

يحÓفلا يو˘ه˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ن˘سس ل˘ك ن˘م ر˘بو˘ت˘كأا

لباقم44 مقر ينطولا قير˘ط˘لا˘ب «ي˘كو˘ل˘م ةر˘م˘ث˘ت˘سسم»
ةلسصاوم يف لثمتملاو يرث جمانرب رطسس ثيح لايترف

13 ةياغ ىلإا ربوتكأا1 موي ةقلطنملا ريجسشتلا ةيلمع

ةيسصولا ةرازولا تاميلعتل اقيبطت كلذو0202 سسرام
م˘يد˘ق˘ت بنا˘ج ى˘لإا «ن˘طاو˘م ل˘كل ةر˘ج˘سش » را˘˘ع˘˘سش تح˘˘ت
روسص سضرع اذكو ةحÓفلا قافآاو عقاوب قلعتت تارسضاحم
ي˘حÓ˘ف˘لا جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا سضر˘˘ع ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإلا ما˘˘قرأاو
ميركت اذكو ةيفيرلا ةأارملا تاجوتنم سضرع ينطوملاو
طرا˘˘ف˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سش ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف حÓ˘˘˘ف ن˘˘˘سسحأا

ةيريدملا تمظن دقف سصوسصخلا اذهبو8102/9102
ايرواسشت ءاقل «متاخوب ري˘غ˘سصلا» ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يد˘م فار˘سشإا˘ب
ةكراسشمب جما˘نر˘ب˘ل˘ل ةر˘ي˘خألا تا˘سسم˘ل˘لا ع˘سضوو ط˘ب˘سضل
لوقبلاو بوبحلا ةينواعت ةريدمو ةحÓفلا ةفرغ سسيئر
ةبعسشل يئلولا كرتسشملا ينهملا سسلجملا سسيئرو ةفاجلا
يملاعلا مويلاب تلافتحلا هذهو معدلا ةزهجأاو بوبحلا

ماعلا تءاج ةنسس لك نم رثكأا61 ـل فداسصملا ةيذغتلل
نم ةيحسص ةيئاذغ مظن ،انلبقتسسم يه انلاعفأا » راعسش تحت

.«عوجلا ىلع ءاسضقلا لجأا

MƒQjá aÉQì       

 عوبسسأا لÓخ

 ثداوح ببصسب احيرج13
 تاقرطلاب رورملا

72 مرسصنملا عوبسسألا لÓخ ةبانع ةيلو تاقرط تدهسش

تافاعسسإلا مه˘ل تمد˘ق ا˘ح˘ير˘ج13 تفلخ ارور˘م ا˘ثدا˘ح
ىلإا مهنم نوررسضتملا لقن مت ناكملا نيع يف ةيلوألا
رورملا ثداوح لازت ل مزÓلا جÓعلا يقلتل تايفسشتسسملا
دح ىلع ني˘ق˘ئا˘سسلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘سسو ة˘ح˘سص دد˘ه˘ت
ة˘عر˘سسلاو رور˘م˘لا نو˘نا˘ق مار˘ت˘حا مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ءاو˘˘سسلا
بابسسألا نم ا˘هر˘ي˘غو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تازوا˘ج˘ت˘لاو ة˘طر˘ف˘م˘لا
تيح تاقرطلا باهرإا تايئاسصحإا يمانت يف ةمهاسسملا
عوبسسألا لÓخ ةبانعب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م تسصحأا

احيرج13  ن˘ع تر˘ف˘سسأا ارور˘˘م ا˘˘ثدا˘˘ح72 مرسصنم˘لا
لقن مت ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعسسإلا مهل تمدقو
جÓعلا ي˘ق˘ل˘ت˘ل تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘لإا م˘ه˘ن˘م نورر˘سضت˘م˘لا

  eÉRhR HƒY«û°á.مزÓلا

¯h. g`

يتلا ةديازم قÓطإا لÓخ نم كلذو
قيقحتل ةيسصولا تاهجلا اهيلع لوعت
نامسضو ةهج نم يفاسضإا يلام لخد
يتلا ةيراوجلا بعÓملا هذهب ةيانعلا

رهاظم̆لا سضع˘ب̆ل ا˘ي̆لا˘ح ة˘سضر˘ع ي˘ه
اهررسضت يف ببسستت دق يتلا ةيبلسسلا
نم مزلي ام اهل ريفوت مدع ىلإا رظنلاب
ف˘سشك ثي˘ح ،ة˘ب˘قار˘م˘̆لاو ة˘̆نا˘˘ي˘˘سصلا
بعلم̆ل د˘يد˘ج̆لا ر˘يد˘م̆لا نأا رد˘سصم̆لا
تح˘ت ل˘خد˘ت يذ̆لا «و̆با˘سش د˘ي˘ق˘ع˘̆لا»

ىعسسي ةيراوج̆لا بعÓ˘م̆لا ه˘ت˘ط̆ل˘سس

ةنسس نم اقÓطنا ةركفلا هذه قيبطتل

سصاوخلا ىلع نوكيسس ثيح،0202

مارتحا تاقفسصلا مهيلع اوسسرت نيذلا

ةنايسصلا نمسضي يذلا طورسشلا رتفد

لÓخ نم اهيلع ةظفاحملاو بعÓملل

.ةسسارحلا ريفوت

نمسضي نأا هنأاسش نم كلذ نأا ثيح

نمو بابسشلل لمعلا بسصانم سضعب

نمسضيسس ءارجإلا اذه نإاف ىرخأا ةهج

كلذو ةرادإÓل ةيفاسضإا ةيلام ليخادم

لامعلا ءابعأا لمحت نم نكمتت ىتح

نمو يذلا روكذملا بعلملل ةنايسصلاو

هلÓخ نم يفاسضإا لخد قيقحت لجأا

تارايسسلا فقوم لعج ةرادإلا تررق

دعب كلذو ايرهسش رانيد0001 لباقم

لبق ن˘م ا˘ي̆نا˘ج˘م ه˘ي˘ف ن˘كر̆لا نا˘ك نأا

ن˘˘ي˘̆لوؤو˘˘˘سسم˘˘̆لاو تارا˘˘˘طإلا سضع˘˘̆ب

.ةيلولاب

ناوعأÓل تاميلعت ءاطعإا مت ثيح

رمألا اذه̆ل مرا˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘جأا ن˘م

ةسصاخلا ةميلعتلا اهيف ةتفل قيلعتو

كلذو لباقمب تارايسسلا فقوم لعجب

،جار˘حإÓ̆ل ناو˘عألا سضر˘ع˘ت˘ي ل ى˘ت˘ح

لبق هرارقإا ذنم ءارجإلا اذه نكم ثيح

53 هردق يلام غلبم خسض نم عيباسسأا

يذلا بعلملا ةنيزخ يف ميتنسس نويلم

ىتح ةبوعسص هجاوت هترادإا تحبسصأا

نم ىعسستو لامعلا روجأا فرسص يف

اذه لح ىلإا ل˘ي˘خاد˘م̆لا ع˘يو˘ن˘ت لÓ˘خ

يلاو لخدت لمأا ىلع كلذو لكسشملا

ةداعإا يف ة˘م˘ها˘سسم̆لا ل˘جأا ن˘م ة̆با˘ن˘ع

.مزÓلا لكسشلاب بعلملا ةئيهت

¯MƒQjá aÉQì  

ةبانعب لينلا داو يح ناكسس بلاط
ا˘ه˘سسأار ى̆ل˘عو ة˘ي̆ل˘ح˘م̆لا تا˘ط̆ل˘سسلا

لخدتلا ةرورسضب ينوبلا ةيدلب سسيئر
ة˘مزÓ̆لا لا˘غ˘سشألا̆ب ما˘ي˘ق̆ل̆ل ل˘جا˘ع˘̆لا
ةسصاخ تاناسضيفلا نم مهيح ةيامحل
فدهبو باوبألا ىلع ءاتسشلا لسصف نأا

مرسصنملا ماعلا ويرانيسس راركت مدع
ببسسب ةلزع يف ناكسسلا سشاع نيأا
رئاسسخ ثودح بناج ىلإا تاناسضيفلا
ةاناعم ىلإا ةفاسضإلاب هايملا كلت ةجيتن
تاناسضيفلا كلت ءارج ةقطنملا ناكسس
نا˘ي˘عأا ه˘جو د˘ق˘ف سصو˘سصخ̆لا اذ˘ه̆بو
عم قيسسنتلاب لينلا يداو يح ونطاومو

