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ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر سسمأأ ف˘˘سشك
ن˘ي˘ّي˘فر˘ح˘لأو را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ

مهيقلت نع رأونلوب رهاطلأ دمحم
ةراجتلأ ةرأزو حلاسصم نم ةوعد
ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلأ ل˘جأأ ن˘م
ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘طا˘سشن˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘لوألأ
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ح˘ت˘ف˘لا˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ي˘ف رأو˘ن˘لو˘˘ب د˘˘كأأو . عو˘˘ب˘˘سسألأ
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ نأا˘ب ه˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
عوبسسألأ أذه ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق د˘ع˘ت˘سس
ةيراجتلأ تاطا˘سشن˘لأ ل˘كل Ó˘ي˘لد
ام وهو ،حتفلاب ةينعملأ ةيفرحلأو
هذ˘˘ه با˘˘ح˘˘سصأأ مأز˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
ةسصاخلأ تأءأرجإلاب تا˘طا˘سشن˘لأ
Óثم هطا˘سشن ع˘م بسسا˘ن˘ت˘ت ي˘ت˘لأ
يسسأركلأ اهيف ع˘ن˘م˘ت ي˘ها˘ق˘م˘لأ»

لا˘م˘ع˘ت˘سسأ ع˘ن˘م˘ي ا˘م˘˘ك ،ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘م
نم اهريغو ة˘ي˘جا˘جز˘لأ سسوؤو˘كلأ
ة˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لأو ة˘˘لوأد˘˘ت˘˘م˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ
يف ةيعمجلأ تربعو .«ىودعلل
تأرأرقل اهحايترأ» نع اهل نايب
ةسسأردب ةسصاخلأ ءأرزولأ سسلجم
و را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ةد˘˘عا˘˘سسم ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمأ
ةحئاج نم نيررسضتملأ نييفرحلأ

يئزجلأ ءافعإلأ اهيف اـمب انوروك
ع˘˘˘م ثح˘˘˘ب˘˘˘لأو بئأر˘˘˘˘سضلأ ن˘˘˘˘م
لسضفأأ نع نييعامتجلأ ءاكرسشلأ

نع اّيجيردت رجحلأ عفرل ةغيسص
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لأ و ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب
ةيعمجلأ تبحر امك .«ةّيراجتلأ
ة˘ح˘ن˘م فر˘سص ة˘ل˘ه˘˘م د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب

ءا˘ه˘ت˘نأ ن˘ي˘ح ى˘˘لإأ جد000.01
ةحوتفم ةمئاقلأ ءاقبأ عم رجحلأ
أذه يف و .نيررسضتملأ ليجسستل

ةمئاقل ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت تد˘كأأ ،را˘طإلأ
ةيفرحلأو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘طا˘سشن˘لأ
ةّيرأزولأ حلاسصملأ ىلإأ ةحرتقملأ
عم عوبسسألأ أذه لÓخ ةينعملأ
و يراجت طاسشنّ لكل ليلد دأدعإأ

ي˘˘فر˘˘ح
ّ

تأءأر˘جإأ ع˘م ى˘سشا˘م˘˘ت˘˘ي 
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ تدد˘˘ج و .ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘تو˘˘عد
˘˘مأز˘˘ت˘˘للأ» ى˘˘لإأ تا˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو

91-ديفوك نم ةياقولأ طورسشب
و ةي˘قأو˘لأ ة˘ع˘ن˘قألأ سسب˘ل ة˘ّسصا˘خ
ةيامح كلذو ،يعامتجلأ دعابتلأ
رأر˘م˘ت˘˘سسل ا˘˘نا˘˘م˘˘سضو حأورأÓ˘˘ل
ةدوعلأ و ةيداسصتقلأ تاطاسشنلأ
نا˘ك و .» ة˘يدا˘˘ع˘˘لأ ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لأ ى˘˘لإأ

سسي˘ئر ة˘سسا˘ئر˘ب ءأرزو˘لأ سسل˘ج˘م
،نوبت ديجملأ دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
ءا˘كر˘سشلأ ع˘م ثح˘˘ب˘˘لأ» رر˘˘ق د˘˘ق

ةغيسص لسضفأأ نع نييعامتجلأ

سضعب نع ايجيردت رجحلأ عفرل

تأذ ةيراجتلأ تاطاسشنلأو نهملأ

راسشتنأ ىل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ر˘طا˘خ˘م˘لأ

تاطاسشنلأ كلت كلذك و ءابولأ

ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ةر˘سشا˘ب˘م ر˘ثؤو˘ت ي˘ت˘لأ

امك .«اهفقوت لوط دعب نطأوملأ

ة˘سسأرد» ى˘لإأ سسل˘ج˘˘م˘˘لأ قر˘˘ط˘˘ت

راجتلأ راغسص ةدعاسسم تايناكمإأ

كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ب ن˘˘˘يرر˘˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لأ

.«بئأرسضلأ نم يئزجلأ مهؤوافعإأ

لÓخ ةيروهمجلأ سسيئر ددسش و

مأرتحأ ةرورسض» ىلع عامتجلأ

لاقتنأ عنمل ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإلأ

لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ا˘م˘ي˘سس ل ،ىود˘˘ع˘˘لأ

˘مأر˘ت˘˘حأو ة˘˘ي˘˘قأو˘˘لأ تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ

.«يدسسجلأ دعابتلأ ةفاسسم
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ة˘با˘قر˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ف˘˘سشك
ةرأزوب سشغلأ عمقو ةيداسصتقلأ
ليزه نب نامحر˘لأ د˘ب˘ع ةرا˘ج˘ت˘لأ
نأأ ةيعأذإأ تاحيرسصت يف سسمأأ

ىلع ايلاح لمعت ةراجتلأ ةرأزو
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘كلأ طور˘˘˘سشلأ ة˘˘˘˘سسأرد
سضع˘ب˘ل ي˘ج˘يرد˘ت فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
.ةيتامدخلأ و ةيراجتلأ تاطسشنلأ

ةراجتلأ ةرأزو نأأ ليزه نب دكأأو
ة˘˘سسأرد ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح ف˘˘˘كع˘˘˘ت
اهنم ةسصاخ ةيرورسضلأ طورسشلأ
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سصلأ
قر˘ط˘لأو د˘ج˘ت˘سسم˘لأ «ا˘˘نورو˘˘ك»
نمأأ يجيردت فانئتسساب ةليفكلأ
اهنمو ة˘يدا˘سصت˘قلأ تا˘طا˘سشن˘ل˘ل
و تامد˘خ˘لأ و ع˘سسأو˘لأ ع˘يزو˘ت˘لأ
د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مألأ نأأ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ
يئز˘ج ف˘ي˘ف˘خ˘ت و˘ح˘ن ي˘سضم˘لا˘ب

ي˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإل
ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ را˘طأ ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ

ةسصاخلأ و «91-ديفوك» سسوريف
تا˘طا˘سشن˘لأ و ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ سضع˘˘ب˘˘ب

مأرتحأ سضرف عم نكل ةيراجتلأ
طور˘˘سشلأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل مرا˘˘˘سص
عنمت نأأ اهنأاسش نم يتلأ ةيحسصلأ
ى˘لأ ةدو˘ع˘لأو سسور˘ي˘ف˘لأ را˘سشت˘نأ
أذ˘˘ه سصخ˘˘يو .ر˘˘ف˘˘سصلأ ة˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن
ىلوألأ ةلحرملأ ي˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلأ

ماعطلأ اهنم تاطاسشنلأ فلتخم
و ة˘قÓ˘ح˘لأ تا˘عا˘قو ي˘عا˘م˘ج˘˘لأ

ا˘˘˘مأأ.ة˘˘˘سسب˘˘˘لألأ ع˘˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘ح˘˘˘م
أذ˘ه ر˘ي˘سس ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط سصو˘˘سصخ˘˘ب
طاسشنلل يجيرد˘ت˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلأ
لاثم ثدحتم˘لأ ر˘كذ˘ف يرا˘ج˘ت˘لأ
امعطم نأأ أدكؤوم ماعطلأ طاسشن

نوكي˘سس ة˘لوا˘ط09 مدختسسي

ةلواط54 مأدختسسأ ىلأ أرطسضم
لغتسشيسس هنا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘ب و ط˘ق˘ف

هتردق ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ةب˘سسن˘ب
بسسحو.ر˘ي˘غ ل ط˘ق˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘كلأ
نينطأوم˘لأ نا˘ف لوؤو˘سسم˘لأ سسف˘ن
و را˘˘ج˘˘ت و ن˘˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسم ن˘˘˘م
نومزلم نييداسصت˘قأ ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م
حا˘ج˘نأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه˘˘ب

يراجتلأ طاسشنلل ةيجيردت ةدوع
مراسصلأ مأرتحلأ لÓخ نم كلذو

د˘عأو˘˘ق˘˘لأو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ طور˘˘سشل
ي˘ت˘لأ تأءا˘سضف˘لا˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ىلأ ةدوعلاب اهباحسصأل حمسسيسس
يفو.يراجتلأ مهطاسشن ةسسرامم
لوؤوسسملأ سسفن دكأأ نأاسشلأ أذه
ة˘فا˘سسم˘لأ مأر˘ت˘حأ ةرور˘سض ى˘ل˘ع
عم نيكلهتسسملأ وأأ نئابزلأ نيب
تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلأ ع˘˘˘سضو ة˘˘˘ي˘˘˘مأز˘˘˘لأ

طورسش ى˘لأ ة˘فا˘سضأ تأزا˘ف˘ق˘لأو
فر˘ت˘عأو أذ˘ه .ىر˘خألأ ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لأ

م˘ل يذ˘لأ ةرا˘ج˘ت˘لأ ةرأزو ل˘ث˘م˘˘م
طاسشنلأ فان˘ئ˘ت˘سسأ خ˘يرا˘ت دد˘ح˘ي
يحسصلأ رجحلأ تأءأر˘جأ ر˘ي˘ثأا˘ت˘ب
ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ را˘طأ ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ
ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘˘سشت˘˘نأ
دجو يذلأ ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأ و را˘ج˘ت˘لأ

لاجم يف طسشني مهنم ماه ددع
تا˘عا˘ق و ي˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأ ما˘˘ع˘˘طلأ
ثي˘ح ,ة˘سسب˘لألأ ع˘ي˘ب و ة˘قÓ˘˘ح˘˘لأ

ذنم لخد نود نم مهسسفنأأ أودجو
لÓخ مت دقو.رهسشأأ ةثÓثلأ ةبأرق
موي هسسأأرت يذلأ ءأرزولأ سسلجم
د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر د˘حألأ
تأرأرق ةدع ذاختأ ،نوبت ديجملأ

ةبسسانملأ ةغ˘ي˘سصلأ ة˘سسأرد ا˘ه˘ن˘م
يحسصلأ رجحلل يجيردتلأ عفرلل

ة˘ط˘سشنألأو ن˘ه˘م˘لأ سضع˘ب ى˘ل˘˘ع
رطخل ةسضرعملأ ر˘ي˘غ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

انوروك سسوري˘ف را˘سشت˘نل ر˘ي˘ب˘ك
اهل يتلأ ةطسشنألأ ىلإأ ةفاسضإلاب
.نطأوملأ ةايح ىلع رسشابم ريثأات
ةمظن˘م˘لأ سسي˘ئر د˘كأأ ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
فرحلأو تاسسسسؤوم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
هتمظنم نأأ «نييابور ىفطسصم»
ةد˘ع ع˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م تر˘˘سشا˘˘ب
ة˘˘ل˘˘سص تأذ ة˘˘يرأزو تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق
ىل˘ع ءا˘ن˘ب  ي˘ن˘طو˘لأ دا˘سصت˘قلا˘ب
دقعنملأ ءأرزولأ سسلجم تأرأرق
يروف لح داجيإأ لجأأ نم ،أرخؤوم
لكاسشم يناعت يتلأ تاسسسسؤوملل
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘يا˘˘بور د˘˘˘كأأو .ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
نأأ سسمأأ ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ةيدج  لول˘ح تحر˘ت˘قأ ه˘ت˘م˘ظ˘ن˘م
ةدع ةرسشابم  لجأأ نم  ةموكحلل
ع˘م أدد˘ج˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت تا˘˘طا˘˘سشن
ةياقولل ةددسشم تأءأرجإأ دامتعأ

لمسشت ثيح, انوروك سسوريف نم
.راجتلأ و نئابزلأ تأءأرجإلأ هذه

:فصشكي نايفصس يلÓيج ديدج ليج سسيئر

وباط ميرك نع جارفإلا»
«ابيرق يبرعلب ريمشسو

جأرفإلأ برق نع نايفسس يلÓيج ديدجلأ ليج بزح سسيئر دكأأ
ريمسس»و «و˘با˘ط م˘ير˘ك» ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لأ ن˘م ل˘ك ن˘ع
دعب كلذو .نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر لبق نم «يبرعلب
هعمج يذلأ ءاقللأ دعب كلذك و بزحلأ اهب ماق يتلأ ةردابملأ

.يام72 ءاعبرألأ موي نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئرب
يذلأ  ديدج ليج بزحل ينورتكلإلأ عقوملأ هرسشن امبسسح كلذو
ءأدنلأ باقعأأ ىلع» هيف ءاج بزحلأ سسيئر هاسضمأأ لاقم يف دكأأ

نايفسس ديسسلأ هب رداب يذلأ يأأرلأ ءانجسس نع جأرفإلأ لجأأ نم

ديسسلأ عم ءاقل بلط هعبت يذلأ و،0202 يام41 موي يلÓيج

يام72 ءاعبرألأ موي ققحت يذلأ رمألأ ،ةيروهمجلأ سسيئر

مدقت يذلأ بلطلأ ىلعً أدر» ديدج ليج سسيئر فاسضأأو0202.
ديجملأ دبع ديسسلأ ةيروهمجلأ سسيئر مزتلأ ،ديدج ليج سسيئر هب
هتينبً أدهعتو ،ةينوناقلأو ةيروتسسدلأ هتايحÓسص راطإأ يف ،نوبت
جأرفلأ قيقحتب ،ينطولأ رأوحلأ ءأوجأأو ةئدهتلأ فورظ معد يف
،نكمم تقو برقأأ يف يبرعلب ريمسسو وباط ميرك نم لك نع
اسضيأأ لاق نايفسس يلÓيج .ةيمسسرلأ ةيسسائرلأ تأءأرجإلأ مامتإأ دعب
هذه نع حاسصفإلأ لوأأ تقو يف سضفر دق ناك ديدج ليج»
ابنجتو ءانجسسلل امأرتحأ رسسلأ يف اهكرتي نأأ دأرأأ يتلأ ةردابملأ

تربجأأ مويلأ ةيسسايسسلأ فورظلأ .ةسضرغم ةيسسايسس تÓيوأات ةيأل
امك .ةلماكلأ ةقيقحلأ نأاسشب ماعلأ يأأرلأ مÓعإأ ىلع ديدج ليج
ي˘نور˘ت˘كلإلأ ع˘قو˘م˘لأ ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م˘لأ لا˘ق˘˘م˘˘لأ تأذ ي˘˘ف فدرأأ
نم يمسسرلأ مأزتللأ أذهب ديعسس ديدج ليج» بزحلل يمسسرلأ

وباط ميرك ة˘يؤور ر˘ب˘سصلأ غرا˘ف˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
.«يلئاعلأ وجلأ ئفد يف يبرعلب ريمسسو
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ةيحايصسلا ةطصشنألا ىلع موصسرلل اصضفخ نمصضتي
ةيحايصسلا تارايصسلا و

 نوررمي تاروتانيشسلا
عامجإلاب يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورششم
نوناق ىلع ةيبلغألاب ءاثÓثلأ سسمأأ ةمألأ سسلجم ءاسضعأأ توسص