ى̆لإا ة̆ل˘سسار˘م ي˘ح̆ل̆ل ما̆ئو̆لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
لخدتلا بلط يف ةلثمتملاو تاطلسسلا
ىرجم مدر ةيلمع يف رظنلاو لجاعلا
تاناسضيفلا نم يحلل يماحلا هايملا

طسسوب داولا حتف ةداعإاو رهج اذكو
فوقولا اذكو يحلا ةيادب دنع ةزارخ
داو – داولا حتفو رهج مدع ةلاح دنع
يذلاو ةزارخ لهسسب راملا –ةعمجوب
يمحيو راطمألا هايم نÓيسس نمسضي
ةلزانلا هايملل عيرسسلا قفدتلا نم يحلا

ثيح تاناسضيفلا نم غوديلا لبج نم
ي˘ف ة̆لز˘ع تد˘ه˘سش د˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘̆لا نأا
تاناسضيفلا ةج˘ي˘ت̆ن ي˘سضا˘م̆لا ءا˘ت˘سشلا
ةيلو قطانم نم ديدعلا تسسم يتلا

دفو ةيلولا راز كلذ رثإا ىلعو ةبانع

نم اربت˘ع˘م ا˘غ̆ل˘ب˘م سصسصخو يرازو
زجاوح ةماقإاو نايدولا رهجل لاومألا
ن˘م ةرر˘سضت˘م˘̆لا ءا˘˘ي˘˘حألا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘̆ل
د˘ق سصو˘سصخ̆لا اذ˘ه̆بو تا̆نا˘سضي˘ف˘̆لا

مايقلا وأا عورسشلا مدع ناكسسلا ظحل
ن˘م م˘ه˘˘ي˘˘ح ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘̆ل لا˘˘غ˘˘سشأا يأا˘̆ب
برتقا ءاتسشلا نأا ةسصاخ تاناسضيفلا

حلاسصم يحلا ناكسس لسسار دقف اذهلو
د˘ن˘عو سصو˘سصخ̆لا اذ˘˘ه˘̆ب ة˘˘يد˘̆ل˘˘ب˘̆لا
ةيريدم د˘ن˘ع ر˘مألا ن˘ع م˘هرا˘سسف˘ت˘سسا
يلام̆لا فÓ˘غ̆لا نأا̆ب اود˘كأا د˘ق˘ف ير̆لا
لعج ام ذفن دق ةيلمعلل سصسصخملا
ديسسجت مدع نيب ةماود يف ناكسسلا
دوعو درجم اهئا˘ق̆بو ع˘يرا˘سشم̆لا كل˘ت
لا˘م˘عأا̆ب ما˘ي˘ق̆لا ة̆ل̆ب ن˘ي˘ط˘̆لا داز ا˘˘مو

ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم̆لا ا˘ه̆نا˘كمإا̆ب ة˘˘ي˘˘سسكع

لوأا لوز̆ن د˘ن˘ع تا˘̆نا˘˘سضي˘˘ف ثود˘˘ح

مدر يف ةلثمت˘م̆لاو را˘ط˘مألا تار˘ط˘ق

مهاسست يتلا ةيئاملا يراجملاو ةيدوألا

يحلا ةيامحو راطمألا هايم رورم يف

سصاخسشألا سضعب فرط نم ام اعون

كÓم مهنأاب نوعديو يحلا نع ءابرغلا

نونطقي ناكسسلا نأا ثيح يسضارأÓل

نمزلا نم دوقعو ةليوط تاونسس ذنم

كÓم اهيدل سسيلو يسضارألا كلت قوف

ةينعملا تاهجلا نودسشاني مهنإاف اذهلو

ةبسسانم̆لا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تاو ل˘خد˘ت̆لا

ط˘قا˘سست ع˘م ة˘ثرا˘ك ثود˘ح يدا˘ف˘ت̆ل

.راطمألا

اهب ةيانعلا نامسضو ايلام اهنم ةدافتسسÓل

صصاوخلل ةيدلبلاب ةيراوجلا بعÓملا ريجأات وحن
ربع ةرسشتنملا ةيراوجلا بعÓملا ريجأات يف ايدج ركفت ةبانع ةيدلبب ةيلحملا تاطلسسلا نأا «ةعاسس رخآا» ـل قوثوم ردسصم فسشك

. صصاوخلل ةيدلبلا بارت

 لاملا نم اغلبمو لاقنلا هفتاه هتبلسس

ةيليوج5 ةيوناث مامأا ذيملت ىلع يدتعت رارصشأا ةباصصع
امدنع ةثداحلا ليسصافت دوعت .دارفأا ةثÓث نم نوكتت رارسشأا ةباسصع فرط نم ءادتعل ةبانعب ةيليوج5 ةيوناثب سسردي ذيملت دحألا سسمأا لوأا ءاسسم سضرعت

اوقرسسو عومدلل ةليسسملا لبانقلا مادختسساب هيلع ءادتعإلا ىلع ةباسصعلا تمدقأا ةسسسسؤوملا مامأاو ءاسسم ةسسماخلا ةعاسسلا دودح يف ةيوناثلا نم ذيملتلا جرخ
ىلع نيفوختم اوحبسصأا ناكسسلاو ذيمÓتلا ءايلوأا نأا امك سساطنقوب يح نم نوردحني ةباسصعلا دارفأا نإاف نايع دوهسش بسسحبو لاملا نم اغلبمو لاقنلا هفتاه
ةعاسسلا دودح يف حابسصلا دنع دوقنلاو ةلاقنلا مهفتاوه امهبلسسو اهيلع ءادتعÓل ةئفلا هذه فدهتسست ةباسصعلا هذه نأا ةسصاخ ةسساردلل باهذلا دنع مهئانبأا
ةثراك ثودح نم نوفوختمو رهاوظلا هذه لثم يمانت ءازإا نيديدسشلا مهرمذتو مهئايتسسا نع ناكسسلا ربعو اذه جورخلا دنع ءاسسملا يفو احابسص ةنماثلا

عوسضوملا اذه ىلإا تقرطت دق تناك ةعاسس رخآا نإاف ةراسشإÓلو تاءادتعلا لÓخ ءاسضيبلا ةحلسسألا نومدختسسي ةباسصعلا دارفأا نأا ةسصاخ مهئانبأل ةيقيقح
ريفوت ةرورسضب نوبلاطي مهنإاف اذهلو يحلا ناكسس اذكو ةيوناثلاب نوسسردي نيذلا ذيمÓتلا ءايلوأا سسوفن يف ةباسصعلا هذه هتعرز يذلا فوخلاو بعرلاو

GCcôΩ.Ω.ةسساردلا تاقوأا يف ةسصاخ نمألا

لمعلا تاعاصس فتاهلا ناونعلا ةبوانملا تايلديصصلا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا

2 ةنيدملا1ةنيدملا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا

2يبرغلا لهسسلا1يبرغلا لهسسلا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا 33.33.47.79.60

 : ينوبلا

ينوبلا40 و30 مقر يسضرألا قباطلا (NUHZ) نكسسم212 ةلوزعملا ةقطنملا  فسصنم سسورتع

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا 29.48.78.830

 : لاحرب

 ةدح يديمح لاحرب نكسسم004 يح

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا 00.05.78.830

 : رامع يديسس + راجحلا

 رامع يديسس45 و35 مقر نكسسم061 يح
ةريدن يدورت

9102ربوتكأا51ءاثÓثلا مويل ةبوانملا تايلديصصلا

95.56.68.83043.05.55.830 ةبانع48 مقر رسضخل راطعم عراسش

11 مقر20 لخدم نكسسم001 يح
/
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ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ لا˘˘غ˘˘سشألأو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ر˘˘يزو حر˘˘سص
ل˘م˘ع˘لأ نأأ ن˘ي˘ن˘ثلأ صسمأأ «ة˘بأرو˘ك ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم»
ةمدخلأ زيح لخديسس راي˘سسلأ ق˘ير˘ط˘لأ ةر˘ي˘ع˘سست˘ب
قيرطلابة˘سصا˘خ˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ ن˘م دا˘ف˘ن˘لأ د˘ع˘ب
1202 . ةنسس نم أءدب كلذو برغ قرسش رايسسلأ