ىلع معنب أوسضع511 توسصو0202. ةنسسل يليمكتلأ ةيلاملأ

يأأ توسصي مل امنيب،0202 ةنسسل يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق
ةنسسل يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق سصن نمسضتيو.«ل» ـب وسضع

لباقم جد رايلم7,2737 ىلإأ ةينأزيملأ تاقفن سضفخ0202

امنيب0202ـل يلوألأ ةيلاملأ نوناق يف جد رايلم1,3287

7,9826 لباقم رايلم8,5935 ىلإأ تأدأريإلأ سضافخنأ عقوتي
يف زجع ىلأ كلذ يدؤويسسو .يلوألأ ةيلاملأ نوناق يف جد رايلم

نم ةئاملاب01.4 لثمي ام يأأ جد رايلم9,6791ـب ةينأزيملأ

نوناق يف رايلم4,3351 ـب زجع لباقم ماخلأ يلحملأ جتانلأ

يلحملأ جتانلأ نم ةئاملاب7.2 لداعي ام يأأ يلوألأ ةيلاملأ
لÓخ لجسس يذلأ طفنلأ راعسسأأ يف ريبكلأ عجأرتلل أرظنو.ماخلأ
يف طفنلأ ليمربل يعجرملأ رعسسلأ سضيفخت مت ،ةريخألأ رهسشألأ
يلأوح لبق ءأرزولأ سسلجم هرقأ يذلأ ،نوناقلأ عورسشم راطإأ

رعسس سضيفخت مت اميف رلود03 ىلإأ رلود05 نم نيعوبسسأأ

نوناقلأ عورسشم عقوتيو .رلود53 ىلإأ رلود06 نم قوسسلأ

يباجيأ ومن لباقم ةئاملاب36,2 ـب يداسصتقلأ ومنلأ سشامكنأ

نأأ رظتني اميف يلوألأ نوناقلأ يف اعقوتم ناك ةئاملاب8,1+ـب

لباقم ةئاملاب19,0 ـب اسشامكنأ تاقورحملأ جراخ ومنلأ فرعي

Óيدعت03 نيب نمو.يلوألأ نوناقلأ يف اعقوتم ةئاملاب87,1+

ليدعت اهمهأأ Óيدعت11 ىلع بأونلأ قداسص ،تيوسصتلل حرط

ةموكحلأ اهيف حرتقت يذلأو نوناقلأ عورسشم نم91 ةداملأ
ريسسلأ يف لوألأ لامعتسسلأ ىلع ةسضورفملأ موسسرلأ يف ةدايز
تأذو «نيزنب» كرح˘م˘لأ تأذ ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأ تأرا˘ي˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ثيح ،ايلحم ةانتقملأ وأأ ةدروتسسملأ ةديدجلأ ،«لأزيد» كرحملأ
ةعسس بسسح تأرايسسلأ تايوتسسم ةعجأرم ىلع ةقداسصملأ تمت
ليدعت مت امك.اهيلع ةقبطملأ مسسرلأ غلابم ةعجأرمو ةنأوطسسلأ

مسسرلأ ىلع سضفخلأ ءاغلإأ ةموكحلأ اهيف حرتقت يتلأ43 ةداملأ

9 ىلإأ ةيحايسسلأ ةط˘سشنألا˘ب سصا˘خ˘لأ ة˘فا˘سضم˘لأ ة˘م˘ي˘ق˘لأ ى˘ل˘ع

ديدمت ىلع سسلجملأ قداسص ثيح ،ةئاملاب91 نم لدب ةئاملاب

مت نيح يف1202. ربمسسيد32 ةياغ ىلإأ سضفخلأ أذهب لمعلأ
ىدل ةبعسصلأ تÓمعلاب حيرسصتلاب ةسصاخلأ ةداملأ ىلع ءاقبإلأ

وروي000.5 لسصت يتلأ غلابملل ةبسسنلاب جراخلأ ىلإأ رفسسلأ

يتلأ وروي0001 نم لدب0202 ةيلاملأ نوناق يف تددح امك

0202. يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق عورسشم يف تحرتقأ
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انوروك سسوريف نم ةياقولل ةيحصصلا طورصشلا ةصسارد ىلع ايلاح فكعت ةراجتلا ةرازو

معاطملا طاششنل يجيردت فانئتشسإا وحن
ةشسبلألا عيب تÓحمو ةقÓحلا تاعاقو

ةيصصولا ةرازولا نم بلط ىلع ءانب

يراجلا عوبشسألا ةياهن لبق حتفلاب ةينعملا تاطاششنلل ةيلوأا ةمئاق دعت راجتلا ةيعمج
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تلد˘ع˘م˘ب ءأ˘ف˘ت˘كإلا ترر˘ق ثي˘˘ح
ةيبرتلا ةرازو أهترقأا يتلا ذأقنإلا

.طقف02 ن˘˘˘م9 ـب رد˘ق˘م˘لاو
ىلإا ةلسسارم ةيبرتلا ةرازو تهجوو

نيعزوملا05ـلا ةيبر˘ت˘لا ير˘يد˘م
نم مهترمأا ،ين˘طو˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع
سسلأجم دقع يف عارسسإلأب أهلÓخ
تلد˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘سضو مأ˘˘˘سسقألا
ةيسضرألا ىلع أهتجمربو ،ةيئأهنلا
ة˘م˘ئأ˘ق د˘يد˘ح˘˘ت اذ˘˘كو .ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا
ذأقنإلا نم اودأفتسسا نيذلا ذيمÓتلا

.ةنسسلا نوديعيسس نيذلا ذيمÓتلاو
هذه ةي˘سصو˘لا ةرازو˘لا ه˘ج˘ت˘تو اذ˘ه
ى˘˘˘ل˘˘˘ع دأ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
سسف˘ن˘ب ة˘ن˘سسلا ةدأ˘عإا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب
تاو˘ن˘سسلا ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا طور˘˘سشلا
تأفلملا عاديإا متيسس ثيح ،ةقبأسسلا
جئأت˘ن ن˘ع ي˘م˘سسر˘لا نÓ˘عإلا د˘ع˘ب
«كأ˘˘ب˘˘لا»و «مأ˘˘ي˘˘ب˘˘لا» ي˘˘نأ˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ما

ة˘سصأ˘خ˘لا تاءار˘جإلا لأ˘م˘˘كت˘˘سساو
متيسسو .ديدجلا يسسردملا لوخدلأب
ةعجارم لوكوتوربلا اذه لÓخ نم
ةقلعت˘م˘لا ة˘سصأ˘خ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ف˘ل˘م
ةنسسلاو طسسوتم ة˘ع˘بار˘لا ة˘ن˘سسلأ˘ب
نيعب ذخألا متي ثيح ،يونأث ةثلأثلا
أهمهأا رييأعملا نم ديدعلا رأبتعلا
أ˘ه˘ي˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا طأ˘˘ق˘˘ن˘˘لا
اذكو كولسسلا ىلإا ةفأسضإا ،ذيمÓتلا

دادعإا مت˘ي˘سس أ˘م˘ك .تأ˘بأ˘ي˘غ˘لا دد˘ع
نيلوبقملأب ةسصأ˘خ ة˘ي˘م˘سسا ة˘م˘ئأ˘ق

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ةدأ˘˘˘عإل
أهقأفرإا متيسس ةيوبرتلا تأسسسسؤوملا
تحسضوأا أمك .ةي˘طأ˘ي˘ت˘حا ة˘م˘ئأ˘ق˘ب
تأ˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو
ىلإا لسسرت ةنسسلا ةدأعإا تأسسأمتلاو
ة˘ي˘ل˘سصألا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘يد˘م ة˘نأ˘مأا

طأقن ف˘سشك ن˘م ه˘خ˘سسن˘ب ة˘ق˘فر˘م
ةرتف يف ينأثلاو لوألا نيلسصفلا

ليجسست متي ثيح ،أموي51 لسصت
أ˘ه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘ن˘مو تأ˘ب˘ل˘ط˘˘لا

م˘˘ل˘˘سست˘˘يو ،مÓ˘˘ت˘˘سسلأ˘˘ب ارأ˘˘˘ع˘˘˘سشإا
دأ˘˘سشرإلاو ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا رأ˘˘˘سشت˘˘˘سسم
،ءأسضتقإلا دنع ينهملاو يسسردملا
ةنأمأا نم تأسسأم˘ت˘للاو تأ˘ب˘ل˘ط˘لا
ر˘ي˘سضح˘ت ى˘لو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

موقيو ،يئأنثتسسلا مسسقلا سسلجم
ذيملت ل˘كل ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘قأ˘ط˘ب داد˘عإأ˘ب
.قفرملا جذو˘م˘ن˘لا بسسح سسم˘ت˘ل˘م
مسسقلا سسل˘ج˘م د˘ع˘ب أ˘م˘ي˘ف د˘ق˘ع˘ي˘ل
ة˘˘سسارد˘˘ل ة˘˘سسل˘˘ج ي˘˘ئأ˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسلا
ةينأكمإا لوح لوادتلا متيل تأبلطلا
ة˘ي˘عو˘˘سضو˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ن˘˘سسلا ةدأ˘˘عإا

يأاد˘ب˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ع˘˘م، ة˘˘ي˘˘فأ˘˘ف˘˘سشو
ن˘ي˘ب سصر˘ف˘لا ؤو˘فأ˘˘كتو ةاوأ˘˘سسم˘˘لا

ةرازو تفسشكو اذه.ذيمÓتلا عيمج
هعقو رار˘ق ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

يف كلذو ةبأينلأب ناويدلا سسيئر
مقر رارقلأب ةقعتملا مأكحألا رأطا

8102 سسرأم22 يف خرؤوملا75

ة˘ي˘ئأ˘ن˘ث˘ت˘سسا تاءار˘جا دد˘ح˘ي يذ˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ن˘˘م لأ˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ى˘لا ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
ميل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ن˘مو ط˘سسو˘ت˘م˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ى˘لا ط˘سسو˘ت˘م˘لا
يوذ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةد˘ئأ˘ف˘˘ل يو˘˘نأ˘˘ث˘˘لا
ة˘سصأ˘خ˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا تأ˘جأ˘ي˘ت˘˘حلا
تاءارجإلا هذه ىقبت نا ررقت ثيح,
ةفسصب لبقي ثيح, لوعفملا ةيرأسس
ة˘ن˘سسلا ىو˘ت˘سسم ي˘ف ة˘ي˘ئأ˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسا
سسردمتم ذيملت لك يونأث ىلولا
يمتني طسسوتم ةعبارلا ةنسسلا يف
ةقأعلا يوذ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا تأ˘ئ˘ف ى˘لا
مسصلاو نو˘فو˘ف˘كم˘لا يأا ة˘ي˘سسح˘لا

ةينهذلا ةقأعلا بأحسصأا وا مكبلاو

بار˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘سضا وا «12أيموزيرتلا»
ي˘˘ف ل˘˘سصح˘˘ت أ˘˘مد˘˘ع˘˘ب د˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ي˘نأ˘ث˘لاو لولا ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصف˘˘لا

02 نم9 قوفي وا يوأسسي لدعم

يح˘سصلا ه˘ف˘ل˘م ى˘لا عو˘جر˘لا د˘ع˘ب
وا ة˘˘قأ˘˘علا ن˘˘م Ó˘˘ع˘˘ف د˘˘كأأ˘˘ت˘˘˘لاو
ةلوخملا تأهجلا نم بارطسضلا
.كلذب أنونأق أهل
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ةمسصأعلا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘لأ˘كو تف˘سشك
تأ˘ن˘ي˘مأأ˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصل˘ل
،أهل نأيب يف «سسأنك» ةيعأمتجلا

حلأسصل ءارأا ربسس ةيلمع قÓطا نع
عأطقلأب نيطسشأن˘لا ل˘م˘ع˘لا بأ˘برأا
ع˘قو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م يدأ˘˘سصت˘˘قلا
.قودنسصلأب سصأ˘خ˘لا ي˘نور˘ت˘كللا

ةوط˘خ˘لا هذ˘ه نأا ة˘لأ˘كو˘لا تد˘كأاو
تارد˘ق م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب تذ˘˘خ˘˘تا

مهتأكارتسشا عفد ىلع تأسسسسؤوملا

ءار˘جألأ˘ب ح˘ير˘سصت˘لأ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

أمم أهعفدل بسسأنم لودج عسضوو

أنيحم نوكي نأأب مدختسسملل حمسسي

يف هقوقح ىلع ظأفحلأب لمأعلل و

عسضوو .يعأمتجلا نيمأأتلا لأجم

فر˘سصت تح˘˘ت ع˘˘سضو قود˘˘ن˘˘سصلا

عأطقلأب نيطسشأن˘لا ل˘م˘ع˘لا بأ˘برأا

ن˘م˘سضت˘ب نأ˘ي˘ب˘˘ت˘˘سسا يدأ˘˘سصت˘˘قلا

لحارم ةعبرأا ىلع ةعزوم  ةلئسسأا

أهلÓخ متي مل يتلا تارتفلأب قلعتت

دد˘˘˘عو تأ˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست

موسسرملأب نيي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

ةيئأن˘ث˘ت˘سسلا تاءار˘جإلأ˘ب سصأ˘خ˘لا

أ˘م˘˘ك .أ˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل

نم ةءولمملا تأنأيبتسسلا ترهظأا

نأا مدختسسم فلآا4 نم رثكأا فرط

تقلع دق تأسسسسؤوملا نم ديدعلا

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ أ˘˘ي˘˘ل˘˘ك أ˘˘ه˘˘تأ˘˘طأ˘˘سشن

،يأم ىلإا يرفيف رهسش نم ةدتمملا

سضع˘˘˘ب ر˘˘˘ثأأ˘˘˘ت ى˘˘˘لا ة˘˘˘فأ˘˘˘˘سضإلأ˘˘˘˘ب

ذإا ة˘ي˘ب˘˘سسن ة˘˘ف˘˘سصب تأ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

أ˘ه˘تأ˘طأ˘˘سشن لأ˘˘م˘˘كإا ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت

رأسشأاو .أهلأمع نم%05 ةبسسنب

قود˘ن˘سصلا نأا ى˘لإا كلذ˘ك نأ˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ةيعأمت˘جلا تأ˘ن˘ي˘مأأ˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

بسسأ˘ن˘م لود˘ج ع˘سضو˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘سس

ةرثأأتملا تأسسسسؤوملا عيمجل عفدلل

أ˘˘ه˘˘ل حأ˘˘م˘˘سسلا د˘˘سصق ع˘˘سضو˘˘˘لأ˘˘˘ب

.لأمعلا قوقح ىلع ظأفحلأب

¯ S°ÉQI.T¢
نيقثوملا ،سسمأا لدعلا ةرازو تعد

مدع ىلإا8102 ةعفد نيسصبرتملا
م˘ت˘ي أ˘م˘ل رأ˘ب˘ت˘˘عإلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خألا
فلتخم ربع هل ةعأسشإلاو جيورتلا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئأ˘˘˘سسو
تأ˘˘˘كب˘˘˘سش اذ˘˘˘ك و ة˘˘˘˘سصأ˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
رخأأتلا لوح ،يعأمتجإلا لسصاوتلا
متيسس هنأأب مهل ةدكؤوم ،مهنييعت يف
ةد˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلأ˘ب م˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘˘ت
ةينونأقلا لئأسسولا لكب مهتدئأفل
تاذ لأق قأيسسلا اذه يفو.ةحأتملا
ن˘ي˘ق˘ثو˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت نأا ،رد˘سصم˘˘لا