 ةبانع نولصضفي ةصسنإوت
تاباختنلإ ىلع

تاباختنلأ ءأرجإأ صسمأأ تدهسش صسنوت نأأ مغر
ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت˘لأ ن˘م تأر˘˘سشع˘˘لأ نأأ لإأ ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ
ترج امك عسضبتلل ةبانع ةنيدم يف صسمأأ أودجأوت
ةياهنو رئأزجلأ يف عوبسسأأ لك ةيأدب دنع ةداعلأ
ل تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ر˘مأأ نأا˘كو صسنو˘ت ي˘ف عو˘ب˘˘سسألأ
.اتاتب مهينعي

«غنيكلوصس» ماغنأإ ىلع نولفتحي «ةصسنإوتلإ»
«غنيكلوسس» يرئأزجلأ ي˘ن˘غ˘م˘لأ ر˘سشن

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ ه˘˘ت˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لا˘˘ف˘˘ت˘˘حل أرو˘˘سص «كو˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘لأ»
تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ
بلق يف ةبيقروب عراسش يف ةيسسيئرلأ
ل» ةريهسشلأ هتينغأأ ماغنأأ ىلع صسنوت
نع اهتاملك نوظفحي ثيح «يترابيل

ةيبعسش كل˘م˘ي ه˘نأأ ة˘سصا˘خ بل˘ق ر˘ه˘ظ
يف ىيحأأ نأأو قبسسو صسنوت يف ةريبك
أا˘ن˘هو ،تÓ˘ف˘ح˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ا˘ه˘ند˘م
حاجن دع˘ب «ة˘سسنأو˘ت˘لأ» «غ˘ن˘ي˘كلو˘سس»
م˘ه˘سسي˘ئر˘ل م˘هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خأو م˘˘ه˘˘عأر˘˘ت˘˘قأ
 .ديدجلأ

صسنوي نب ةرامع بزح يف تانايب برح
ةكر˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ بت˘كم˘لأ أأر˘ب˘ت
عامتجإلأ نم ةيرئأزجلأ ةيبعسشلأ
ايدبم ،ربوت˘كأأ01 موي دقعنم˘لأ
ةيمسسر ةوعد هي˘ق˘ل˘ت ن˘م ه˘ب˘ج˘ع˘ت
صسي˘ئر ة˘ف˘˘سصب صصخ˘˘سش ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو
نوناقلأ اهنمسضتي ل يتلأ نأويدلأ
بتكملأ ءا˘سضعأأ د˘كأأو.ي˘سسا˘سسألأ
ءاج نايب يف «ايبمأل» ـل ينطولأ
ةحاسسلأ نع بايغلأ نم رهسشأأ دعب
ةرامع بزحلأ صسيئر لوخد لعفب
يلخأدلأ نوناقلأ يف ةوكذملأ هتاسسسسؤومو بزحلأ تائيهب مهكسسمت تقؤوملأ صسبحلأ صسنوي نب
فرط نم بزحلأ متخ لامعتسسأ نم نايبلأ تأذ رذحو.ريخألأ رمتؤوملأ يف هيلع قداسصملأ ةكرحلل
لاحتنإأ ةعقأو هتاه ةربتعم ،بزحلأ لكايهو ةينوناقلأ رطألأ جراخو نيلوخم ريغو نيلوهجم صصاخسشأأ
.نوناقلأ هيلع بقاعي مرج ةفسصلأ

غاصص تاقورحملإ نوناق
 يكيرمأإ ريبخ يلوألإ هصصن

نإأ ،يباحر زيزعلأ دبع ،قبسسألأ لاسصتلأ ريزو لاق
هسصن رهظ «ميد˘ق˘لأ د˘يد˘ج˘لأ» تا˘قور˘ح˘م˘لأ نو˘نا˘ق
ريبخ هغاسص عورسشم لكسش يف2002 يف يلوألأ
W treboR يم˘لا˘ع˘لأ كن˘ب˘ل˘ل ق˘با˘سس ي˘كير˘مأأ

.»tnasaelPهتحفسص ربع روسشنم يف يباحر دافأأو
هتبراح» ،تاقورح˘م˘لأ نو˘نا˘ق نأا˘ب كو˘ب˘سسي˘ف ى˘ل˘ع
فاسصوألأ لكب كأذ˘نآأ ا˘نو˘م˘ه˘تأأو ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ق˘لأ

مت» ا˘ف˘ي˘سضم«ة˘لود˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ بر˘سضبو
ةجتنم لود ربكأأ طغسض تحت نوناقلأ أذه بحسس
هنأأ مكحب (..ايريجين ،Óيوزنف ،ةيدوعسس) لورتبلل
ةقباسس لثمت د˘ق ةدا˘ع˘ل˘ل ة˘قرا˘خ تأزا˘ي˘ت˘مأ ي˘ط˘ع˘ي

.«ةيملاعلأ تاكرسشلأ عم لماعتلأ يف ةريطخ

صصاخصشأإ9 دصصحي تاقرطلإ باهرإإ
رورم ثدأوح رثإأ ،ةروطخلأ ةتوافتم حورجب نورخآأ ةعسست بيسصأأ و مهعرسصم صصاخسشأأ ةعسست يقل
لقثأأ نأأ ردسصملأ صسفن فاسضأأو ،ةريخألأ ةعاسس84 ـلأ لÓخ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم اهتلجسس ،ةقرفتم
Óجسس رورم يثداح رثإأ ،نيرخآأ20 ةباسصإأو صصاخسشأأ30 ةافو يه يقأوبلأ مأأ ةيلوب تلجسس ةليسصح
.ةيزاجلأ ةيدلبو ينغموت ريسشنه يتيدلب ىوتسسم ىلع
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ةرهصس يرئازجلا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ع˘ت˘صسي
لÓ˘خ ي˘نا˘ث˘لا يدو˘لا ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل سضو˘˘خ˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا

فقو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ي˘لا˘ح˘لا هر˘ك˘صسع˘م
نوكيصس ثيح ،ربوتكأا رهصشب ةصصاخلا يلودلا

ىلع مويلا ءاصسم زرحم سضاير دئاقلا ءاقفر
ن˘˘ع ي˘˘م˘˘لا˘˘ع زار˘˘ط ن˘˘م را˘˘ب˘˘ت˘˘خا ع˘˘م د˘˘عو˘˘˘م
بعلم يف يبمولو˘ك˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ه˘جاو˘م
املع ،ةيصسنرفلا ليل ةنيدمب ““يراوم رايب““
و˘ه مو˘ي˘لا ةر˘ه˘صس ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا يدو˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا نا
ركصسعم˘لا اذ˘ه ي˘ف ر˘صضخ˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ي˘نا˘ث˘لا

سسيمخلا ةرهصس ىهتنا يذلا لوألا ءاقلا دعب
لداعتلا ةجيتنب ةديلبلا بعلم يف يصضاملا

ينطولا بخا˘ن˘لا ي˘لو˘يو،1 –1 يباجيإلا
،مويلا ةارابمل ةريبك ةيمهأا ،يصضاملب لامج
ةيوركلا ةم˘ق˘لا هذ˘ه˘ب زو˘ف˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا ىل˘ع

ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ل˘˘ي˘˘ف˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
،تابختنملل يرهصشلا فين˘صصت˘لا ي˘ف ر˘صضخ˘ل˘ل
،مدق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا هرد˘صصي يذ˘لا

ءاقفر ةحلصصم يف بصصي نأا هنأاصش نم ام وهو
نم يناثلا رودلا ةعرق لÓخ يدنام ىصسيع

ربتعت ام˘ك،2202 رطق لايدنوم تا˘ي˘ف˘صصت
ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب اد˘˘ج ة˘˘ما˘˘ه ا˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘˘لو˘˘˘ك ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
قيقحت نأا رابتعا ىلع ،يرئازجلا بختنملل
عم دجاوتلا ،يصضاملب لابصشأل نمصضيصس زوفلا
فينصصت يف ايقيرفإا ةراق نع لئاوألا رصشعلا
نامصضل كلذو لوألا ىوتصسملا يف يأا ““افيفلا““

تا˘ي˘ف˘صصت˘لا ي˘ف ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا ىد˘حإا سسأار˘ت
ةرا˘ق ن˘˘ع ر˘˘ط˘˘ق˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك˘˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
لامج ينطولا بردملا ربتعي امك ،ايقيرفإا

را˘ي˘ع˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
ةصسبنلاب يم˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ىل˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ة˘صصر˘˘ف ه˘˘ل تح˘˘ي˘˘تا يذ˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا ل˘˘ط˘˘ب˘˘ل
،ءارمصسلا ةراقلا ةقلامع ىلع هتوق رابتخا