عسضخي،8102 ةعفد نيسصبرتملا
سصوسصنملا ةينونأق˘لا تاءار˘جإÓ˘ل

60-20 م˘قر نو˘نأ˘ق˘لا ي˘ف أ˘ه˘ي˘ل˘ع

6002 ريار˘ب˘ف02 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا

قثوملا ةنه˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لا

ةزربم ،هنم8 و7 نأتدأملا أميسسل
مييقتل نوعسضخي نوسصبرتملا نأا
ير˘ظ˘ن˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘يأ˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
ل˘ك نأا تفأ˘سضأاو .ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
ل˘سصح˘ت˘ي «أ˘ح˘جأ˘ن د˘ع˘ي«سصبر˘ت˘˘م
قو˘ف˘˘ت وأا يوأ˘˘سست ة˘˘مÓ˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

ىلع لوسصح˘لأ˘ب جو˘ت˘يو01/02
ةنه˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ةءأ˘ف˘كلا ةدأ˘ه˘سش
،لد˘ع˘لا ةرازو أ˘ه˘م˘ل˘سست ق˘ثو˘˘م˘˘لا

5 ن˘ي˘تدأ˘م˘لا مأ˘كحأل أ˘˘ق˘˘فو كلذو

موسسرملا نم3 رركم5و2 رركم

خرؤوملا80-242 مقر يذيف˘ن˘ت˘لا

ددحي يذلا8002 تسشغ30 يف

و قثوملا ةنهمب قأحتلإلا طورسش

ي˘ب˘يدأأ˘ت˘لا أ˘ه˘مأ˘ظ˘نو أ˘ه˘ت˘سسرأ˘م˘˘م

.ممتملاو لدعملا ،أهميظنت دعاوقو

أهل نأيب يف ةهجلا تاذ تحسضوأاو

نأا  ،هنم ةحسسن ةعأسس رخا تملسست

نم جرختلا ةيأ˘ه˘ن ف˘ل˘م ر˘ي˘سضح˘ت

ةينهملا ةءأفكلا ةدأهسش ميلسست لجأا

تأسسمللا يف وه ق˘ثو˘م˘لا ة˘ن˘ه˘م˘ل

تارأمتسسا عاديإا مت ثيح ،ةريخألا

ىلع يقيبطتلا ن˘يو˘كت˘لا ط˘ي˘ق˘ن˘ت

رــب˘ع ن˘يو˘كت˘لا زــكار˘م ىو˘ت˘سسم

ةيأهن يف يــنطولا بارتلا لمأك

نمازت يذلا و،0202 سسرأم رهسش

ديفوك» أنوروك ءأبو رأسشتنا عم

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا سضر˘˘˘ف و «91

لمعلا فورظ مغر هنأا و ،يحسصلا

ة˘ع˘مأ˘ج ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نإأ˘˘ف ة˘˘ي˘˘لأ˘˘ح˘˘لا

أم لك تلمع لسصاوتملا نيوكتلا

عيمجت نم نكمتت ىتح أهعسسوب

أهزكرم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تأ˘ف˘ل˘م˘لا
يف أهب أنتأفاوم لجأا نم ينطولا
ةرازو تلأ˘˘قو.ل˘˘جأ˘˘ع˘˘لا بير˘˘ق˘˘˘لا
لذب ىلع أيلأح لمعت أهنأأب لدعلا

لأ˘˘م˘˘كت˘˘سسل تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
ة˘م˘ئأ˘ق ط˘˘ب˘˘سض د˘˘سصق تاءار˘˘جإلا
ميلسستو نيو˘كت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ح˘جأ˘ن˘لا
ةنه˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ةءأ˘ف˘كلا ةدأ˘ه˘سش
تأهجلا ربع مهعيزوت عم قثوملا
ر˘ي˘فو˘ت ن˘م˘سضي أ˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘سضق˘˘لا
دأمتعلأب كلذو ،ةيمومعلا ةمدخلا

.تأبغرلا تأقأطب ىلع

¯ YÉO∫ GCe«ø
نع عأفدلل ةيرئازجلا ةطبارلا تعد
ي˘ف عار˘سسإلا ى˘لإا نأ˘سسنلا قو˘ق˘˘ح
يدلا ديدجلا ةيلأملا نونأق ةعجارم
يرئازج˘لا نأ˘م˘لر˘ب˘لا ه˘ي˘ل˘ع قدأ˘سص
ن˘م ل˘ف˘ط˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘ل ي˘ن˘ع˘ي يد˘لا

ةسضرع نوكي يتلا تأفلا عيمج
ة˘ي˘ل˘ئأ˘ع˘لا ه˘ل˘كأ˘سشم ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن أ˘˘ه˘˘ل
أ˘ه˘لوأ˘ن˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘عأ˘م˘ت˘˘جإلاو
تأ˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘ي˘˘ج˘˘سشتو نو˘˘نأ˘˘ق˘˘لا

يتلا يندملا عمتجملا تأسسسسؤومو
ل˘ئأ˘سسو˘لأ˘ب ل˘ف˘ط˘لا ة˘يأ˘عر˘ب مو˘ق˘˘ت
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘يدأ˘م˘لاو ة˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘ل˘مأ˘كلا ة˘ثر˘ف˘لا ل˘ف˘ط˘لا ءأ˘˘ط˘˘عاو

ربع ةكرأسشملاو ريبع˘ت˘لاو راو˘ح˘ل˘ل

بسسحو . هل هيفرتلا تاءأسضف قلخ

ر˘خأا» تق˘ل˘ت يذ˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا نأ˘˘ي˘˘ب

ةر˘ي˘خألا نإأ˘ف ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن «ة˘˘عأ˘˘سس

مدعو درسشتم لفط فلأا54 لجسست

بتر˘ت˘ت لأ˘ف˘طألا ءلؤو˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

بسسنلا يف مهق˘ح ة˘م˘ي˘خو˘لا رأ˘ثألا

قوقحلا لكو سسردمتلاو ةيوهلاو

روتسسدلا ي˘ف أ˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘سصن˘م˘لا

لفط163 يلاوح ةطبارلا ردقتو

نم رثكأا مهنيب نم فنع ةيحسض

مت أميف يسسنج ءادتعإا ةلأح1311

ن˘م بور˘ه ة˘˘لأ˘˘ح778 ءأسصحإا

ةيسسارد˘لا ج˘ئأ˘ت˘ن˘لا بب˘سسب لز˘ن˘م˘لا

م˘قر ىد˘ع˘ت˘يو ة˘ي˘ل˘ئأ˘˘ع ل˘˘كأ˘˘سشمو

فلأا005 ميلعتلا نم نيبرسستملا

نأا مغر هنأا نأيبلا فأسضأاو . لفط

يف اربتعم أ˘مد˘ق˘ت تق˘ق˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا

لأفطألا ةبأنع ىلع ءأسضقلا قيرط

ى˘لوألا ة˘ئ˘ف˘لا ي˘˘ف تف˘˘ن˘˘سص ثي˘˘ح

عيمج ى˘ل˘ع تكر˘ح˘ت ي˘ت˘لا لود˘ل˘ل

اد˘˘ح ع˘˘سضو ة˘˘ي˘˘غ˘˘˘ب تأ˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا

مهلÓغتسسإاو لأف˘طألأ˘ب ةر˘جأ˘ت˘م˘لاو

تأهج˘لا تأ˘ن˘ي˘م˘ط˘ت م˘غر كلذ˘كو

لمعلا ريزو مهسسأار ىلع ةيمسسرلا

ل ة˘لأ˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسن نأا د˘˘كأا يذ˘˘لا

ةنرأق˘م ة˘ئأ˘م˘لأ˘ب5,0 زوأ˘ج˘˘ت˘˘ت

ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا لأ˘م˘ع˘لا عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب

سسكعو ةب˘قار˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘كأ˘مأأ˘ب

ل˘ج˘سست ة˘ي˘م˘سسر˘لا تأ˘˘ي˘˘ئأ˘˘سصحإلا

نأسسنإلا قوقحل ةيرئازجلا ةطبارلا

نسس تحت نول˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا أ˘يو˘ن˘سس

لفط فلأا002 يلاوح ةنسس61لا

ىلإا مقرلا اذه دادزيو رئازجلأب لمأع

نأ˘سضمر ر˘ه˘سش ي˘ف ل˘ف˘˘ط0006

لطعلا ءأ˘ن˘ثأا ف˘لا004  برأ˘ق˘˘تو

ليسصأح˘م˘لا ي˘ن˘ج ي˘ف ة˘ي˘سسرد˘م˘لا

قوسسلا نأا أنم أهقيوسستو ةيعارزلا

45 لغسشت رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘يواو˘م˘لأا

يف نيلمأعلا لأف˘طألا ن˘م ة˘ئأ˘م˘لأ˘ب

ةئأملأب14 لمعي أميف ةقأسش لأمعأا

ةبسسن دكؤو˘تو ة˘م˘ئاد ة˘ف˘سصب م˘ه˘ن˘م

نيلمأعلا لأفطألا نيب نم روكذلا

ثأنإلا أميف ةئأملأب77 ىلا لسصت

لأمجلا تاذ يف ةئأملأب32 ةبسسنب

72 نأ˘ف أ˘˘سضيأا ة˘˘سسارد˘˘لا بسسخو

يف نيلمأعلا لأف˘طألا ن˘م ة˘ئأ˘م˘لأ˘ب

ى˘ل˘ع نور˘ب˘ج˘م ة˘يزاو˘م˘لا قو˘˘سسلا

ةئأملأب37 نورأتخي أم˘ي˘ف ل˘م˘ع˘لا

ةبغر مهتدرا سضخمل لمعلا نورخأا

.مهتÓئأع فيرأسصم ةيطغت يف

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ةصصاخلا تاجايتحإلا يوذ ذيمÓتلا قح يف يئانثتصسإا ءارجإا دامتعإا

دامتعإاو ةيكاردتسسإلا تاناحتمإلا ءاغلإا
لبقملا ربوتكأا رهسش ةياهن ةنسسلا ةداعإل لوكوترب

يام ىلإا يرفيف رهصش نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ اهتاطاصشن تقلع تاصسصسؤوملا نم ديدعلا

اهتاكارتسشإا عفد ىلع ةيداسصتقإلا تاسسسسؤوملا تاردق مييقتل نايبتسسإا عسضت «سسانك»

يعامتجلا لصصاوتلا تاكبصش ربع هل جوري امل رابتعإلا نيعب ذخألا مدع ىلإا تعد اميف

8102 ةعفد نيسصبرتملا نيقثوملا نييعت سصوسصخب لدعلا ةرازو هتلاقام اذه

ناصسنإلا قوقحل ةيرئازجلا ةطبارلا بصسح

 ةيسسردملا لطعلا ءانثأا ةيعارزلا ليسصاحملا ينج يف نولغتسشي ايونسس لفط فلأا004

نيدلبلا نيب ةيرحب ةلحر لوأا تقلطنإا تقو يف
رفصسلا قيلعت ذنم

رئازجلاب اسسنرف ةيلسصنقب لمعلا فانئتسسا
تاريسشأاتلا بلط ةمدخ ءانثتسسإاب

حتفو لمعلا رئازجلا يف أسسنرفل ةمأعلا ةيلسصنقلا تفنأأتسسا
ةمدخ ءأنثتسسأب لوألا سسمأا موي ذنم نينطاوملا مأمأا أهباوبأا

تدأفأاو .اذه أنمو˘ي˘ل ة˘ق˘ل˘غ˘م لاز˘ت ل ي˘ت˘لا تار˘ي˘سشأأ˘ت˘لا بل˘ط
ةمدخ نأا ،ةيمسسرلا أهتحفسص ربع هترسشن نأيب يف ، ةيلسصنقلا

ترأسشأا أ˘م˘ك .اذ˘ه أ˘ن˘مو˘ي˘ل أ˘ق˘ل˘غ˘م لاز˘ي ل تار˘ي˘سشأأ˘ت˘لا بل˘ط
لأبقتسسا مت ،ناوج نم حتأفلا ذنمو هنأا ةيسسنرفلا ةيلسصنقلا
يسشفت عنمل ةدمتعملا ةيئأقولا تاءارجإلا قفو ،نينطاوملا
لمعلا فأنئت˘سسا نأا ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لا تح˘سضوأاو .أ˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
تازاوج ،ةيسسنجلا ،ةيندملا قئأثولا :ةيلأتلا تأمدخلا سصخ
لحم رييغت ةدأهسش اذكو ،ةينطولا ةيوهلا تأقأطبو رفسسلا
نم نيرفأسسم لقن ةرخأب ترحبأا تقو يف كلذ يتأي .ةمأقإلا
فلأا أهنتم ىلع ،أسسنرف بونج أيليسسرم وحن ةمسصأعلا رئازجلا
نيب ةيرحبلا تÓحرلا قيلعت ذنم ةيرحب ةلحر لوأا يف ،سصخسش

0042 ـل ةرخأبلا عسستتو91« .-ديفوك» ءأبو ببسسب نيدلبلا

ةغرأف تلسصو تنأكو .ةرأيسس007 لمحت نا نكميو رفأسسم
سسما لوا أحأبسص ةعبأسسلا ةعأسسلا يف ةيرئازجلا ةمسصأعلا ىلإا
ادّدجم ةيسسنرفلا ةنيدملا يف وسسرت نأا ىلع أيليسسرم نم ةيتآا

ىلع معأطملا حتف نودب ةلحرلا ريسستو .ءأثÓثلا رأهن فسصتنم
ةعيرسس تأبجو نيرفأسسملا ىلع عزو مقأطلا نكل ،ةرخأبلا نتم
نييرئازجو نييسسنرف نينطاو˘م ةر˘خأ˘ب˘لا تل˘ق˘نو .تأ˘بور˘سشمو
لقنلا عنم ببسسب نيقلأع اولظ ،ىرخألا ةفسضلا يف نيميقم
رييسست متي نا رظتنيو .دجتسسملا أنوروك سسوريف رأسشتنا ذنم
نم لوألا فسصنلا لÓخ نيدلبلا نيب ىرخأا ةيرحب تÓحر

سسرأم91 يف ةيرحبلا أهدودح رئازجلا تقلغأاو .ناوج رهسش
ءأنيم وحن أيليسسرم نم ةيرئازج ةرخأبل ةلحر رخآا رأحبإا خيرأت

0071 وحن تلقن «دأيز نبا قرأط» ةرخأبلا تنأكو .رئازجلا

تدأع أمك .ءأبولا رأسشتنا دعب أسسنرف يف نيقلأع اونأك رفأسسم
ني˘ي˘سسنر˘ف˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘ئأ˘ن˘ث˘ت˘سسا تÓ˘حر ي˘ف نار˘ي˘ط˘لا ة˘كر˘ح
تارأطملا قÓغإا ذنمو .أسسنرف يف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لاو

0006 نم رثكأا أهدحو «سسنرف ريإا» ةكرسش تلقن ةيرئازجلا

.أسسنرف وحن رئازجلا نم رفأسسم
S°∏«º.±

فراطلاب لوبطلا مأا ربعم ربع

ءÓجإا يف عورسشلا
سسنوت يف نيقلاعلا نييرئازجلا اياعرلا
ي˘ف عور˘˘سشلا سسمأا م˘˘ت نأا سسمأا (ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م) ردأ˘˘سصم تف˘˘سشك

يدودحلا ربعملا وحن سسنوتب قلأع يرئازج83 لوخد تاءارجإا
تاذ بسسحو .ةلو˘ل˘م ر˘ب˘ع˘م ر˘ب˘ع كلذو فرأ˘ط˘لأ˘ب لو˘ب˘ط˘لا ما
رجحلا وحن مهليوحت متيسس مهءÓجإا ةيلمع دعب هنإأف ردسصملا
تاذ تارأ˘سشاو .ة˘لأ˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب قدأ˘ن˘ف ىد˘حإا ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا أ˘يأ˘عر˘لا تل˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘فأ˘ح˘لا ه˘نأا ى˘لإا رد˘سصم˘لا
ربعملل ءأثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ن˘ثإلا ة˘ل˘ي˘ل تل˘سصو سسنو˘ت ي˘ف ن˘ي˘ق˘لأ˘ع˘لا
أتنأكو .لوبطلا مأا ربعم ىلإا أحأبسص أهلوخد لبق يسسنوتلا
دودحلا حتفب ارارق أتدختا دق ةيسسنوتلاو ةيرئازجلا تأطلسسلا
سسنوت يف نيقلأعلا نيدلبلا Óك نم أيأعرلا روبعل أيئأنثتسسإا

يف تببسست يتلاو أنوروك سسوريف تاءارجإا ببسسب رئازجلاو
تأطلسسلا لبأقملا يف ، نيدلبلا نيب أم ةيرقلا دودحلا قلغ
دودحلا حتفب رارق مع سسمأا لوأا نلعأا دحاو بنأج نم ةيسسنوتلا

تلأح عجارت ببسسب يرأجلا ناوج72لا نم اءادتبا ةيربلا
.سسنوت يف أنوروك سسوريفب ةبأسصإلا
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ةصصاخلا ةيكاردتصسإلا تاناحتمإلا ءاغلإاب اصصاخ ارارق ،ينطولا بارتلا ربع ةعزوملا ةيبرتلا تايريدم نم ديدعلا تذختا
 .يوناثلاو طصسوتملا نيروطلاب
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ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا هدروأا ا˘˘˘˘م بضسح كلذو

دضصرو ةعباتم ةنجل مضساب يمضسرلا

نإاف ،رارؤف لا˘م˘ج ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف

رئازجلا يف ةدكؤؤملا تاباضصإ’ا ددع

امنيب.ةباضصإا6269 ى˘لإا ع˘ف˘˘ترا

ةلاح766 ىلإا تايفؤلا ددع تعفترا

يف انورؤك سسوريف رؤهظ ذنم ،ةافو

6 ليجضست م˘ت ا˘مد˘ع˘ب اذ˘هو ر˘ئاز˘ج˘لا

ةعاضس42 لÓخ ةديدج ةافو ت’اح

دقف نيفاعتملا سصخي اميفو.ةريخأ’ا

ةلاح371 ةرازؤلا حلاضصم تلجضس

42ـلا لÓخ ءافضشلل تلثامت ةديدج

ىلإا يلامجإ’ا عفتريل ،ةريخأ’ا ةعاضس

ةح˘ضصلا ةرازو تف˘ضشك ا˘م˘ك7606.

لخاد نؤلازي ’ اباضصم72 نأا اضضيأا

ةضسارد تفضشكو اذه.ةزكرملا ةيانعلا

و هجؤلا تاما˘م˘ك نأا ة˘ث˘يد˘ح ة˘ي˘ب˘ط

سصرف نم نÓلقي يعامتج’ا دعابتلا

ديدجلا انورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘ضصإ’ا

يتلا ةضساردلا تراضشأاو.ريبك لكضشب

تي˘˘˘˘ضسن’““ ة˘˘˘˘يرود ي˘˘˘˘˘ف تر˘˘˘˘˘ضشن

يا˘كضس““ ةا˘ن˘ق ا˘ه˘تدروأاو ““ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا

ىلإا ءاثÓثلا سسمأا ةيئاضضفلا ““زؤين

ةفاضسم سصاخ˘ضشأ’ا ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا نأا

لاق˘ت˘نا ر˘ط˘خ ن˘م ل˘ل˘ق˘ي  د˘حاو ر˘ت˘م

امنيب ةئاملا يف6.2 ىلإا ىودعلا

ةضصرف  نم نير˘ت˘م˘لا ة˘فا˘ضسم ل˘ل˘ق˘ت

ىرخأا ةئاملا يف05 ةبضسنب ةباضصإ’ا

سسوريف˘لا˘ب ة˘با˘ضصإ’ا لا˘م˘ت˘حا نأا يأا

و.ةئام˘لا ي˘ف3.1 ى˘لإا  سضف˘˘خ˘˘ن˘˘ت

ةجيتن تءاج يتلا ةضساردلا تدجو

يف ةضسارد271 نم تانايب ليلحتل

ةمامك ءادترا لÓخ نم هنأا ةلود61

يف3 ةبضسنب ةضصر˘ف كا˘ن˘ه ه˘جؤ˘لا

سضر˘م˘ب ة˘با˘˘ضصإÓ˘˘ل ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ضسارد˘˘˘لا تح˘˘˘ضضوأا و91.-ديفؤك

ةيلؤمضش رثكأ’ا اهنأاب تفضصو يتلا

دحي نأا نكمي يعامتج’ا دعابتلا نأا

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘ضصإ’ا ة˘˘ضصر˘˘ف ن˘˘˘م

سضر˘م˘ل بب˘ضسم˘لا د˘يد˘ج˘لا ا˘نورؤ˘ك

يف3  ن˘˘م ل˘˘˘قأا ى˘˘˘لإا91-ديفؤك

.ةئاملا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح1006ددعلا0202 ناوج30 ءاعبرألا4

www.akhersaa-dz.com

ءافصشلا بصسن يف عافتراو ةيمويلا تاباصص’ا لدعم يف رمتصسم سضافخنا

انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصا311و تايفو6
ءافششلل تلثامت ةلاح371 لباقم

6و ةريخأ’ا ةعاصس42ـلا لÓخ انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا311 ءاثÓثلا سسمأا تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تلجصس
.ةديدج تايفو

تارصشعلا ليوحتو تايفصشتصسملاب عبصشت
ةيبط زكارم و تاصسصسؤوم نم

 ةحشصلا ريدم
13 ليجشست ىلع دكؤوي

فيطشس ةي’وب ةدكؤوم ةلاح
 ةعاشس42 لÓخ

ةي’ؤل ةحضصلا ريدم ““ماقر ميلضس““ ديضسلا سسما دكا

13 تلجضس دق  هحلاضصم نا ةلع، ةباينلاب فيطضس

ىلع و ءافضشلل ةلاح03 لثامت نع و ، ةدكؤؤم ةلاح

ربع سسوريفلاب اهتباضصإا يف هبتضشم ةلاح61 لؤخد

.ةعاضس42 لÓخ ةيئافضشتضسإ’ا تاضسضسؤؤملا لماك
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘ضصم˘˘لا نأا˘˘ب  لوؤؤ˘˘م˘˘ضسلا تاذ ف˘˘ضشكو
ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا ت’ا˘ح˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا ي˘ف ة˘ضصت˘خ˘م˘لا
و عبضشلا نم ةلاح تلجضس دق،سسوريفلاب اهتباضصا
ةيريدم نأاب ادكؤؤم، تايفضشتضسملا لخاد ظاظتك’ا
ىلإا اهيف هبتضشملا ت’احلا ليؤحتل ىعضست ةحضصلا
رارغ ى˘ل˘ع، ىر˘خأ’ا ة˘ي˘ح˘ضصلا تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لا سضع˘ب
ى˘ف˘ضشت˘ضسم ن˘م ت’ا˘ح˘لا ن˘م تار˘ضشع˘˘لا ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘ت
ةقطنمب ناطرضسلا ىفضشتضسم ىلإا يعماجلا فيطضس
قباط سصيضصخت مت ثيح ،فيطضس ةنيدم برغ زابلا
يف هبتضشملا ت’احلل ةيلوأ’ا تاضصؤحفلل هلمكأاب
سصيضصخت عم ، طقف مهب سصاخ حانج و، اهتباضصإا

و ناطر˘ضسلا ى˘ضضر˘م˘ل لوأ’ا ن˘ي˘ل˘ضصف˘ن˘م ن˘ي˘ل˘خد˘م
لقتنت ’ ىتح اهتابضصا يف هبتضشملا ت’احلل يناثلا
ىفضشت˘ضسم ن˘م ي˘ب˘ط م˘قا˘ط  ن˘ي˘ي˘ع˘ت ع˘م ، ىود˘ع˘لا
.ةحلضصملا هذه ريطاتل يعماجلا

سسما ةياغ ىلا ل˘ج˘ضس يذ˘لا ة˘م˘ل˘ع˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘بو

اهتباضصا يف هبتضشم و ةدكؤؤم نيب ةلاح08 يلاؤح
يضسفنلا زكرملا ىلا ت’احلا نم ديدعلا ليؤحت متو،
ةملعلا ةنيدمب اينهذ نيقؤعملا لافطÓل يجؤغاديبلا
لامضشب ةعاقؤب ىفضشتضسمب  لزعلا ةحلضصم نأا امك،

ا˘م˘م ا˘ع˘ب˘ضشت ىر˘خ’ا ي˘ه تل˘ج˘ضس ف˘ي˘ط˘˘ضس ة˘˘ي’و
قباطلا يف سصخلتت تناك ثيح اهعيضسؤت بجؤتضسا
و عبارلا قباطلا لتحت  نآ’ا تحبضصأا و، سسماخلا
دد˘ع ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا عا˘˘ف˘˘تر’ا بب˘˘ضسب، سسما˘˘خ˘˘لا

و اهيف هبتضشم نيب ةلاح83 تقاف يتلا ت’احلا
ر نميا   .ةدكؤؤملا

انوروكب ةافو يتلاح ليجشست
 فيطشسب ناملو نيع ىفتشسمب

ناملو نيع ىفضشتضسمب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا تل˘ج˘ضس
سسوريفب ةافو  يتلاح، سسمأا فيطضس ةي’و بؤنجب

ةنضس08 ـلا هرمع زواجت خيضشب قلعتت انورؤك
لجر ةافو ليجضست مت امك،ياب حلاضص ةيدلبب نطقي

ةي’و مؤهرب ةيدلب نم ةنضس46 رمعلا نم غلبي
ىفضشتضسمب تاي˘فؤ˘لا دد˘ع ل˘ضصو اذ˘ه˘بو، ة˘ل˘ي˘ضسم˘لا

سسور˘ي˘ف بب˘ضسب ةا˘فو ة˘لا˘ح31 ى˘لا نا˘م˘لو ن˘ي˘˘ع
ر نميا. ءابؤلا راضشتنا ةيادب ذنم انورؤك

انوروكب كارطانوصسب لماع ةباصصا دعب

ىودعلا راششتنا نم فواخم
ةدكيكشسب ةيعانشصلا ةقطنملاب

ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘ما˘˘ع بي˘˘ضصأا

تدكأا و،91 ديفؤك انورؤك سسوريفب ةديكيكضسب
رؤهظ ىلا ىدأا ام،يمضسر لكضشب هتباضصا ليلاحتلا

كارطانؤضسب ىود˘ع˘لا را˘ضشت˘نا لا˘م˘ت˘حا ن˘م فوا˘خ˘م
ردا˘ضصم تر˘كذ و،لا˘م˘ع˘لا ن˘م ف’’ا م˘˘ضضت ي˘˘ت˘˘لا

ي˘ت˘لا را˘ب˘خأ’ا نأا ““ة˘عا˘ضس ر˘خا““ ةد˘ير˘ج˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةديدع تاباضصإا ت’اح دؤجو سصؤضصخب ترضشتنا

.ةيواميكورتبلا ةقطنملا ىؤتضسم ىلع91ديفؤكب
و حيح˘ضصلا ر˘ب˘خ˘لا و ،تا˘عا˘ضشإا در˘ج˘م كار˘طا˘نؤ˘ضس
سضرعت لماعل ةدحاو ةباضصإا ةلاح دؤجو ؤه قيقدلا
حلاضصملا تماق دقل و هتزاجإا ةرتف ءانثأا ىودعلل
ءار˘جإا˘ب ي˘ئا˘بؤ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
نيبت و ينهملا و يلئاعلا هطيحم لكل تارابتخإ’ا
كتحي مل ينعملا نأا و ،ةيبلضس تناك عيمجلا جئاتن نأا
.لمعلا يف هءÓمزب

 رانيدؤب ةايح
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ت’اح لجضست ةنتاب ةي’و لازت ’
،انورؤك سسوريفب ةبا˘ضصÓ˘ل ةد˘يد˘ج
ءا˘ضسم ة˘يا˘غ ى˘لا ا˘هدد˘ع غ˘ل˘˘ب ثي˘˘ح

قيرط نع ةدكؤؤم ةلاح643 سسما
سصيخضشتلا اذكو يربخملا ليلحتلا

60 مهنيب نم ،ريناكضسلاو ةعضش’اب
يذلا سسوريفلل مهلمح تبث لافطأا
نيباضصملا فؤفضص نم ينثتضسي مل

ماقر’ا يهو ،راغضصلا ’و رابكلا ’
يعؤلا نم ديزملا ىلا ؤعدت يذلا

،ةمزÓلا ةيئا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تاو
ت’اح تفرع دقف كلذ لباقم يفو
ن˘م ،ىر˘خ’ا ي˘ه ا˘عا˘ف˘ترا ءا˘˘ف˘˘ضشلا

052 نع لقي ’ ام ليجضست لÓخ
ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘ضصا ردا˘˘˘غ ءا˘˘˘ف˘˘˘ضش ة˘˘˘لا˘˘˘ح
مهن˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ي م˘لو ،تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا
ربع جÓعلا نؤقلت˘ي ن˘يذ˘لا ،ر˘ي˘ث˘كلا

ن˘م ،ة˘ي’ؤ˘لا تا˘ي˘ف˘ضشت˘˘ضسم د˘˘يد˘˘ع

ةضسضسؤؤملاب دجاؤتت ةلاح54 مهنيب

سضارمÓل ةيئافضشت˘ضس’ا ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا
ىرخا ت’احو ،ةيدعملاو ةيردضصلا

يتلا تايدل˘ب˘لا د˘يد˘ع ر˘ب˘ع ة˘عزؤ˘م
رارغ ىلع ،ءابؤلل رؤؤب اهب تلجضس
،سسواقن ،دباعلا ةينث ،سسيرأا ،ةكيرب
دنع تايفؤلا ددع رقتضسا اميف اذه

ةيحضضل ىرخا ةلاحو ةافو ةلاح71
ىفضشتضسمب يفؤت ةركضسب ةي’و نم
ت’احلا ناف ىرخا ةهج نم ،ةنتاب
نم لبقتضست لازت ’ اهيف هبتضشملا

م˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ،تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا فر˘˘ط
ىلا تا˘ن˘ي˘ع لا˘ضسرا ة˘ي˘مؤ˘ي ة˘ف˘ضصب
ة˘ي’ؤ˘لا˘ب ن˘يد˘جؤ˘ت˘م˘لا ن˘ير˘ب˘خ˘م˘˘لا

فضشكلل ةمزÓلا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘ج’
جئاتن تءاج ي˘ت˘لاو ،سسور˘ي˘ف˘لا ن˘ع

هبتضشي ناك ،ةيبلضس اهنم Óيلحت04

91 د˘ي˘فؤ˘كف ا˘ه˘با˘ح˘ضصا ة˘˘با˘˘ضصا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘با˘ضصم˘لا˘ب م˘˘ه˘˘كا˘˘كت˘˘ح’
ترهظ ن˘يذ˘لا وا ،م˘ه˘ت˘لا˘ح تد˘كا˘ت

سضعب˘لاو ا˘نورؤ˘ك سضار˘عا م˘ه˘ي˘ل˘ع

ةلاح87 مهنيب نم ،ازنؤلفنا رخ’ا

اهتلب˘ق˘ت˘ضسا ا˘ه˘ت˘با˘ضصا ي˘ف كؤ˘كضشم

نب يعماج˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا ح˘لا˘ضصم

دجاؤتت يذلا ،ةنتابب يماهتلا سسيلف

م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ةد˘كؤؤ˘م ة˘لا˘ح82 هب

نا را˘ب˘ت˘عا˘˘ب60 ـلا لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ط’ا

م˘ضسق ى˘ل˘ع يؤ˘˘ح˘˘ي ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا

لقن بجؤتضسا يذلا رم’ا لافطÓل

هذه ىلا مهفؤ˘ف˘ضص ي˘ف ن˘ي˘با˘ضصم˘لا

تف˘˘˘ضشك تقو ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضصم˘˘˘لا

ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا سصا˘خ˘ضشÓ˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘لا

ءÓخا مت ةيبلضس ةجيتن64 مهتباضصا

تاذ رداغ تقو يف ،اهباحضصا ليبضس

لثامتلا دعب ت’اح90 ةضسضسؤؤملا

لؤكؤ˘تور˘ب˘ل ة˘با˘ج˘ت˘ضس’او ءا˘ف˘ضشل˘ل

سصضصخ د˘قو ،د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا

ت’ا˘ح˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘ضس’ ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘˘لا

فلتخم نم ةلؤحملا ةي˘ضصع˘ت˘ضسم˘لا

ترخضس ثيح ،ةي’ؤلا تايفضشتضسم

ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘˘لا˘˘ب ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا د˘˘يد˘˘ع

باعيتضسا ةقاطب ت’احلا لابقتضس’

يف يؤ˘ح˘ت تاد˘حو30 ـب ترد˘ق

01 ،سشاعنÓ˘ل ار˘ير˘ضس51 اهلمج˘م

ةرضسأا60و لا˘˘ف˘˘ط’ا بط˘˘ل ةر˘˘ضسأا

عقؤتيو .يؤلكلا رؤضصقلا ىضضرمل

ددع يف ةريخ’ا ماقر’ا فرعت نا

ىؤتضسم ىلع سسوريفلاب تاباضص’ا

يعوÓلا لظ يف اعافترا ةنتاب ةي’و

،ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا فر˘ط ن˘م سسرا˘م˘م˘˘لا

يتلا ةيمؤمعلا قفارملاب اضصؤضصخ

اضصؤضصخ اريبك ا˘ضضا˘ضضت˘كا تفر˘ع

سسرادملاو ةيندملا ةلاحلا حلاضصم

جد0005 ةحنم قئاثو جارختضس’

تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘فدو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘˘ل

سسمأا مت هنأا ،ركذلاب ريدج.ةيميلعتلا

اهتافو دعب ،ةنتابب ةارما نفد لوأ’ا

مت ثيح ،ايكر˘ت˘ب ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

اهضسأار ط˘ق˘ضسم ى˘لا ا˘ه˘نا˘م˘ث˘ج ل˘ق˘ن

ايا˘ح˘ضض ن˘فد ة˘ق˘ير˘ط ق˘فو ا˘ه˘ن˘فدو

.ءابؤلا

ةيبلصس اهجئاتن تءاج ةلاح04 نم ديزأا

ةدكؤوم ةلاح643 ىلإا ةنتابب91 ديفوك يباشصم ددع عافترا
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نيضضرمملاو ءابط’ا نم ددع سسما لاوز جتحا
ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘ضسضسؤؤ˘م˘لا˘ب م˘ه˘ل˘م˘ع˘ل ن˘ي˘لواز˘م˘لا
ةيردضصلا سصارمÓل ةضصضصخملا ةيئافضشتضس’ا

تاراعضش ةضسضسؤؤملا رقم ماما نيعفار ،ةيدعملاو
،ةئرلا ناطرضسو لضسلا ىضضرم ريضصمب يدانت
ي˘ق˘ل˘ت˘ل م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضست ة˘ضسضسؤؤ˘م˘لا تنا˘ك ن˘˘يذ˘˘لا
زكرم ىلا ءابؤلا يضشفت دعب لؤحتتل ،جÓعلا
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘ضص’ا ت’ا˘ح بل˘غ’ لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا

لج ىلع نوذؤحضستي هؤباضصم تابو ،انورؤك

،اريرضس06 اهددع غلا˘ب˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا ةر˘ضسا

زجعلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ر˘خا ار˘ير˘ضس71 ا˘ه˘ل ف˘ي˘˘ضضا
دد˘ع عا˘ف˘تراو ءا˘بؤ˘لا ي˘˘ضشف˘˘ت ما˘˘ما ل˘˘ضصا˘˘ح˘˘لا

يف مكحتلا ل˘ب˘ق ،ا˘ه˘ت˘با˘ضصا د˘كؤؤ˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا
م˘قا˘ط’ا د˘ج˘ي˘ل ،م˘ه˘ن˘م دد˘ع ةردا˘غ˘مو ع˘ضضؤ˘˘لا
طضسو هضسفن ةضسضسؤؤملاب يبط هبضشلاو يبطلا

نم لضسلا ىضضرمو ةهج نم91 ديفؤك ىضضرم
ىضضرم عم مهعضضو ررقت نيذلا ،ىرخا ةهج
لح داجيا مهجاجتحا لÓخ نم نيبلاطم ،ءابؤلا
نا˘طر˘ضسلا ى˘ضضر˘م سضير˘ع˘˘ت مد˘˘عو ع˘˘ضضؤ˘˘ل˘˘ل

،انورؤ˘كب ة˘با˘ضص’ا ر˘ط˘خ ى˘لا ل˘ضسلاو يؤ˘ئر˘لا
ىدل ةميخو بقاؤع هنع رجني دق يذلا رم’ا
مهبضسح اهنا لب مهتاناعم نم ديزت دق ىضضرملا
ناو اؤ˘˘ضصضصخ ،ةا˘˘فؤ˘˘لا ى˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ب يدؤؤ˘˘˘ت د˘˘˘ق
اددع دضصحي تاب يضشفتملا يملاعلا سسوريفلا

با˘ح˘ضصا فؤ˘˘ف˘˘ضص ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غا حاور’ا ن˘˘م
.ةنمزملا سضارم’ا

لشسلا ىشضرم ريشصم لوح نوجتحي ““مويروتانوشسلا““ ءابطاو وشضرمم

ةنيطنصسق نم اهب ءيج

ةنتابب ةيعرششلا ريغ ةبراشضملل ةهجوم ةين’ديشص هبشش داومو ةمامك0008 زجح
لزن نم برقلاب نيتبكرم فيقوت نم ةنتاب ةي’و نمأابIRB لخدتلاو ثحبلا ةقرف تدرو تامولعم تنكم
رثع امهصشيتفت ىدلو ،ةنيطنصسق ةي’و نم ناردحني نيصصخصش امهنتم ىلع ناك ةنتاب ةنيدمب تارممبب ايليصش
متيل ةيعرصشلا ريغ ةبراصضملل ةهجوم ةيبط ةمامك0008 و لينيف عون يبط زافق00041 ىلع امهتزوحب

ح ناصشوصش.نيفوقوملا دصض ةيئازج تافلم زاجنا عم اهزجح

ت
يوصص

اف :ر
— 
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ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ح˘˘ج˘˘˘نو
ةيدلبب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا
ل˘يو˘ط ثح˘˘ب د˘˘ع˘˘بو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا

ديدحت نم ةلصصاوتم تاقيقحتو
رصصانع نم ددج دارفأا ةتصس ةيوه
موج˘ه˘لا˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘با˘صصع˘لا

ف˘صصت˘ن˘م تا˘با˘غ˘لا ناو˘عأا ى˘ل˘ع
موجهلا وهو يصضاملا يام رهصش
ي˘ف تا˘˘با˘˘صصا ع˘˘برأا ع˘˘قوأا يذ˘˘لا

ددصصب تناك يتلا ةقرفلا فوفصص

د’وأا ةيدلبب ليوطوب ةباغ دقفت

ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو د˘ع˘ب ح˘بار

ي˘ت˘لا ة˘با˘صصع˘لا ر˘صصا˘˘ن˘˘ع ما˘˘ي˘˘ق

نيلفلا بيرهت لاجم يف لغتصشت

هذه نم تايمك ىلع ءÓيتصسإ’اب

بير˘ه˘˘ت˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسإ’او ةدا˘˘م˘˘لا

ع˘فد يذ˘لا ر˘مأ’ا ىر˘خأا تا˘ي˘م˘˘ك

نم ةلكصشم تناك يتلا ةباصصعلاب

تيمك بصصن ىلا ارفن02 وحن

ءاد˘ت˘عإ’او تا˘با˘غ˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘ل
ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ببصست امم ءا˘صضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘صسأ’او
ةعبات تابكرم ثÓث بيرخت يف
تد˘كأاو .تا˘با˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل
يتلا ةيلمعلاب ةلصص ىلع رداصصم
ينطولا كردلا ةبيتك اهب تماق
لاز’ ثح˘˘ب˘˘لا نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م Ó˘˘صصاو˘˘ت˘˘˘م
ةبا˘صصع˘لا ن˘م ن˘ير˘خآا ن˘ير˘صصن˘ع
ر˘ه˘صش مو˘ج˘ه ي˘ف تطرو˘ت ي˘ت˘˘لا

يف ’از’ ناذللاو يصضاملا يام

ةريثك فارطأا  نأاو املع رارف ةلاح

ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘˘فو

يصشحولا موجهلا  تناد دق تناك

تاباغلا ناوعأا  هل سضرعت يذلا

ي˘ظ˘ح ا˘م˘ك ح˘بار د’وأا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب

اذ˘ه ي˘ف او˘حر˘ج ن˘يذ˘˘لا ناو˘˘عأ’ا

لبق نم سصاخ م˘ير˘كت˘ل مو˘ج˘ه˘لا

تاباغلا حلاصصمل ينطولا ريدملا

.ةي’ولا يلاو اذكو

ةقورسسم ةبكرم عاجرتسسإا
 ةنتاببةتوتلا نيع يف رارسشأا ةكبسش فيقوتو

سصوصصخب  ةنصس45 رمعلا نم غلبي سصخصش اهب مدقت ىوكصش تنكم
نم ،تئا˘ف˘لا يا˘م ر˘ه˘صش ن˘م ر˘ي˘خ’ا عو˘ب˘صس’ا ي˘ف ه˘ت˘ن˘حا˘صش ة˘قر˘صس
ةرئاد نماب ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةقرف فرط نم ،ةريخ’ا هذه عاجرتصسا

ةيحصضلا نكصس رقم مامأا ةنوكرم ةنحاصشلا تناك ثيح ،ةتوتلا نيع
اهتقرصس متي نا لبق ،ةنتاب ةي’وب ةتوتلا نيع ةنيدمب تافاصشلا يحب

اهئافخاب اماق ،ةنصس22و12 رمعلا نم ناغلبي نيباصش فرط نم
اميف ،كانه اهيلع رثع ثيح ،راجصشأ’او سشارحأ’ا طصسو ةيلبج ةقطنمب
مامأا قيقحتلا تارجا ءافتصسا دعب امهميدقتو  نيلعافلا فيقوت مت
نيوكت سصوصصخب ةتوتلا ني˘ع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
نكمت امك .ددعتلاو ليللا فرظب ةنرتقملا ةقرصسلاو رارصشأا ةيعمج

حوارتت ةبكرم نتم ىلع سصاخصشأا40 فيقوت نم ةقرفلا تاذ رصصانع

قلعتت ،ةقرصس اياصضق30 يف مهب هبتصشم ،ةنصس92 و42 نيب مهرامعا
ددعتلاو ءاصضيب ةحلصسأا لامعتصساب ةقرصسلاو رارصشأا ةيعمج نيوكتب
لخاد نم ةقرصسلاو نكصسم لخاد نم ةقرصسلا ،ةبكرم راصضحتصساو
نم ةعومجم عاجرتصسا مت ثيح ،ةيئاذغلا داوملا عيبل يراجت لحم
يف مهماحقا تدكأا يتلاو نيطروتملا ةزوحب تناك تاقورصسملا

ميدقت مت قيقحتلا تاءرجا ءافتصسا دعبو هيلعو ،هذه ةقرصسلا تايلمع
رمأا يذلا ةتوتلا نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا فارطأ’ا
.قح’ تقو يف ةمكاحملا راظتنا يف تقؤوملا سسبحلا مهعدياب
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صصرق14 امهتزوحب نيسصخسش فيقوت
يقاوبلا مأاب ءاسضيب ةحلسسأا و صسولهم

سسما موي يقاوبلا مأا ةي’و نمأابIRB لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
نم ةدكؤوم تامولعمل اهئاقتصسا دعب ’وز ةدحاولا ةعاصسلا دودح يف

يح ىوتصسم ىلع ةنصس72 و42 رمعلا نم ناعلبي نيصصخصش فيقوت
نيأا ، ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب ني˘صسب˘ل˘ت˘م ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا

ةحلصسأاو عاون’ا فلتخم نم ةلوصسبك52 ىلع امهتزوحب طبصض
غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب ،(ريبكلا مجحلا نم نيكاكصس) ةروصضحم ءاصضيب
ةيصضقلا يف قيقحت˘لا ي˘ف ارار˘م˘ت˘صساو ،ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م
ذاختإا دعب ةي’ولا نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ نايب بصسحب

سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب ىر˘خا ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘ج’ا ع˘ي˘م˘˘ج

نم ةلوصسبك14 ةزوجحملا ةيلامج’ا ةيمكلا لصصتل امهينكصسم
زجنا ةيصضقلا يف نيطروتملا .ايلقع ةرثؤوم ةفلتخم ةيوداو داوم
ةردخم داوم عيبلل سضرعو ةزايح» :يتيصضق نع ايئازج افلم امهدصض
نود ةحصصلا ةنهم ةصسرامم و ةيعرصش ريغ ةفصصب ةيلقع تارثؤومو
ةحلصسأا لمح ،ةين’ديصص داوم نيزختو عيبلا قيرط نع يعرصش رربم
مامأا امهميدقت مت ،«يعرصش رربم نود سسداصسلا فنصصلا نم ءاصضيب

 GCMªó RgÉQ  .امهرمأا يف تلصصف يتلاو سسمأا مويب ةيئاصضقلا تاهجلا

تاسسولهملا جيورتب اسسبلتم هطبسض مت/فراطلا

«رزيرز» ـب نمأ’ا ةسضبق يف «ةناطيسش»
ادح فراطلا ةي’و نمأ’ ةعباتلا تاردخملا ةحفاكم ةقرف تعصضو
ةهوبصشملا نكامأ’ا ىدحإاب هفيقوت رثإا «ةناطيصش» ـب ىنكملا طاصشنل
ـب هطبصض متو ةصسولهملا بوبحلا ةزايح مرجب اصسبلتم رزيرز ةيدلبب

.عورصشمÓلا عييبلا ققيرط نع اهجيورت ددصصب ناك اصصرق092
مدق ايئاصضق افلم هدصض زجنأا هعم قيقحتلا نم ءاهتنإ’ا دعبو ينعملا
.عاديإا رمأا هقح يف ردصصو ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا ىلإا هبجومب
سسابصسبلا ةرئاد نمأا يف Óثمم فراطلا ةي’و نمأا لصصتم قايصس يفو
ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا يجورم دحأاب ةحاطإ’ا نم نكمتي
ةفلتخم عاونأا نم تاصسولهملا نم ةيمك زجحو طبصض مت نيأا ةبلصصلا

فيقوت متيل ةلوصسبك44 ـب ةيمكلا تردق يزاتصسك’ا اهنيب نم
فلم هدصض زجنا ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج لامكتصسإا دعبو ينعملا
مامأا مدق عيبلا سضرغل ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح ةيصضق نع يئاصضق
هقح يف ردصص ناعرذلا ةمكحم ىدل ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

YÉO∫ GCe«ø.ةذفان سسبح تاونصس50 ـب يئاصضق مكح

ةدكيكسس

«ناديولا نيب» ـب ةيئام ةكربب لفط قرغ
دعب هفتح تاونصس01 هنصس زواجتي ’ لفط سسمأا راهن ةحيبصص يقل
لفطلا، ناديولا نيب ةيدلبب سسارغات ةيرقب ةيئام ةكرب هتعلتبا نا
ةيئاملا ةكربلا يف طقصسيل هيدلاو نم ةلفغ يف بعلي ناك يديرصش.م
فطتخيل برقأا ناك توملا نكل ةيامحلا رصصانعب لاصصت’ا مت دق و