ئيجم ذنم ةصصرف ةيا هل حتت مل هنأا ريغ
تابختنم ما˘ما ه˘تو˘ق ىد˘م سسا˘ي˘ق˘ل ي˘صضا˘م˘ل˘ب

نم تحصضأا يتلا ايبمولوك رارغ ىلع ةيملاع
ا˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘يور˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ط˘˘˘˘قألا ىو˘˘˘˘قا
.ةيبونجلا

بعلم وزغل مويلا دعتسست ةيرئازجلا ريهامجلا
 اهل ةيده لمجأا زوفلاو ““ياروم رايب““

ة˘يا˘غ و˘ه زو˘ف˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
هيبعلو ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا

ليل ةنيدم يف يرجي يذلا مويلا ءاقل لÓخ
ر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا تع˘˘˘ن˘˘˘صص ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ي˘صضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘صسألا راد˘م ىل˘ع ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا ر˘كاذ˘ت تن˘ت˘قا ا˘مد˘ن˘ع ثد˘ح˘˘لا

ةارابم يرجت نا رظتنملا نم و ،يصسايق تقو
ريها˘م˘ج˘لا ر˘ب˘ع˘تو ،ة˘ق˘ل˘غ˘م كي˘با˘ب˘صشب مو˘ي˘لا
اهب˘ح ن˘ع ا˘صسنر˘ف ي˘ف ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يرئازجلا بختنم˘ل˘لو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل م˘ئاد ل˘ك˘صشب
تنا˘˘˘ك د˘˘˘ق˘˘˘ف كلذ˘˘˘ل ،ير˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘ه ل˘˘˘ك˘˘˘صشبو
ديدج نم نودو˘ع˘ي ر˘صضخ˘لا ة˘يؤور˘ل ة˘قا˘ت˘صشم
ىت˘ح ا˘صسنر˘ف بعÓ˘م ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا بل˘ع˘˘ل˘˘ل
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةد˘˘ها˘˘صشم˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ل حا˘˘˘ت˘˘˘ت
ءادألاو زوف˘لا نو˘ك˘ي˘صس ن˘ي˘ح ي˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘لا
يصضاملب ا˘ه˘مد˘ق˘ي ة˘يد˘ه ل˘م˘جا و˘ه ل˘ي˘م˘ج˘لا

ي˘ف بغر˘ت ي˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ه˘تا˘ه˘ل ه˘لا˘ب˘˘صشاو
ل˘ط˘ب ي˘ب˘عل تارا˘ه˘مو تا˘ي˘ن˘ف˘ب عا˘ت˘م˘ت˘˘صسلا
يف رصضخلا مزهني ملو ،مويلا ةرهصس ايقيرفا
نم نيبيرق اوتاب ثيح ،ةيلاتتم ةارابم51
ولو ،يخيراتلا يلامرك بختنم مقر ميطحت
ىقبي ،يصضام˘ل˘ب˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب م˘هألا ءي˘صشلا نأا

حصشرتلا حاتفم ربتعي يذلا ““افيفلا““ بيترت
ي˘صضا˘م˘ل˘ب ود˘ب˘ي ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا لا˘يد˘نو˘م˘ل˘˘ل

تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ىد˘˘حإا م˘˘عز˘˘ت ىل˘˘ع ا˘˘صصير˘˘ح
ةراقلا ة˘ق˘لا˘م˘ع˘ب ماد˘ط˘صصلا يدا˘ف˘ت˘ل ر˘صشع˘لا
سسنو˘˘˘تو لا˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘صسلا رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع ،ءار˘˘˘˘م˘˘˘˘صسلا

نوريماكلاو اناغو رصصمو برغملاو ايريجينو
.راوفيد توكو ةيطارقميدلا وغنوكلاو

تجوت يتلا ةيلاثملا ةليكسشتلاب مويلا رسضخلا
ناكلاب

فر˘ع˘ت نا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف مو˘ي˘لا ةر˘ه˘صس ر˘صضخ˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت
يتلا كلت عم ةنراقم Óماصش ارييغت ايبمولوك

وغنوكلا ماما يصضاملا سسيمخلا ءاقل تصضاخ
جزي نأا رظت˘ن˘م˘لا ن˘م ثي˘ح ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

نم زاف يتلا ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘صشت˘ب ي˘صضا˘م˘ل˘ب
،رصصمب ةريخألا ايقيرفا ممأا سسأاكب اهلÓخ

يحلوبم باهو سسيار يراحلا نأاب ينعي امم
،ةخود نم لدب ىمرملا ةصسارح ىلا دوعيصس
يرمعلب يئانثلل دوعيصس عافدلا روحم نا امك
ن˘ب ا˘ه˘ي˘ف نو˘ك˘ي˘صس فار˘طألا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،يد˘نا˘˘مو
يصضاملب يقبيصس نيح يف ،لاطعو ينيعبصس

طصسولا يف رصصان نبو ةرويدق يئانثلا ىلع
يلوغيف نايفصس امهتيعمب ةرملا هذه نوكيل

دو˘ع˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘كر˘ت˘لا يار˘صس ة˘˘ط˘˘لا˘˘غ بعل
سصوصصخ˘ب ا˘ماو ،ءلد˘ب˘لا ة˘كد ىلا ي˘م˘ي˘هار˘ب

ن˘م ل˘ك لو˘خد فر˘ع˘ي˘صسف مو˘ج˘˘ه˘˘لاو ط˘˘صسو˘˘لا

ةفكلا نا نيح يف ،نييصساصسأا يليÓبو زرحم

ةبرح سسأارك موجهلا يف حاجنوب ىلا ليمت

ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت لا˘˘م˘˘ت˘˘حا دو˘˘جو م˘˘˘غر

˘ما˘ما مو˘ي˘لا ةر˘ه˘صس ا˘ي˘صسا˘صسأا نو˘ك˘ي˘ل ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس

.ايبمولوك

ةفرعمل رايعملا يه ايبمولوك““ :يسضاملب

““يملاعلا ديعسصلا ىلع اناوتسسم

نأا˘ب ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا

˘ما˘ما مو˘ي˘لا ءا˘˘صسم ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا يدو˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

ىو˘˘قا ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘لو˘˘˘ك بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م

ذنم رصضخلا اهماما نوكيصس يتلا تارابتخلا

لÓخ يصضاملا ةيليوج يف لاغنصسلا ةارابم

نكمي ل هنا عم ،رصصمب ايقيرفا سساك يئاهن

لا˘قو ،ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه ن˘ي˘ب ة˘نرا˘ق˘م˘لا

ءا˘˘ق˘˘ل نأا˘˘ب ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب

نيبعÓ˘لو ه˘ل ح˘م˘صسي˘صس ه˘نأل م˘ه˘م ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك

ة˘فر˘ع˘م˘ب ي˘م˘لا˘ع˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘لو

تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا را˘˘ب˘˘ك ما˘˘ما ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘نا˘˘ك˘˘˘م

ءاقللا نع ثيدحلل يصضاملب داعو ،ةيملاعلا

مل يذلا ةيطارقميدلا وغنوكلا ماما قباصسلا

ريثكلاب اعنت˘ق˘م ر˘صضخ˘لا برد˘م ه˘لÓ˘خ ن˘ك˘ي

ىل˘ع ار˘ب˘ج˘م ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘هو ،ءا˘م˘˘صسألا ن˘˘م

ا˘˘مأاو ،ق˘˘حل تقو ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘با˘˘صسح ة˘˘ع˘˘جار˘˘م

ةبا˘ث˘م˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نإا˘ف مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل سصو˘صصخ˘ب

ي˘ت˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ي˘ق˘ي˘ق˘ح را˘ب˘˘ت˘˘خا

لوعي يتلا رصصانعلا يهو هتقث اهيف عصضيصس

ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صسلا ي˘ف ا˘ق˘حل ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع

نأا ر˘ي˘غ ،ا˘ي˘ب˘ماز ةارا˘ب˘˘م ة˘˘صصا˘˘خو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

رصضخلا عقوم ةفرعم وه هيلا ةبصسنلاب مهألا

ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ةر˘˘ك˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ثي˘˘ح ن˘˘م