يف ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلا اهلقن و ةثجلا لاصشتنا مت اروف و،هحور

اميف ،ةافولا ببصس ديكأاتل يعرصشلا بيبطلا ىلع اهصضرع راظتنا

M«ÉI HƒOjæÉQ .ةيواصسأاملا ةثداحلا يف اقيقحت ةينمأ’ا تاهجلا تحتف

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

1006ددعلا0202 ناوج30 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

نيمكلا يف تكراسش يتلا ةباسصعلا رسصانع نم دارفأا ةتسس لجيج ةي’و ةيليملا ةيدلبب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةبيتكلا تفقوأا
وهو عيباسسأا ةثÓث وحن لبق لجيج ةي’ولا ةمسصاع قرسش حبار د’وأا ةيدلبب ليوطوب ةقطنمب تاباغلا ناوعأا نم ةقرفل بسصن يذلا

.مهنتم ىلع اياحسضلا ناك تارايسس ثÓث بيرختو تاباغلا دارفأا نم ةعبرأا حرج نع رفسسأا يذلا موجهلا

رارف ةلاح يف ةعومجملا نم نادرف لاز’ اميف

موجهلا يف تكراسش يتلا ةباسصعلا دارفأا نم6 فاقيإا
 لجيجب حبار د’وأاب تاباغلا ناوعأا ىلع
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ة˘˘˘طر˘˘˘˘صشلا تاو˘˘˘˘ق تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا

هي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم سصخ˘صش ن˘م ،ة˘م˘لا˘ق

رهاطلا يوازوب يح ىوتصسم ىلع

و ،ةنصس23 رمعلا نم غلبي ،ةملاقب

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا د˘ع˘ب

هتزوحب روثعلا مت ،هنأاصشب ةمزÓلا

ةأايهم ةعط˘ق˘م طا˘صشما40 ىلع

اكيربل ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ءاود˘ل ع˘ي˘ب˘ل˘ل

ةلوصسبك54 عو˘م˘ج˘م˘ب051

.جيورتلا تادئاع نم يلام غلبمو

ىلا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل

مت ام ز˘ج˘ح د˘ع˘ب ،ة˘طر˘صشلا ز˘كر˘م

يف قيقحت حتف ثيح ،هيلع روثعلا

ايئاصضق افلم هدصض نوكيل ةيصضقلا

ةيعرصشلا ريغ ةصسرامملا لعف نع

داو˘م ع˘يزو˘تو ة˘لد˘ي˘صصلا ة˘ن˘ه˘م˘˘ل

ريغ ةصسصسؤوم قيرط نع ةين’ديصص

وةينعملا حلا˘صصم˘لا ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م

ى˘˘˘ل˘˘˘عو  ،قا˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا سسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف

مايق اهدافم ةدكؤوم تا˘مو˘ل˘ع˘مر˘ثإا

ج˘يور˘ت˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم سصخ˘˘صش

ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ،تارد˘خ˘م˘˘لا

تاوق ترصشاب ،ةملاقب حبار بيغصش

ثحبلا ةيلمع ةيئاصضقلا ةطرصشلا
فيقو˘ت˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ،ير˘ح˘ت˘لاو
ج˘يور˘ت˘ب ا˘صسب˘ل˘ت˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا

82 رمعلا نم غلابلاو تاردخملا
ذاختا دعبف  .ةملاقب ميقملا ،ةنصس
نأاصشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
هتزوحب روثعلا مت ،هيف هبتصشملا

عون نم تاردخم عطق50 ىلع

2.1 نزوب عيبلل ةأايهم جلاعم فيك

60 ا˘ه˘ب ر˘ئا˘ج˘صس ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع ، مار˘˘غ
عون نم سسولهم ءاودل ت’وصسبك

نم يلام غلبمو051 نيلاباغيرب
هي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا .ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع

ذاختا دعب ،نمأ’ا زكرم ىلإا لوح

نيأا ،هنأا˘صشب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘ج’ا

لعف نع ايئاصضق افلم هدصض نوك

عيبلل اهصضرعو تاردخملا ةزايح

ةصسرامملاو ةعورصشم ريغ ةقيرطب

ةلدي˘صصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ

قيرط نع ةين’ديصص داوم عيزوتو

ن˘˘م ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م

هيف هبتصشملا ،ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا

ة˘م˘كح˘م ما˘مأا كلذ ر˘ثا ى˘ل˘ع مد˘ق

سسبح ماع هقح يف ردصص يأا ةملاق

ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘˘غو عاد˘˘يإا نود ذ˘˘فا˘˘ن

.ةذفان

ةملاق

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك زجح و صصخسش فيقوت
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ةي˘ل˘م˘ع˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ل˘ي˘صصح ي˘ف
يئزجلا يحصصلا رجح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
فصشكلا مت تفصشك لجيج ةي’وب

تف˘˘قوأا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
نع لقي’ام ةي’ولا نمأا حلاصصم

زجح نع كيهان اصصخصش4701

˘مد˘ع بب˘صسب كلذو ة˘ب˘كر˘م04
زجحلا تاءارجاب اهباحصصأا مازتلا

تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ب˘ق ن˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب د˘كأاو .ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
حلاصصم نأاب ةي’ولا نمأاب مÓعإ’ا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خو تما˘˘˘ق ن˘˘˘مأ’ا
يام رصشع ينا˘ث˘لا ن˘ي˘ب ةد˘ت˘م˘م˘لا

سسف˘ن ن˘م ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘يا˘غ ى˘˘لاو
نع ل˘ق˘ي ’ ا˘م ف˘ي˘قو˘ت˘ب ر˘ه˘صشلا

او˘˘ما˘˘ق ن˘˘م˘˘م  سصخ˘˘صش4701
يئزجلا يح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا قر˘خ˘ب
ةرتف ءانثأا عراصشلا ىلإا جورخلاو

دتمت يتلاو ريخأ’ا اذه نايريصس

ة˘ع˘با˘صشلاو اءا˘صسم ة˘ع˘با˘صسلا ن˘ي˘ب

نع لقي ’ ام عصضخأاو ، احابصص

ء’ؤو˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م سصخ˘˘˘˘˘صش332

ةلاح ةصسارد ةيلمعل ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

تافلم نيوكت م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ق˘م˘ع˘م

سصخصش168 ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق

سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأ’ا ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإا ن˘˘˘˘م

لصصتم قايصس يفو .ني˘فو˘قو˘م˘لا

333 نع لقي ’ ام فيقوت مت
ريصسلاب اهباحصصأا ماق نمم ةبكرم
،رجحلا ةرتف ءانثأا  تاقرطلا يف
يتلا ةبقارم˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تر˘ف˘صسأاو
زجح نع تا˘ب˘كر˘م˘لا هذ˘ه تلا˘ط

اهعصضوو اهنم04 نع لقي’ام
بح˘صس ع˘˘م ةازاو˘˘م ر˘˘صشح˘˘م˘˘لا˘˘ب
اه˘با˘ح˘صصأا ن˘م ة˘قا˘ي˘صسلا ة˘صصخر
رجحلا دعاوقل مهتفلاخم ببصسب
.يئزجلا يحصصلا

ةبكرم04 نع لقي ’ ام زجح مت اميف

 لجيجب يحسصلا رجحلل مهقرخ ءارج صصخسش4701 فيقوت
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تصسيلو ،Óح تمصصلا دعي مل
ةبلاطملا نم انعنمت نم انوروك
تاومأا ا˘ن˘نأ’ ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف ا˘ن˘ق˘ح˘ب
حرصص اذكه ،نكصسلا ةمزأا ببصسب
مامأا اوج˘ت˘حا ن˘يذ˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا

عيزوتب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م
قيصضلا ناكصس مهنيبو تانكصسلا

تويبلا ناكصسو خاوك’ا ناكصسو
،را˘ي˘ه˘ن’ا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا

ةدكيكصس ةنيدم ناكصش بلاطيو
تانكصسلا عيزو˘ت˘ب ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
ةفقوتملا ةيلمعلل ةايحلا ةداعاو

روهظ ليبق يأا ،سسرام رهصش ذنم
ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
نا˘ح د˘˘ق ناوآ’ا نأا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
رابغلا سضفنو مهنع نبغلا عفرل

اوعدو ،سساصسحلا فلملا اذه نع
ءا˘فو˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
تÓئاع˘لا تا˘ئ˘م نو˘ك ا˘هدو˘عو˘ب
سشيم˘ه˘ت˘لاو ق˘ي˘صضلا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ي˘صسف˘ن˘لا طو˘غ˘صضلاو

01  ذنم ةمئاقلا نÓعا رظتنتو
نم مه˘ن˘م˘ف را˘ظ˘ت˘ن’ا ن˘م ر˘ه˘صشأا
هعم ىهتناو ه˘ئار˘ك د˘ق˘ع ى˘ه˘ت˘نا

عاب نم مهنمو ءاركلا ةداعإ’ هلام
كانهو لاملا ةلمكتل هل سضارغا

،عدو˘ت˘صسم وأا و˘ب˘ق˘ب ن˘ط˘˘ق˘˘ي ن˘˘م
دعتباو هد’وأا ري مل نم مهنمو
ن˘كصسم˘لا ق˘ي˘صض بب˘صسب م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
هتمئÓم مدع و هيف نكصسي يذلا

تويب ىلا مهلقنب موقيل هد’وأ’
و ايندلا رداغ نم مهنمو ،براقأ’ا

يف هتلئاعب عمتجي نأا هملح ناك
بلا˘ط˘ي اذ˘ه˘ل .د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘ن˘˘كصس
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ر˘˘صشن˘˘ب نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ن˘كصسل˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘صس’ا
اهب يلاولا دعو يتلا يعامتج’ا
دد˘˘حو ،ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
سسرام رهصش نم يناثلا عوبصس’ا
م˘ت م˘ث ،ا˘ه˘˘ل اد˘˘عو˘˘م مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا

،انوروك ةحئاج بب˘صسب ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت

ة˘م˘ئا˘ق˘لا نود˘ير˘ي م˘˘ه˘˘نأا اود˘˘كأاو

،مهيف ل˘مأ’ا ثع˘بو نا˘ن˘ئ˘م˘طÓ˘ل

عور˘صشم لا˘˘غ˘˘صشا نأا م˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ل

’ ةدكي˘كصس ة˘ن˘يد˘م˘ب تا˘ن˘كصسلا

ةز˘ها˘ج ر˘ي˘غو ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م لاز˘˘ت

رصشن نوديري م˘ه˘ن˘كلو ع˘يزو˘ت˘ل˘ل

لا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

خيرات نم رهصشأا9 ذنم اهراظتنا

لوط عمو ،ةيلوأ’ا ةمئاقلا روهظ

ا˘ب˘ع˘صص را˘ظ˘ت˘ن’ا ح˘ب˘صصا ةد˘م˘˘لا

مهفورظل بصسانم ريغو ايصساقو

.ةيعامتج’ا

ةدكيكسس

ةي’ولا رقم مامأا نوجتحي نكسسلا وبلاط

ةدكيكسس

 رئب لخاد اهفتح ىقلت ةينيعسست
رئب يف .زوجع طوقصس لجأ’ لوأ’ا سسمأا ءاصسم ةبازع ةيوناثلا ةدحولا يف ةلثمتملا ةدكيكصس ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت

ىلا  ةيندملا ةيامحلا رصصانع فرط نم تلقن ثيح ةنصس09 رمعلا نم  غلبت ةيحصضلا ، تبصسلا ةيدلب ةصضايبلا ةيرق ىمصسملا ناكملاب
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ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع˘ف

ام رشصحلا ل لاثملا ليبشس ىلع

دعب وطي مل «1 لدع» فلم لازي

ىر˘خأا ر˘ه˘ششأا هر˘ظ˘ت˘ن˘ت لاز˘ت ا˘˘مو

1002 ةنشس وب˘ت˘ت˘كم ل˘شصح˘ت˘ي˘ل

اوداف˘ت˘شسا ي˘ت˘لا تا˘ن˘كشسلا ى˘ل˘ع

اهزاجنإا ىلع تفرششأا يتلاو اهنم

نكشسلا نيشسحتل ةينطولا ةلاكولا

ر˘ه˘شش ءا˘شضق˘نا ع˘م˘ف ،هر˘يو˘˘ط˘˘تو

ريزو ج˘ج˘ح˘ت9102 ربم˘ت˘ب˘شس

ةيو˘ج˘لا لاو˘حألا ا˘ه˘ت˘قو ن˘كشسلا

مدع ءارو ببشسلا اهنأاب لاق يتلا
ةينكشسلا ع˘يرا˘ششم˘لا ة˘فا˘ك ما˘م˘تإا

مغر ،«1لدع» جمانربب ةشصاخلا
تناك ول ىتح هنأاب لوقي عقاولا نأا
اذ˘ه نإا˘ف ةد˘ي˘ج ة˘يو˘ج˘لا لاو˘˘حألا
ىوطي نأا ليحتشسملا نم فلملا

لÓخ نمف ،ربمتبشس رهشش لÓخ
ةرظن ار˘خؤو˘م «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ءا˘ق˘لإا

ةيدلبب «نيشسح ةعمج» عقوم ىلع
ي˘لاو˘ح ن˘م˘شضت˘ي يذ˘لا ي˘نو˘ب˘˘لا

شصشصخ ة˘ي˘˘ن˘˘كشس ةد˘˘حو005

نيذلا «1لدع» يبتتكمل اهبلغأا
ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تد˘˘عو

هريوطتو نكشسلا نيشسحت ةلاكول
«رب˘م˘ت˘ب˘شس د˘عو» ط˘ق˘شس نأا د˘ع˘ب
نم يرفيف رهشش عقوملا ميلشستب

ثدحي مل ام وهو0202 ةنشس
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا لاز˘˘ت ا˘˘م ثي˘˘ح ،ا˘˘شضيأا
ة˘ع˘م˘ج» ع˘قو˘م ي˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

ةري˘تو نأا ا˘م˘ك ،ةر˘خأا˘ت˘م «ن˘ي˘شسح
ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘قو ا˘م˘ب˘شسح لا˘˘غ˘˘ششألا
ة˘ع˘فد جا˘ت˘ح˘ت ةدر˘ج˘م˘لا ن˘ي˘ع˘لا˘ب

نأاو اشصوشصخ ،اهعيرشستل ةريبك
تبر˘شض ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘˘شصلا ة˘˘مزألا
تداز انوروك ءابو ببشسب دÓبلا

اذ˘ه ي˘ف لا˘غ˘ششألا ل˘ي˘ط˘˘ع˘˘ت ن˘˘م

لاز˘ت ا˘م يذ˘لا ز˘غ˘ل˘لا عور˘˘ششم˘˘لا
ةشضئافلا ةشصح˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ى˘ت˘ح
ديفتشسيشس نم فورعم ريغ هنع
عشضوت مل اهنأاو اشصوشصخ ،اهنم
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب را˘ي˘ت˘خلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف

لازي امو اذه ،«2 لدع» يبتتكمل

اوراتخا نيذلا «1 لدع» وبتتكم
نوفرعي ل «نيشسح ةعمج» عقوم
يتلا تانكشسلل مهمÓتشسا دعوم
نأاو ا˘شصو˘شصخ ،ا˘ه˘ن˘م اودا˘ف˘ت˘˘شسا
˘مر˘ت˘ح˘ت م˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
يف مهل اهت˘مد˘ق ي˘ت˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا
.ةبشسانم نم رثكأا

9102 ربمتبسس رهسش لÓخ جمانربلا فلم يطب تدعو

«1 لدع» فلم قÓغإاب نكسسلا ةرازو دعو ضضقاني «نيسسح ةعمج» عقوم
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لامعل يقيشسنتلا بتكملا عفر
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطق
ماعلا داحتÓل عباتلا ةبانع ةيلول
ة˘ح˘ئل ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةر˘يزو ى˘˘لإا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘ب
ثيح نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
ةد˘˘ع ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لا نا

ثيح ةينهم تلاغششناو لكاششم
عا˘ط˘ق˘ل ششي˘م˘ه˘ت˘ب بت˘كم˘لا دد˘ن
ة˘يلو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘يو˘˘كت˘˘لا

ىلع ةيلولا لشصحتت ملو ةبانع
ةد˘˘تا˘˘شسا ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘ل بشصن˘˘˘م يأا

نأا املع ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لا

ةنشس52 ة˘ي˘مد˘قأا ه˘ل ن˘م كا˘˘ن˘˘ه
نيب مرب˘م˘لا قا˘ف˘تلا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا

خيراتب ينهملا نيوكتلا ةرازوو

قفتا يذلاو9102 ربمشسيد12

ةذتاشسأا ة˘ي˘قر˘ت  ة˘ب˘شسن ع˘فر ى˘ل˘ع

53 ىلإا ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لا
ةذ˘تا˘شسأا ي˘لا˘م˘˘جإا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيناثلا ةجرد˘لا ن˘م شصشصخ˘ت˘م˘لا
ةيقرتلا طورشش مهيف رفوتت يتلا

حرتقا امك0202 ةنشس نم ءادتبا
لا˘م˘ع˘˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

ةيئانثتشسا ةي˘قر˘ت ءار˘جإا ن˘يو˘كت˘لا
ة˘جرد ن˘ي˘شصشصخ˘ت˘م˘لا ةذ˘تا˘شسأل
لمعلا هب لمعلا مت املثم  ةيناث
ا˘م˘كو ى˘لوأا ة˘جرد˘لا ةذ˘تا˘شسأا ع˘م
تانكشسلا ريهطت ةرورشضب بلاط
يكل ةيلولاب ةيفيظولا  ةيمازلإلا
عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسي
ةمئاد بشصانم حنم ادكو ةيلولاب
مهئاطعإا و نيدقاع˘ت˘م˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل
بشصانم ىلع لوشصحلل ةيولوألا

ةنشس02 هيدل نم مهيف نل ةمئاد
ىلإا ةفاشضإلابو بشصنملا اذه يف
نو˘نا˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘م˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘شسا˘˘شسألا

ىلع لامعلا تاعلطت عم ىششامتي
ي˘قا˘ب˘˘ك م˘˘ه˘˘فا˘˘ن˘˘شصأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ءاج ام بشسحب اذهو تاعاطقلا
تملشست يتلا بلاطملا ةحئل يف
اهدافمو اهنم ةخشسن ةعاشس رخآا
داجيل ةر˘يزو˘لا ل˘خد˘ت ةرور˘شضب

عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع بلا˘ط˘م˘ل لو˘ل˘˘ح
ىلإا اهنم ةخشسن لاشسرا مت يتلاو
ىوتشسم ىلع ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ي˘˘لاو˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يلو˘˘˘لا

نييرئازجلا لامعل ماعلا داحتلاو
لام˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لاو
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘˘ق
.نيينهملا

نيدقاعتملا جامدإا و تايقرتلاو يسساسسأ’ا نوناقلا ةعجارمب ةبلاطملل

ةريزولل بلاطملا ةحئل عفري ينهملا نيوكتلا لامعل يقيسسنتلا بتكملا

راتخم يجاب ةعماجبيلاعلا نيوكتلاب  ريدملا بئان بيسصنت

فلكم ريدم بئانك «ودحواج اسضر» بيسصنت
لسصاوتملا نيوكتلاو جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاب

عشسوملا ةعماجلا شسلجم داقعنا ششماه ىلع شسمأا لوأا ةحيبشص مت
نيوكتلاب فلكم ريدم بئان هتفشصب ودحواج اشضر ذاتشسألا بيشصنت
ذاتشسأÓل افلخ تاداهششلاو لشصاوتملا نيوكتلاو جردتلا يف يلاعلا

ذاتشسألا هل ملشس ثيح هميركت مت يذلا يشضاقلب رهاطلا دمحم
ريدقتو ركشش ةداهشش ةبانع راتخم يجاب ةعماج ريدم عنام دمحم
ةيرادإلا ةيلوؤوشسملا هيلوت ةرتف ةليط اهلذب يتلا تادوهجملا ريظن
يف حاج˘ن˘لاو ق˘ي˘فو˘ت˘لا ماود ه˘ل ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ،ر˘يد˘م بئا˘ن بشصن˘م ي˘ف

S¢.Q.ةينهملا هتريشسم

راهسشإا

 ةيبعسشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 ةبانع ةي’و
   ةبانع ةيدلب
 ةحسصلا ظفحل يدلبلا بتكملا

دعاسس ديسسلا ةدئافل ةمئÓملا مدع وأا ةمئÓملل يمومع قيقحت حتف نمسضتي191 مقر رارق
2711 يح ب نئاكلا لحملاب ىهقم لوأ’ا فنسصلا نم تابورسشملا عيب طاسشن لÓغتسس’ بياعلا

ةبانع ةيدلب يسضرأ’ا قباطلا71 مقر لمحي لحم93 مقر ب ةقطنملا يبرغلا لهسسلا نكسسم
.ةبانع ةي’و

 ررقي ةيدلبلا ةرادإ’ ماعلا نيمأ’ا ديسسلا نم حارتقاب
ةيدلب ةيمومعلا ةواقنلا و ةفاظنلل ضشتفم ةبتر ناسسح ةلايف نب / ديسسلا نييعت: ةيناثلا ةداملا

ةسسن’ا هفلختسست هبايغ  ةلاح يف و ةمئÓملا مدع وا ةمئÓملل يمومعلا قيقحتلا ءارج’ ةبانع
 ةبانع ةيدلب ةيمومعلا ةواقنلا و ةفاظنلل يسسيئر ضشتفم ةبتر ةنيربسص يبوعل
رسشن خيرات نم اءادتبا ةيلاتتم اموي51 ةدمل ةيدلبلا رقمب قيقحتلا لجسس حتفي : ةعبارلا ةداملا

ضضرغلا اذهل ضصسصخملا لجسسلا يف هتاظحÓم ليجسستب مدقتي نا ضضراعم لك يلع و رارقلا اذه
ظفحل يدلبلا بتكملا يلا فلملا لوحي و ققحملا ظفاحملا يلا ايباتك اهلسسري وا ضضرغلا اذهل

ةعاسس27 ىدعتت’ لاجآا يف ةيلمعلا نم ءاهتنا دعب ةحسصلا
0202/60/30 eL aaS rehkA / buP

 ةيبعسشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 ةبانع ةي’و
 ةبانع ةيدلب
 ةحسصلا ظفحل يدلبلا بتكملا

ديسسلا ةدئافل  ةم˘ئÓ˘م˘لا مد˘ع وا ة˘م˘ئÓ˘م˘ل˘ل ي˘مو˘م˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ن˘م˘سضت˘ي391 م˘قر رار˘ق
ن˘ئا˘ك˘لا ل˘ح˘م˘لا˘ب ىه˘ق˘م لو’ا ف˘ن˘سصلا ن˘م  تا˘بور˘سشم ع˘ي˘ب طا˘سشن لÓ˘غ˘ت˘سس’ ق˘ي˘فر فا˘ي̆˘سضو˘˘ب
. ةبانع ةيدلب يلفسسلا قباطلا667 لحملا2 يبرغلا لهسسلا ىمسسملا ناكملاب

 ررقي ةيدلبلا ةراد’ ماعلا نيم’ا ديسسلا نم حارتقاب
ةواقنلا و ة˘فا˘ظ˘ن˘ل˘ل  ي˘سسي˘ئر ضشت˘ف˘م ة˘ب˘تر ة˘ن˘ير˘ب˘سص ي˘بو˘ع˘ل / ة˘سسن’ا ن˘ي˘ع˘ي : ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةدا˘م˘لا
لاح يف و ةمئÓملا مدع وا ةمئÓملل يمومع قيقحت حتف ءارج’ ةبانع ةيدلبب ةيمومعلا

.ةبانع يدلب ةيمومعلا ةواقنلا و ةفاظنلل ضشتفم ةبتر ةدح ينامحر ةسسن’ا اهفلختسست اهبايغ

خيرات نم اءادتبا ةيلاتتم اموي51 ةدمل ةيدلبلا رقمب قيقحتلا لجسس حتفي : ةعبارلا ةداملا
اذهل ضصسصخملا لجسسلا يف هتاظحÓم ليجسستب مدقتي نا ضضراعم لك يلع و رارقلا اذه رسشن
يدلبلا بتكملا يلا فلملا لوحي و ققحملا ظفاحملا يلا ايباتك اهلسسري وا ضضرغلا اذهل ضضرغلا
.ةعاسس27 ىدعتت’ لاجا يف ةيلمعلا نم ءاهتنا دعب ةحسصلا ظفحل

0202/60/30 eL aaS rehkA / buP

عـيبلل
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م ضضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ع˘˘ي˘˘˘ب
دقعب يدي˘ه˘م ن˘ب ةر˘ئاد ي˘سسا˘ق يد˘ي˘سسب
ىجر˘ي ر˘˘مأ’ا ه˘˘م˘˘ه˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ك˘˘ل˘˘م
:مقرلا ىلع ركاسش ديسسلاب لاسصتإ’ا

3191186760
0202/60/30 eL aaS rehkA / buP

عـيبلل
ثلاثلا قباطلا4f فرغ عبرأا لزنم عيب
ةيكلم دقعب ةبانع ةي’و ينوبلا ةيدلب
ر˘مأ’ا ه˘م˘ه˘ي ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ل يرا˘˘ق˘˘ع ر˘˘ت˘˘فد و
:مقرلاب لاسصتإ’ا ىجري

5579965760
0202/60/30 eL aaS rehkA / buP

  ناوج1 ـل فداسصملا ةلوفطلل يملاعلا مويلل اءايحإا

انوروك نم ةياقولل ةيسسيسسحت ةلفاق
¯MƒQjá aÉQì

ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج شسمأا تم˘˘ظ˘˘ن
با˘˘ب˘˘ششلا تا˘˘طا˘˘ششن ر˘˘يو˘˘ط˘˘˘تو
عم قيشسنتلاب لبقتشسملا ةلوفطو
ةيلول ةيفاقثلا شسواطلا  ةيعمج
ةيوعوتو ةيهي˘فر˘ت ة˘ل˘فا˘ق ة˘با˘ن˘ع
شسوريف نم ةياقولل  ةيشسيشسحتو

يتلاو91-ديفوك–انوروك
يفاقثلا زكرملا مامأا نم تقلطنا
تباج دقو لي˘عا˘م˘شسإا ي˘م˘ششا˘ه˘لا

ىلإا ةبانع ةنيدم عراوشش فلتخم
ةبشسا˘ن˘م˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘شسو ة˘يا˘غ
ةلوفطلا ديعل يملاعلا مويلا ءايحإا

ةنشس لك نم ناوج1 ـل فداشصملا

نيجرهملا اهطششن ةلفاقلا نأا ثيح

ةينوهلب باعلا شضرع لÓخ نم

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا تا˘˘˘شصقرو

ة˘ل˘م˘ح˘لا را˘طإا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘حر˘˘شسم

شسوريف نم ةياقولل  ةيشسيشسحتلا

ر˘ئاز˘ج˘لا حا˘ت˘جا  يذ˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك

يقاب رارغ ىلع ةشصاخ  ةفشصب

ءا˘بو ه˘نا را˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود

ةل˘فا˘ق˘لا لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘كو ي˘م˘لا˘ع

لافطأÓل ةيقاولا تاعا˘ن˘ق ع˘يزو˘ت

تاءار˘˘جإلا را˘˘طإا ي˘˘ف ءاد˘˘ترÓ˘˘˘ل

اذ˘ه ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا

قيلعت ىلإا ةفاشضإلابو شسوريفلا

عراو˘˘˘ششلا ر˘˘˘ب˘˘˘ع تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘شصل˘˘˘˘م

ةرو˘ط˘خ˘ب ن˘طاو˘م˘لا شسي˘شسح˘ت˘˘ل

˘ماز˘ت˘للا ةرور˘˘شضبو شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ةياقو˘ل˘ل ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا˘ب

تامامكلاو ةعنقألا ءادتراك هنم

ل˘˘شسغو يد˘˘شسج˘˘لا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا و

اذهبو  نو˘با˘شصلا˘ب اد˘ي˘ج ن˘يد˘ي˘لا

نب ةيروح تدكأا دقف شصوشصخلا

ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ة˘˘شسي˘˘ئر د˘˘ما˘˘ح

با˘˘ب˘˘ششلا تا˘˘طا˘˘ششن ر˘˘يو˘˘ط˘˘˘تو

ةدعتشسم اهنأاب لبقتشسملا ةلوفطو

اده يف لم˘ع˘لاو ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘ل

ءاوشس دÓبلا  اهب رمت يتلا فرظلا

وأا تامظنملا وأا تايعمجلا عم

بلغتلا  ةياغ ىلإا شصاخششأا ىتح

اذ˘ه ي˘فو  ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هد˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تما˘ق د˘ق˘ف لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

تا˘ما˘˘م˘˘كلا ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب

ىلاو نينطاوملا ىلع اهعيزوتو

ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ة˘˘طا˘˘خا م˘˘ت نآلا  د˘˘ح

ى˘ل˘ع ع˘يزو˘تو ة˘ما˘م˘˘ك0001

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ب˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ىوتشسم ىلعو عراوششلاب ةراملاب

ةيراجتلا تاءاشضفلاو  قاوشسألا

م˘ت ة˘لو˘ف˘ط˘لا د˘ي˘ع  ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘بو

لافطألاب ةشصاخ تامامك ةطايخ

ة˘شصا˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كملا˘˘ب اذ˘˘هو

تاطايخلا ةمهاشسمبو ةي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل

.تاعوطتملا

ةنسس21 دنم ضشطع ةمزأا نم لورسسلاب تاحطسسملا ناكسس ةاناعم ببسسب

يلاولالخدتب بلاطتناسسنإلا قوقحل ةينطولا ةيعمجلا
¯MƒQjá aÉQì

ةيشضرألا تاحطشسملاب نينطاقلا يكتششي

عبات˘لا لور˘شسلا ي˘ح˘ب ن˘كشس005 عورششمب

07 ـب مهددع ردقملاو ينوبلا ةيدلبل ايميلقإا

يأا ةنشس21 ذنم ةقناخ ششطع ةمزأا نم ةلئاع

تÓشسارم˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب8002 ةن˘شس ن˘م
ىلإا يح˘لا نا˘كشس ن˘م ةدد˘ع˘ت˘م˘لا يوا˘كششلاو
نير˘مألا نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا  تا˘ط˘ل˘شسلا
ها˘ي˘م˘لا لو˘شصو مد˘عو ها˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘مزأا  بب˘˘شسب
قÓطإلا ىلع مهتايفنح ىلإا برششلل ةحلاشصلا

هايم ءانتقا ىلإا نورطشضي امم ةدملا كلت لاوط
لقثأا دق رمألا  ادهو ةشضهاب نامثأاب جيراهشصلا

نكلو ءاملا تاونق دوجو نم مغرلابو  مهلهاك
مه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح ى˘لإا ق˘ح˘ل˘ي ل ءا˘م˘لا نأا ل˘كششم˘لا

ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا نأا م˘˘˘كح˘˘˘بو
يذ˘لا ناز˘خ˘لا تح˘ت ة˘ي˘شضرألا تا˘ح˘ط˘شسم˘لا
نكلو ةرششابم هايملاب لورشسلا ةقطنم دوزي
يفاك ريغ طغشضلا نوك مدعم ءاملاب دوزتلا