ثي˘ح ن˘م ر˘˘صضخ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا فر˘˘ع

ءاقل نأاب يصضاملب دكا امك ،ةيقيرفلا ةركلا

ةيريصضحتلا ةيحانلا نم امهم نوكيصس مويلا

2202. رطق لايدنومل ةلهؤوملا تايفصصتلل

(اس00:12 ىلع مويلا) ايبمولوك – رئازجلا /ةيدو ةهجاوم

يملاع زارط نم رابتخا يف ““ايقيرفإا لاطبأا““

مياهنفوه تايرابم نع ليضوفلب دعبت ةيحارج ةيلمع
حصضوأاو ،ةبكرلا يف ةيحارج ةيلمعل هعوصضخ ببصسب ،ةرتفل بعÓملا نع بيغيصس ليصضوفلب قاحصسإا يرئازجلا يلودلا همجاهم نأاب سسمأا لوا يناملألا مياهنفوه يدان نلعأا

مياهنفوه لتحيو ،يصضاملا مصسوملا ةياهن ذنم ةبكرلا يف تÓكصشم نم يناعي ذإا ،ةيحارجلا ةيلمعلل اماع72 بحاصص ليصضوفلب عوصضخ ررقت ،ةلاحلل ةلوطم ةصسارد دعب هنأاب يدانلا
.يراجلا ربوتكأا02 يف هكلاصش ةهجاومب ةقباصسملا يف هراوصشم فنأاتصسيو (اغيلصسدنوب) يناملألا يرودلا يف21 زكرملا

ديلو.ف

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

نييدولا نيءاقللا ءارجإ دعب

ربمفون رهسش يف ““رسضخلل““ مداقلا دعوملا

يف بعل لصضفأا ةزئاجب ،زرحم سضاير ،يرئازجلا يلودلا جوت
بقل لماح مو˘ج˘ن ل˘ك ىل˘ع ا˘قو˘ف˘ت˘م ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ه˘ق˘ير˘ف
ل˘˘˘ط˘˘˘بو ““ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا»ة م˘˘˘ج˘˘˘ن ىق˘˘˘˘ب˘˘˘˘يو ،يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نلا يرود˘˘˘˘لا
ر˘ه˘صش ي˘ف بعل ل˘صضفأا ةز˘ئا˘ج˘ل  ازرا˘ب ا˘ح˘صشر˘م ف˘صشك ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فا
.كلذك يزيلجنإلا يرودلاب ربمتبصس
،ة˘ي˘بوروألا ةر˘ك˘لا مو˘ج˘ن ن˘م ءاو˘صضألا ،زر˘ح˘م سضا˘ير ف˘ط˘خو
هقيرف عم هقلأات لصضفب ،يراجلا يوركلا مصسوملا قÓطنا ذنم
““ر˘صضخ˘لا““ ع˘م ًا˘صضيأا تفÓ˘لا هزور˘ب˘ل ًاداد˘ت˘ما ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م

ةرك خيرات يف ةيناثلا ةرملل يراقلا بقللا قيقحتل هداق يذلا
ةرود يف ةمصساح فادهأا3 هل لجصس نأا دعب ،ةيرئازجلا مدقلا

قيرفلا اهلجصس فادهأا8 ةعانصص يف سضاير كراصش امك .رصصم
5و اه˘ل˘ج˘صس فاد˘هأا3 عقاوب ،ةر˘ي˘خألا ع˘ب˘صسلا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف
نوترفيإاو ماهتصسيو تايرابم ي˘ف ا˘هزر˘بأاو ،ة˘م˘صسا˘ح تار˘ير˘م˘ت
يرود ي˘ف بر˘غز و˘ما˘ن˘يدو كصست˘ي˘نود را˘ت˘خا˘˘صشو ،يرود˘˘لا ي˘˘ف
.لاطبألا
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يتيس رتسشنام يف رهشلا بعق زرحم

بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج لاز˘˘ي ل
ع˘فاد˘م ن˘ع ثح˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يذلا ،سشيلح قيفر بعÓلا سضيوعتل ،يوق
ممأا سسأاك تايئاهن بقع ايلود لازتعلا ررق
،ةقوثوم رداصصم نم ملعو ،ةريخألا ايقيرفأا
عفادم ةوعد˘ل ه˘ج˘ت˘ي ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا برد˘م نأا

لÓخ ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ط˘صشن˘ي د˘يد˘ج
مدع ببصسب ،ةمداقلا يلودلا فقوتلا ةرتف
فاصضأاو ،نيبعÓلا سضع˘ب دودر˘م˘ب ه˘عا˘ن˘ت˘قا

هصضاعتما ىدبأا دق يصضاملب نأا ،ردصصملا تاذ
ي˘ب˘عل سضع˘ب ه˘ب ر˘ه˘ظ يذ˘لا ىو˘ت˘صسم˘˘لا ن˘˘م

ة˘يدو˘لا ه˘تارا˘ب˘م ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع ،ةيطارقميد˘لا و˘غ˘نو˘ك˘لا ما˘مأا ةر˘ي˘خألا

،يناصسح سسا˘ي˘لإا يرا˘غ˘ل˘ب˘لا ادرآا ع˘فاد˘م رار˘غ
،ايئاهن هداعبت˘صسا و˘ح˘ن برد˘م˘لا ه˘ج˘ت˘ي يذ˘لا

و˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ل˘˘˘صضفو
،ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘ت˘حÓ˘ل ة˘صصر˘ف˘لا ح˘ن˘م ،ة˘ي˘صضا˘˘م˘˘لا
لوخد لبق بعل لك ىوتصسم ىلع فوقولل
ربمفون رهصش يف ،ايقيرفأا ممأا سسأاك تايفصصت
نولوؤوصسم دعتصسي ،ىرخأا ةهج نم ،لبقملا

ءارجإل ،مدقلا ةركل يصسنرفلا داحتلا يف
نيب ةيدو ةارابم ةماقإل ةفثكم تاصضوافم

،م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك بق˘ل ل˘ما˘ح ا˘صسنر˘ف ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م
م˘˘مألا سسأا˘˘ك˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م جو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لاو
ود لانرو˘ج““ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

يصسنرفلا داح˘تلا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘صسم نأا ““سشنو˘م˘يد
رو˘˘صضح˘˘ل ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘˘ف نود˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘كو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا
را˘ي˘ب““ بع˘ل˘˘م ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ه˘˘صس ةر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

داحتا سسيئر عم سضوافتلل اديهمت ،““ياروم
ام˘ك ،ي˘صشطز ن˘يد˘لا  ر˘ي˘خ ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘لا

نأاب ةيصسنرفلا ““وفنإا سسنارف““ ةكبصش تفصشك
اد˘عو˘م حر˘ت˘قا د˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘لا دا˘˘ح˘˘تا

ف˘صصن˘لا ي˘ف ما˘ق˘ت˘ل ،ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل

،0202 لبقملا ماعلل ربوتكأا رهصش نم لوألا
نار˘هو بع˘ل˘م نأا ىلإا ا˘ه˘تاذ ة˘ك˘ب˘صشلا ترا˘صشأاو
هذ˘˘ه ة˘˘فا˘˘˘صضت˘˘˘صسل بر˘˘˘قألا و˘˘˘ه ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوألا
دعب يتأات يتلاو ،ةبقترملا ةيدولا ةارابملا

ود لانروج““ تتفل امك ،اماع81 ماد بايغ
ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا سسي˘˘˘˘ئر نأا ىلإا ““سشنو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘يد
باهذلل دعتصسم ،تيرغ ول ليون ،يصسنرفلا
هذ˘˘ه ة˘˘ما˘˘قإا ةر˘˘ك˘˘ف ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ىلإا
.ةيدولا ةارابملا

ديلو.ف

فيطصس قافو

 يتراك يسسنرفلا
 يوسضم ةفÓخ نم برتقي

ةدا˘ي˘ق˘ل ي˘صسنر˘ف برد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘م ،ف˘ي˘ط˘˘صس قا˘˘فو بر˘˘ت˘˘قا
سسلجم نأا مل˘عو ،يو˘صضم ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ل˘ي˘ق˘ت˘صسم˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،يدا˘ن˘لا
تربلأا يصسنرفلا عم ةداج تاصضوافم يف لخد دق قافولا ةرادإا

زر˘بألا ح˘صشر˘م˘لا ىق˘ب˘ي ثي˘ح ،ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت ل˘جأا ن˘م ،ي˘ترا˘˘ك
ببصسب هبصصنم نم باحصسنلا ررق يذلا ،يوصضم ليحر سضيوعتل
يف يتراكل روصضح رخآا ناكو ،ةلوطبلا يف قيرفلا جئاتن عجارت
هنكل ،يصسنرفلا ويصسكاجأا يدان ة˘باو˘ب ر˘ب˘ع ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘حا˘صسلا

ناكو ،زتيمب اينف اريدم لغتصشا امك،8102 ةنصس هبصصنم نم ليقأا
،يفياطصسلا يدانلا رميو ،نايرولو يصسنان عم اقلأاتم ابعل اصضيأا

د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،نا˘ي˘ل˘غ ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘ي˘ع˘ج˘صشم تل˘ع˘ج ج˘ئا˘˘ت˘˘ن ة˘˘مزأا˘˘ب
،لئابقلا ةبيبصش مامأا ،ةيصضاملا ةلوجلا يف اهب ينم يتلا ةراصسخلا

.در نود فدهب
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““ناصشلا““ تايفصصت يف برغملا ةهجاومل ابصسحت

ربوتكأا71 موي برغملا ىلإا رفسسلاو صصبرت يف ““رسضخلا““ ويلحم

برد˘م ،ي˘ل˘ي˘تا˘ب سشت˘ي˘فودو˘ل ي˘صسنر˘ف˘˘لا ،سسمأا ن˘˘ل˘˘عأا
32 مصضت ةمئاق نع ،نيي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ةدوعلا ءاقل لبق ،قلغم سصبرت يف لوخدلل ابعل
ةصضهن بعلمب ، يراجلا ربوتكأا91 موي ،برغملا مامأا

ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا م˘˘مأا سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صصت را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ،نا˘˘˘كر˘˘˘ب
ةليكصشت ترجأاو .(2202 ناصش) ةيلحملا تابختنملل
،سسمأا ةريهظ ،اهل ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘صصح لوأا ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا

ي˘ف برد˘ت˘ت نأا ىل˘ع ،ي˘ل˘ي˘تا˘ب برد˘م˘لا فار˘صشإا تح˘˘ت
مامت يف ،ةدحاو ةصصح لدعمب نييلاوملا نيمويلا

71 موي برغملا ىلإا هجوتلا لبق،00:81 ةعاصسلا
مقا˘ط˘لا فر˘صشي نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘مو .يرا˘ج˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
،يليتاب ةقفر نييلحملا ىلع ،لوألا بختنملل ينفلا

51 موي ،ةرصشابم ةيدولا ايبمولوك ةارابم ءاهتنا دعب
ةيافلحوب ءايركز»: نم لك ةمئاقلا تمصضو .ربوتكأا

،دادك بيعصش ،حابرم اياق ،(جيريرعوب جرب يلها)
ةزمح ،يملاصس نيصسح ،دويعصس ريمأا ،تاكيرت لÓب
ىفطصصم ،يواصسوم قيفوت ،(دادزولب بابصش) لوحلب
،يفيرصش ناوصضر ،(وداراب يدان) ناقرز مدآا ،ةنيصشوب

دا˘˘˘ح˘˘˘تا) ن˘˘˘م˘˘˘يأا سصو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م ،يراوز م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
دبع ،ةدايع نب نيصسح ،رورحصش مÓصسإاو .(ةمصصاعلا
،(ينيطنصسقلا يصضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا) ي˘م˘صسا˘ق˘ل˘ب حا˘ت˘ف˘لا

ح˘يا˘صس ن˘ب ا˘صضر ،يداد˘ع ق˘ي˘فو˘ت ،ة˘ف˘ير˘˘صش ن˘˘ب د˘˘ي˘˘لو
،ي˘تÓ˘ع د˘ي˘لو ،ي˘ع˘فا˘صش قورا˘ف ،(ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘˘صش)
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م) ة˘˘˘ك˘˘˘بد ن˘˘˘ب نا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صس ،ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘بر دو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م
يبلصسلا لداعتلاب با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل ىه˘ت˘ناو .(ة˘م˘صصا˘ع˘لا

.ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم بعلمب (0-0)
بيجن.ج

تاصسفانملا عيمجل ةمصصاعلا داحتإا قيرف ةعطاقم رارق نأا ودبي
يذلا وأا نيهلاب سسيل رارق ،هتيعصضو ةيوصست ةياغ ىلإا تاطاصشنلاو
تابوقع تحت يمصصاعلا يدانلا نوكيصس ثيح ،تاعبت هل نوكي نل

نإا ،مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيداحتلا فرط نم ةيصساقو ةمراصص
،هتاذ قايصسلا يفو .ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةصسفانم قيرفلا عطاق
نم نامرحلا يه ةمصصاعلا داحتإا ىلع طلصست دق يتلا ةبوقعلا نإاف
ةخ˘صسن˘لا ن˘م ه˘با˘ح˘صسنا ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘ما˘ع ة˘ي˘ق˘ير˘فألا ة˘كرا˘صشم˘لا
ردصصأا دق داحتإلا ةرادإا سسلجم ناكو ،““غيلزنيماصشتلا““ نم ةيلاحلا

نيحل ،ةيصضايرلا هتطصشنأا لك ديمجت هلÓخ نلعأا ،ايمصسر انايب
ن˘مو .ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘مزألا ل˘حو يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ة˘˘يو˘˘صست
نأا ثيح ةراطصسوصس ةيعصضو ةيقيرفإلا ةئيهلا عارت ل نأا حجرملا
ةلاح ي˘فو ،يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘مزألا ي˘ف ا˘فر˘ط سسي˘ل فا˘ك˘لا

م˘ت˘ي˘صس ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘ك˘صشب ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم مد˘˘ع
اذه ،نيماع ةدمل نامرحلاب يصضقت يتلاو ،هيلع ةحئÓلا قيبطت
ةطبارل ةثلاثلا ةعومجملا يف يمصصاعلا يدانلا ةعرقلا تعقوأاو
بونج˘لا ز˘نواد ن˘صص يدو˘ل˘ي˘ما˘م ،ي˘بر˘غ˘م˘لا دادو˘لا ة˘ق˘فر لا˘ط˘بألا

ذاختا يف اصضيأا ببصسلا دوعيو .يلوغنألا وكتيلتأا ورتبو يقيرفأا
،اهقيرفل يصضايرلا طاصشنلا ديمجت رارقل ةمصصاعلا داحتإا ةرادإا
لبق نم Óفقم لازي ل ل يذلا يدانلل يفرصصملا باصسحلا رظحل
نيبعÓلا تاقحتصسم ديدصست نود لاح ام وهو ،ةلودلا تاطلصس
داد˘ح ة˘ل˘ئا˘ع ةزو˘ح˘ب ي˘ت˘لا م˘ه˘صسألا ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست ىت˘˘حو
برعأا ،““مويلورتيب ةايحلا““ عمجم نأاو ةصصاخ ،ديدج رمثتصسمل

اذه ىلإا ةفاصضإلاب ،مهصسألا ءارصشو رومألا مامز ذخأا يف هتين نع
ةرازو نم سصخألابو ةبذاكلا دوعولا نم ةيمصصاعلا ةرادإلا تقاصض

دعو يذلا ،يوانرب فوؤورلا دبع اهصسأار ىلعو ةصضايرلاو بابصشلا
ةكولمم تاكر˘صش ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘يد˘نأل نو˘ك˘ي نأا˘ب
بابصسأل سسوملم ءيصش دجوي ل نآلا ىتح نكلو ،اهريصست ةلودلل
اوعبتاو ،مهدهج ىراصصق داحتإلا وريصسم لذب دقو اذه ،ةلوهجم
يفرصصملا باصسحلا حتف لمأا ىلع اراركتو ارارم ةينوناق تاءارجإا
˘ما˘يألا ه˘ن˘ع ر˘ف˘صست˘صس ا˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ىود˘ج نود ن˘ك˘لو ،يدا˘ن˘ل˘˘ل
.ةيصضقلا يف تاروطت نم ةلبقملا

بيجن.ج

ةمصصاعلا داحتا

ةعطاقملا لاح ةراطسسوسس راظتنا يف ةيراق تابوقع
 يناصسح داعبتصسا ىلع رقتصسي يصضاملب

ايبمولوك ءاقل دعب مويلا تيرغول عم عمتجي يسشطز

¯ ê.fé«Ö

نÓ˘خد˘ي ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ي˘يدو˘لا ن˘يءا˘ق˘ل˘˘لا ءار˘˘جإا د˘˘ع˘˘بو
،ينطولا بختنملا نإاف ،““افيفلا““ خيراوت ةرتف نمصض
ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘صش ن˘م ءاد˘ت˘با ل˘خد˘ي˘صس ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘˘ب

ءارجإاب1202 ايقيرفإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت ةر˘ما˘غ˘م
ىلإا لقتني نأا لبق رئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ي˘ب˘ماز ما˘مأا ن˘ي˘تارا˘ب˘م
.اناوصستوب

مويلا ““رسضخلا““ هجاوتسس يتلا ايبمولوك يه هذه

اكيرمأا يف ةصسداصسلا ةيوركلا ةوقلا ايبمولوك ربتعت
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألاو ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا نود ي˘˘ه˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘تÓ˘˘˘لا

ةراقلا يف ةديحولا ثÓثلا تابختنملا ياوغروألاو
ي˘ف ل˘يزار˘ب˘لا تزا˘ف ثي˘ح ،م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك˘ب تزا˘ف ن˘˘م

نيتبصسانم يف نيتنجرألا تجّوتو تابصسانم سسمخ
نيتبصسانم يف ياو˘غروألا ي˘م˘لا˘ع˘لا بق˘ل˘لا تد˘صصحو
نيترم ،لايدنوملا تمظن لودلا هذه نأا امك ،اصضيأا

ةر˘مو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأÓ˘ل ةر˘مو ل˘يزار˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
،ي˘ثÓ˘ث˘لا اذ˘ه ىلإا فا˘صضيو ،ياو˘˘غروأÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
،ايبمولوك نم ىوقأا ايخيرات دعي يذلا يليصش بختنم

،2691 لا˘يد˘نو˘م تن˘صضت˘حا نأا ي˘ل˘ي˘صش دÓ˘ب˘ل ق˘˘ب˘˘صسو
لاقيو ،مدقلا ةرك سسّدقي يذلا بعصشلا وريب اصضيأاو

ةبعل قصشعي بعصش ،هرصسأاب ملاعلا يف دجوي ل هنأاب
ل˘ح˘ي م˘هد˘ع˘ب ن˘مو ،ن˘ي˘ي˘فور˘˘ي˘˘ب˘˘لا ل˘˘ث˘˘م م˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
.ياوغاراب بختنم ةقفر ايبمولوك بختنم

مويلا ةهجاوم نع بيغي اتاباز

ن˘ع ،ي˘لو˘با˘ن يدا˘˘ن م˘˘جا˘˘ه˘˘م ا˘˘تا˘˘باز نا˘˘فود بي˘˘غ˘˘ي˘˘صس
ديردم لاير مجاهم جرخ املثم ،““رصضخلا““ ةهجاوم
برد˘م˘لا تا˘با˘صسح ن˘م ز˘غ˘يردور سسي˘ما˘خ ي˘نا˘ب˘صسإلا

““ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘˘لا““ ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ل˘ّ̆صضف ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،سشور˘˘ي˘˘ك
يف ةيصساصسأا ةناكم نامصض ةلواحمو ،لمعلا ةلصصاومل
.ناديز نيدلا نيز يصسنرفلا ينفلا ريدملا ةليكصشت
ن˘ع هرود˘ب وا˘ك˘لا˘ف ل˘ي˘مادار مو˘ج˘ه˘لا م˘ج˘ن بي˘غ˘ي˘صسو
هتامدخ نع يّلختلا سشوريك ررق امدعب ،ايبمولوك
يلاغتربلا بردملا ربتعي ثيح ،نهارلا تقولا يف
ميدقتل زهاج ريغ يكرتلا يارصس ةطلغ مجاهم ّنأا
.ةيلاحلا هتليكصشت يف ةفاصضإلا

نيبختنملا خيرات يف ىلوألا ةهجاوملا

فينصصت يف نماثلا زكرملا ايبمولوك بختنم لتحي
بختنملا ءاج ام˘ن˘ي˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا

،ف˘ي˘ن˘صصت ر˘خآا ي˘˘ف04ـلا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘˘لا
يه رئازجلاو ايبمولوك نيب مويلا ةهجاوم نوكتصسو

نأا ا˘م˘ه˘ل ق˘ب˘صسي م˘ل ذإا ن˘ي˘ق˘ير˘˘ف˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ىلوألا
.ادبأا ايقتلا

ةنسس11 دعب اسسنرف ىلا نودوعي ““رسضخلا““

بعلي اهدÓب بختنم ةيرئازجلا ريهامجلا دهاصشتصس

روهظ رخآا دوعي ثيح ،اماع11ـل بايغ دعب اصسنرفب

ماعلا نم ربمفون81 خيرات ىلإا كانه نيبراحملل

قبصسألا ينفلا ريدملا ةليكصشت تهجاو ثيح،8002
ن˘مو ،ناور ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب ي˘˘لا˘˘م بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ناد˘˘ع˘˘صس ح˘˘بار
ليل ةنيدم ةصصاخو اصسنرف ندم دهصشت نأا رظتنملا
نأا ةصصاخو ،ةهجاوملا هذه بارتقا عم ةعئار ءاوجأا
ةرم لك يف ددرتت ل جراخلا يف ةيرئازجلا ةيلاجلا

اذهل زاجنإا يأا عم لعافتلاو لافتحÓل جورخلا نع
ةصصرفلا يتأاتل ،يراقلا جيوتتلا اهرخآاو ،بختنملا
.برق نع ءاوجألا هذه عنصص لجأا نم نآلا

ةيبونجلا اكيرمأا نم بختنم عم ““رسضخلل““ ةهجاوم لوأا

9002 ذنم

اكير˘مأا ن˘م بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ءا˘ق˘ل ر˘خآا دو˘ع˘يو

زوف) ياوغورولا مامأا9002 توأا رهصش ىلإا ةيبونجلا

ده˘ع ي˘ف ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بع˘˘ل˘˘م ه˘˘ن˘˘صضت˘˘حا يذ˘˘لا (0-1
.نادعصس حبار ،قباصسلا ينطولا بردملا

 مويلا ةددشم ةيسنرف ةينمأ تازيزعت
 يراوم رايب بعلم طيحم يف

ءاقللاب ةقدحملا رطاخملا نع باهصسإاب سسمأا ةيصسنرفلا ةيمÓعإلا لئاصسوو فحصصلا تثدحت
تفصصو ثيح ،ةيصسنرفلا ليل ةنيدمب ايبمولوكو رئازجلا نيب مويلا ةرهصس رظتنملا يدولا

ةبصسانمب تاقلزنا ثودح ةفاخم ،““ةكئاصشلا ةيدولا““ ـب ءاقللا ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةديرج
ماظنلا نع اهنم ةئف جورخ ةيصشخو ،رظتنملا ريفغلا يريهامجلا روصضحلا ةجيتن ةارابملا
ابصسحت ةيفاصضإا ةينما تازيزعت سصيصصخت نع سسمأا ةيصسنرفلا فحصصلا تفصشكو اذه ،ماعلا
عم ،بعلملا راوصسا لخاد ميظنتلا ىلع نورهصسي بعلم نوع052 ءاعدتصسا لÓخ نم ،ةارابملل
ىلع لمعلاو ثدحي ام لك ةبقارمل بعلملا طيحم يف ةطرصش نوع004 ةبارق سصيصصخت
نم يتلا ةارابملل ةيميظ˘ن˘ت˘لا ما˘ه˘م˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ىل˘ع سصر˘ح˘لا ع˘م تا˘قلز˘نا ة˘يا عو˘قو بن˘ج˘ت
ديلو.ف.ةريثمو ةظتكم نوكت نا عقوتملا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

و فراطلاب «يرايب » يرحتلأو ثحبلأ ةقرف تعاطتسسأ
ة˘ك˘ب˘سشب ة˘حا˘طإ’أ ن˘م ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ن˘مأأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثأ ىل˘˘ع

تأردخملأ جيورت و عيب يف ةسصتخم ةريطخ ةيمأرجإأ
ةعبرأأ نم ةنوكتم طقلأ ىنكملأ اهدوقي (جلاعم فيك)
ةلثامم اياسضق يف ايئاسضق ن˘ي˘قو˘ب˘سسم م˘ه˘ب˘ل˘غأأ سصا˘خ˘سشأأ
ثيح، فراطلأ ةي’و نم مهعيمج نوردحني نوينعملأ،
ةدام نم حئافسص ةثÓث نم ديزأأ ةيلمعلأ لÓخ زجح مت
مأرغ2.843 ـب رد˘ق ي˘لا˘م˘جإأ نزو˘ب ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘˘ي˘˘ك˘˘لأ

ءاسضيبلأ ةحلسسأ’أ نم ةعومجم ىلإأ ةفاسضإ’اب تأردخم
ىلع ةيسضقلأ عئاقو دوعت .مهتزوحب تطبسض ةروظحملأ
دوجوب ديفت ةينمأ’أ حلاسصملأ تأذ اهتقلت تامولعم رثأ

نم لكب تأردخملأ عيب و جيورتب موقت رأرسشأأ ةعومجم
تايلمع لÓخ نم و هيلع و، ةجلثوب و فراطلأ يتيدلب
و ة˘˘با˘˘سصع˘˘لأ دأر˘˘فأأ سضع˘˘ب تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘ل ع˘˘ب˘˘ت˘˘˘ت و د˘˘˘سصر˘˘˘ت
حلاسصمب ةسصاخلأ يرحتلأ بيلاسسأأ سضعب ىلع دامتع’اب

نيمرجم ةثÓث فيقوت ىلإأ ةقرفلأ تلسصوت ،ةطرسشلأ
ثÓث ىلع مهتزوحب طبسض نيذلأ و ةباسصعلأ دأرفأأ نم
ةحلسسأأ و امأرغ8.862 نزوب جلاعملأ فيكلأ نم حئافسص
،ريبكلأ مجحلأ نم نيكاكسس يف ةلثمتم ةروظحم ءاسضيب
و عبأرلأ رسصنعلأ فيقوت مت قيقحتلأ يف رأرمتسس’ابو
اسضيأأ هتزوحب طبسض يذلأ و ةباسصعلأ سسيئر ربتعي يذلأ

زجح نع Óسضف جلاعملأ فيكلأ نم امأرغ4.97 ىلع
ة˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘لأ ر˘˘ي˘˘خأ’أ ي˘˘ف رد˘˘ق˘˘ت˘˘ل رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م سضي˘˘˘بأأ حÓ˘˘˘سس
ي˘ف ز˘ج˘نأأ نو˘طرو˘ت˘م˘لأ . ا˘مأر˘˘غ2.843 ـب ة˘ي˘لا˘م˘˘جإ’أ

تاهجلأ مامأأ اهبجومب أو˘مد˘ق و ة˘ي˘ئا˘سضق تا˘ف˘ل˘م م˘ه˘ق˘ح
رد˘سص ن˘يأأ فرا˘ط˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م˘˘ب ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ

دأوم ةزايح ةيانج نع سسبحلأ مهعأديإاب رمأوأأ مهدسض
نع أذك و ةعورسشم ريغ ةقيرطب عيبلأ سضرغل ةردخم

.يعرسش رربم نود ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأأ لمح ةحنج
 هللأ ىطعم.ن^

ةقطنملاب تأردخملأ جيورتب موقت

فراطلاب هتباشصعو «طقلا» ىنكملاب حيطت ةطرششلا
  هسسأأرتي راثآ’أ ملع يف ثوحبلل ينطولأ زكرملأ ريدم مومح قيفوت روسسيفوربلأ

يراششتشسلا سسلجملل ىلوألا ةيئانثتشسلا ةرودلا
رئازجلا يف دقعت وكشسنويلا ةيقافتل

يف1002 وكسسنويلأ هيقافت’ ينقتلأو يم˘ل˘ع˘لأو يرا˘سشت˘سس’أ سسل˘ج˘م˘ل˘ل ىلوأ’أ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’أ ةرود˘لأ د˘ق˘ع˘ت˘سس
رمتؤوملأ باقعأأ يف كلذ يتأايو ““ةرديح ولب نوسسيدأر““ قدنف يف يراجلأ ربوتكأأ82 موي ةمسصاعلأ رئأزجلأ
عامتجأ عبتيسسو ،وكسسنويلأ رقم يف يسضاملأ نأوج يف دقع يذلأ اهسسفن ةيقافت’أ يف فأرطأ’أ لودلل عباسسلأ
ريدم مومح قيفوت روسسيفوربلأ عامجإ’اب بختنأ يذلأ ،سسلجملل رسشاعلأ عامتج’أ لامعأأ لودج اسضيأأ رئأزجلأ
أذه لÓخ نيعتيسسو ،اهسسفن ةبسسانملأ يف سسلجملأ أذهل اسسيئر ““ARNC““ راثآ’أ ملع يف ثوحبلل ينطولأ زكرملأ
لماعتلأ لاجملأ أذه يف نييملاعلأ ءأربخلأ نم مهو رسشع ةعبرأ’أ هئاسضعأاب سسلجملأ ىلع يئانثتسس’أ عامتج’أ

نيذلأ ءأربخلل عامتج’أ أذ˘ه سسأأر˘ت˘ي˘سسو ،ةر˘سشا˘ع˘لأ ة˘سسل˘ج˘لأ ي˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ة˘جرد˘م˘لأ لا˘م˘عأ’أ لود˘ج دو˘ن˘ب ع˘م
روسضحب اسضيأأ مسستيسسو ،ةيرئأزجلأ فرطلأ ةلودلأ لثمي يذلأ يلاحلأ سسيئرلأ فأرطأ’أ لودلأ فلتخم نولثمي
عم ةيقافت’أ نيمأأ ““وموسسأأ ودنو’أأ““ رأز’ سصخسشب كلذو وكسسنويلأ ىدل ةيقافتÓل ةمئأدلأ ةنامأ’أ ةكراسشمو
،جمانربلأ يف نيسصسصختملأ ““زيموغ ’واب““ ةديسسلأو ““أواكيسشين وريهيسش““ ةديسسلأو ““نأريج يكيرلوأأ““ ةديسسلأ

نيينهملأو ةينعملأ تاسسسسؤوملأو راثآ’أ ملع يف ثوحبلل ينطولأ زكرملل ةسصرف اسضيأأ عامتج’أ أذه نوكيسسو
نيمثتو ةرأدإ’ وكسسنويلأ امهعبتت نأذللأ ةيجيتأرتسسإ’أو جهنملأ ةنياعمل يفاقثلأ ثأرتلأ لاجم يف نيسصتخملأو
.ملاعلأ ءاحنأ عيمج يف رومغملأ يفاقثلأ ثأرتلأ ةيامحو

 ر.ناميلسس

قيلعت نود ةروصص

ةافولأ بابسسأأ ديدحتل ينمأأ قيقحت حتف مت

سسنوتب ةيبعششلا ءايحألا دحأاب اتيم يرئازج باشش ىلع روثعلا
يف ءأركلل ةدعملأ ققسشلأ ىدحإاب يرئأزج باسش ةثج ىلع روثعلأ نينث’أ سسمأأ ةيسسنوت ةيمÓعإأ رداسصم تفسشك
لزانملأ دحأاب ةينا˘ث ة˘ث˘ج فا˘سشت˘كأ ر˘ه˘ظ  ه˘نا˘ف ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ قور˘سشلأ ةد˘ير˘ج بسسحو ة˘ي˘ب˘ع˘سشلأ ءا˘ي˘حأ’أ ىد˘حإأ

تايطعملأ بسسحو4891 ديلأوم نم يرئأزج نطأومل يهو ترزنب ةنيدم طسسو فورعم يبعسش ينكسس يحطسسو
رمأاب لزنملأ تمحتقأ يتلأ ةهجلاب ةينمأ’أ حلاسصملأ لبق نم ناك ةثجلأ فاسشتكأ ناف ةديرجلأ اهنع تفسشك يتلأ

ناك يذلأ  كلاهلأ لزنم نم برقلاب نينكاسستملأ لبق نم عوسضوملأ يف مÓعإاب تلسصوت امدعب ةماعلأ ةباينلأ نم
براقأأ هلو هلزنم يف هيلع نوددرتي أوناك ةيحسضلأ فراعم سضعب نأاب ردسصملأ دافأأ امك ءأركلأ هجو ىلع هنطقي
ةيلوأ’أ تانياعملاب أوماق نيأأ ناكملأ نيع ىلإأ ةسصتخملأ ةينمأ’أ قرفلأ تعراسس ثيح ةمسصاعلأ سسنوتو ترزنبب
عم ةافولأ بابسسأأ ديدحتل حيرسشتلل ترزنبب ةفطقوب بيبحلأ يعماجلأ ىفسشتسسملأ ىلإأ ةثجلأ لقنب نذأ’أ لبق
ةافولأ نوك ةيأدبلأ ثحاب ةنياعمو ةيلوأ’أ تأرسشؤوملأ بسسحو هنأأ راسشيو نأاسشلأ أذهب ينمأ يقيقحت ثحب حتف

.ةيبلق ةتكسس نع ةجتان ةافولأ بابسسأأ نوكت نأأ رداسصملأ سسفن تحجرو مايأأ3 ذنم تلسصح
نيمأأ لداع^
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