ناف ادهلو  يلاع ناكم ىلإا لشصي ل ثيح
ةشصاخ ةانق زاجنا ةرورشضب هايملل ةيرئازجلا
دقعلل اقبط هايمب  دوزتلا نم مهينكمتل مهيحل
ةيرئازجلا ةحل˘شصمو نا˘كشسلا ن˘ي˘با˘م مر˘ب˘م˘لا
ته˘جو د˘ق˘ف شصو˘شصخ˘˘لا اد˘˘ه˘˘ب و  ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
ناشسنإلا قوقح نع عافدلل ةينطولا ةيعمجلا

ي˘ت˘لاو ي˘لاو˘لا ى˘لإا ىو˘كشش  ة˘˘با˘˘ن˘˘ع بت˘˘كم
ا˘هدا˘ف˘مو  ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن ة˘عا˘شس ر˘خآا تم˘ل˘شست
لوؤو˘شسم˘لا ه˘ت˘ف˘شصب ي˘لاو˘لا ل˘خد˘ت ةرور˘شضب
لح داجيإا لجا نم  ةيلولا ىوتشسم ىلع لوألا

اده ناكشس دوزت  مدع لكششمل عيرشسو يردج

ةايحلا تايرورشضلا نم ةشصاخو ءاملاب يحلا

نم مغرلابو ةي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف اد˘ج م˘ه˘مو

ل˘خد˘ت رار˘˘ق ءا˘˘ج د˘˘قو ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا يوا˘˘كششلا

ه˘تد˘ششا˘ن˘مو ي˘لاو˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ل˘شسار˘مو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ها˘˘ي˘˘م ل˘˘كششم ل˘˘خ˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل

اهي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب اد˘هو ة˘ي˘شضرألا تا˘ح˘ط˘شسم˘لا˘ب

نكشس005 عور˘˘ششم نا˘˘كشس ن˘˘م ىو˘˘˘كشش

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا بلا˘˘ط˘˘تو ة˘˘ي˘˘شضرأا تا˘˘ح˘˘ط˘˘شسم

تاونق ةئيهت عورششم يف عارشسإلاو ليجعتلاب

خشسن تلشسرأاو عورششمل برششلا ءاملاب دوزتلا

ةينعملا تاهجلا فلتخم ىلا ةلشسارملا نم

ةيرئازج˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لاو ةر˘ئاد˘لا ي˘شسي˘ئر ا˘ه˘ن˘م

نم زكرم ينوبلا ةدحوو ةبانع ةيلول هايملل

.هايملاب دوزتلا لكششمل يردج لح داجيا لجا

اهقلطأا تاحيرسصت يف يودب نيدلا رون ةموكح يف ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ريزوو يلاحلا ةيلخادلا ريزو دوجلب لامك دعو
ريغ ،ةروكذملا ةنسسلا نم ربمتبسس رهسش لÓخ نطولا ةي’و ةفاك يف يئاهن لكسشب ىوطيسس «1 لدع» فلم نأاب9102 ةنسس فيسص

نم هريغك عقاولا ضضرأا ىلع دعولا اذه دسسجي نأا نود  ىرخأ’ا رهسشأ’ا نم ديدعلا هءارو تدازو ىسضقنا روكذملا دعوملا نأا
.ةيسضاملا تاونسسلا لÓخ نكسسلا ةرازو ةبيقح ىلع اولوادت نيذلا ءارزولا بلغأا اهقلطأا نأاو قبسس يتلا دوعولا
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ةعطاقمب فلكملا سسما لوا ماق
ةيناديم ةجرخب يبياطسش تاباغلا

ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا سسي˘˘ئر ة˘˘ق˘˘˘فر
م˘سسق˘لا سسي˘ئرو ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل
بئا˘ن˘لا ع˘˘م ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا
يبياطسش ةيدلبل لاغسشألاب فلكملا
ة˘ج˘لو˘لاو ة˘لز˘˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا
ى˘لا ة˘يدؤو˘م˘لا كلا˘سسم˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل
داد˘عإا د˘سصق ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ز˘˘جاو˘˘ح˘˘لا
كلا˘سسم زا˘ج˘نإل ة˘ي˘ن˘ق˘ت تا˘قا˘˘ط˘˘ب

ل˘ي˘ه˘سست˘ل ة˘ي˘ئا˘م ز˘جاو˘حو ةد˘يد˘ج

ريفوتو ءاملا طاقن ىلإا لوسصولا
نم.تاباغلا قئارح ةحفاكمل هايملا

ةبان˘ع ة˘يلو ي˘لاو  ى˘ط˘عأا ه˘ت˘ه˘ج
ةيسسيسسحتلا ةلفاقلا قÓطنا ةراسشإا
و تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ن˘م ة˘يو˘عو˘ت˘لا
لك ةكراسشمب ىربكلا ليسصاحملا

ة˘ير˘يد˘م ،تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م ن˘˘م
ة˘فر˘غ˘لا ، ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
ثيح، ةيندملا ةيامحلا و ةيحÓفلا
سسي˘سسح˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ظ˘˘ت˘˘سس
فايطسصلا مسسوم ةليط ةرمتسسم
ةروا˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ
نم.ةيحÓفلا يسضارألا و تاباغلل

نع ثدحت تاباغلا ظفاحم هتهج
عم تاباغلا قئارح راسشتنإا بابسسأا
ةبا˘غ˘لا نأا ى˘ل˘ع ه˘حا˘ح˘لإاو هد˘ي˘كأا˘ت
.ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا بج˘˘ي ة˘˘نا˘˘مأا

ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م لوا تنا˘˘كو
ي˘ب˘يا˘سش ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا ة˘عرز˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيدلب ةسشيرحلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘بر˘ع˘لا
ةحاسسم ىلع عبرت˘ت ي˘ت˘لا را˘ج˘ح˘لا

يناث امأا ،بوبحلا نم راتكه53
حÓفلا ةرم˘ث˘ت˘سسم تنا˘كف ة˘ط˘ح˘م
ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ح˘بار يد˘ل˘ب

راتكه07 ةحاسسم ىلع ةعبرتملا
،نيللاو بلسصلا هيعونب حمقلا نم

ة˘ظ˘فا˘ح˘م ل˘ث˘م˘م زر˘بأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ه˘نأا تا˘با˘˘غ˘˘لا
ة˘ل˘ي˘ئ˘سض ق˘ئار˘ح ل˘ي˘ج˘سست ع˘قو˘ت˘˘ي
هب رمت يذلا يئزجلا رجحلا ةجيتن
ة˘ي˘م˘هأا ى˘لإا قر˘ط˘ت˘ت ا˘م˘˘ك.دÓ˘˘ب˘˘لا
ةحونمملا تازايتمإلاو تاني˘مأا˘ت˘لا

يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ي˘حÓ˘ف˘لا نوا˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل
ىلع ديكأاتلاو.ةيحÓفلا تاني˘مأا˘ت˘لا
فلتخم نم رذحلاو ةطيحلا يخوت
˘ما˘قرألا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا ع˘م ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
ةياقولل ةينعملا حلاسصملل ةيفتاهلا

 .قئارحلا نم
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قلغ نع ةدرابلا نيع ةيدلب تنلعأا
ةقطنمب ةيراوجلا ةيحسصلا ةدايعلا

موي نم ءادتبا ، (نارغم) حارم ةيدك
تا˘˘م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘ظ˘˘˘ن سسمأا لوأا
ا˘ي˘لا˘ح ما˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
، حارم ة˘يد˘كل ة˘ي˘ح˘سصلا ةد˘حو˘لا˘ب
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ئرا˘˘˘ط يأل ا˘˘˘يدا˘˘˘ف˘˘˘تو

يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘جر˘ح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
مت هناف ،انوروك ةحئاج لاحفتسسا
ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘لا˘سصم˘لا ع˘م قا˘ف˘˘تلا
ةدمل ةدايعلل يلكلا قÓغإلا ىلع،

ل˘˘ك نا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع و . ا˘˘˘مو˘˘˘ي03
لكل هجوتسس ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا

ن˘ي˘ع˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تادا˘ي˘ع˘˘لا ن˘˘م
زا˘˘ج˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع كلذ˘˘˘كو د˘˘˘ي˘˘˘سصلا
حت˘ف˘ت˘سس ر˘خآا بنا˘ج ن˘م .لو˘سسغ˘لا

يديسسب تامدخلا ةددعتم ةدايعلا
راظتنا لوط دعب اذهو اهباوبأا رامع
ى˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا ر˘˘˘خأا˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
ةدايعلا حت˘ف رار˘ق ءا˘جو .ا˘هاو˘ت˘سسم
اهعفر يتلا ريراقت˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
يأا ةيعمج ةسصاخو ةيدلبلا ناكسس

ددع ةدايز يلا ديُفت يتلاو5/4 يف
ام ،ةيدلبلا ىوتسسم ىلع ناكسسلا
ةديحولا ةدايعلا ظاظتكا ىلإا ىدأا

اسصقن ،د˘ه˘سشت ي˘ت˘لاو ،ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
اذكو ،ةيبط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ي˘ف ا˘حدا˘ف
ر˘يد˘م ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .جÓ˘ع˘لا ةز˘ه˘˘جأا
عجرأا ،ةيلولاب ناكسسلاو ةحسصلا
ع˘˘فر مد˘˘ع ى˘˘لإا لا˘˘غ˘˘سشألا ر˘˘˘خأا˘˘˘ت
ة˘سسسسؤو˘م فر˘ط ن˘م تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘˘لا
نإاف اهحتف رار˘ق د˘ع˘بو ،زا˘غ˘ل˘نو˘سس
لحتسس نينطاوملا لكاسشم عيمج
 .لقيسس طغسضلاو

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
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91 ديفوك ةحفاكم ريبإدت راطإإ يف

 ةحابشسلا رظح عم ئطاوششلا ىلإا لوخدلا عنمت ةي’ولا

يحشصلإ رجحلإ ببشسب ةليئشض قئإرح ليجشست تاباغلإ ةظفاحم تعقوت اميف

يبياطششب تاباغلا قئارح ةحفاكمل ةيئام زجاوحو كلاشسم زاجنإ’ ةينقت ةقاطب دادعإا

لوشسغلإ زاجمو ديشصلإ نيع ةدايع ىلإإ هجوتشس تامدخلإ

تاميمرتلا ببشسب رهشش ةدمل «حارم ةيدك» ـب ةيحشصلا ةدايعلا قلغ

اهرامثب يتأات رامع يديشسvU 5/4 يح ةيعمج تÓشسإرم

ابيرق اهباوبأا حتفتشس رامع يديشسب تامدخلا ةددعتملا ةيبطلا ةدايعلا
يتلا ةيراقتلا ةلسسلسس دعب رامع يديسس ةيدلبب «2 يفوأا» رامع لافج يحب تامدخلا ةددعتملا ةيبطلا ةدايعلا حتف ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف متيسس

يف ناكسسلا ددع عافترا عمو هنأا تفسشك ثيح دوهزم قيفوت قباسسلا ةبانع يلاوو ةحسصلا ريدم ىلإا رامع يديسسvU 5/4 يح ةيعمج اهتعفر
ةلسسارملا هذه خيرات دوعيو ،ةيدلبلا بارت يف ةيحسصلا قفارملا سصقنو ةيدلبلا لخدم يف لدع تارامع ءانب نع تاونسس رورم دعب ةسصاخ ةقطنملا

فرط نم تاظفحتلا عفر مدع ىلإا دوعي تحتف رخأات ببسس  نأاب ىلع مهل دكأا يذلا ةحسصلا ريدم فرط نم در اوقلتو9102 ربمفون62 ىلإا
تادايعلا ىلع طغسضلا سصتمت نأا رظتنيو ،راجحلا راديسس بكرمل ةعبات تانيعسستلا تاونسس يف ةميدقلا ةحسصملا تناكو ،زاغلنوسس ةسسسسؤوم

ةددعتملا ةيبطلا ةدايعلا ءÓط متي ةريخألا تاونسس01 ةليطف ريكذتلل ،رامع يديسس ةيدلب رقم ةاذاحمب ةدجاوتملا تامدخلا ةددعتملا ةيبطلا

عسضو مت رهسشأا لبقو اهحاتتفل خيرات يأا دوجو نود لقألا ىلع رهسشأا6 لك ةرم لدعمب سضيبألاو قرزألاب «2 يفوأا» رامع لافج يحب تامدخلا

vU يح ةيعمج لواحتو ،ةيمسسر ةفسصب اهباوبأا حتفت نأا راظتنا يف تابسسانملا نم ديدعلا يف اسضيأا اهنهد متو اهطيحم يف يديدح جايسس

 S°∏«ªÉ¿.Q.ةيدلبلاب يفاسضإا يديرب زكرم حتف يف ةلثمتملاو ناكسسلا بلاطم لسصوت نأا رامع يديسس5/4

ةحفاكمل ةذختملإ ريبإدتلإ راطإإ يف رخآإ راعششإإ ىلإإ إذهو سسمإ موي نم ءإدتبإ ئطإوششلإ ىلإإ لوخدلإ عنم نع ةبانع ةيلو تنلعأإ
ةيلو ربع ئطإوششلإ عيمج ىلإإ لوخدلإ ءإرجإلإ إذه عنميو.ةيلولإ حلاشصمل نايب هب دافأإ امبشسح ،انوروك سسوريف راششتنإ

 .عمجتلإو مييختلإو ةحابشسلإ رظح عم ةبانع

تإروذاقلإ راششتنإإو ةيئاملإ تابّرشستلإ اهزربأإ لكاششم ةّدع نم نورمذتي

ملاشس يديشس يح ناكشس
ةّيلحملا تاطلشسلا لّخدت يف نولمأاي

ةّدع نم ينوبلإ ةيدلب ىوتشسم ىلع دجإوتملإ ملاشس يديشس ّيح ناكشس يناعي
ة˘ي˘ئا˘م˘لإ تا˘بّر˘شست˘لإو م˘ه˘ّي˘ح عرإو˘ششب تإروذا˘ق˘لإ را˘ششت˘˘نإ ا˘˘هزر˘˘بأإ ل˘˘كا˘˘ششم
نم ديدششلإ مهئايتشسإ ن˘ع ّي˘ح˘لإ و˘ن˘طإو˘م ر˘ّب˘ع د˘قو .تا˘قر˘ط˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
لخدت نود موي دعب اموي ديإزتت يتلإ مهتاناعمل ةيشصولإ تاطلشسلإ لهاجت
،مهيح ترمغ يتلإ ةرذقلإ هايملإ تابرشستل ّدح عشضول ةينعملإ حلاشصملإ

يف تقرغ يتلإ مهتإرامع لخإدم مامأإ لاحوأإو ةلحشض اكرب اهرودب ةلّكششم
نم نينطإوملإ سصيلختل ةينعملإ تاهجلإ كرحت نود إرخؤوم ةمراع ىشضوف
امك ،مهئايحأإ عاشضوأإ نّشسحت يف نولمأاي إوراشص نيذلإ قرؤوملإ سسوباكلإ إذه
ابيشصن ةلاشضلإ تانإويحلإو راقبألإ راششتنإو تإروذاقلإ راششتنإ ةرهاظ تلّكشش
هجو هّوششت مهطيحم نم نوكتششي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م م˘ج˘ح ن˘م ا˘ع˘شسإو
ة˘ي˘ئا˘م˘لإ تا˘بّر˘شست˘لإ ةر˘ها˘ظ ه˘ي˘ف بب˘شست˘ت ا˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن ير˘شضح˘لإ م˘ه˘ط˘ي˘ح˘م
تانإو˘ي˘ح˘لإ لّو˘ج˘ت ىلإإ ة˘فا˘شضإلا˘ب ة˘ه˘ير˘ك˘لإ ح˘ئإور˘لإو تإروذا˘ق˘لإ را˘ششت˘نإو
دقف يذلإ يناكشسلإ عمجتلإ رظنم هيوششتو تايافنلإ ةرثعب اهمايقو ةلاشضلإ

لبق نم ركذي لخدت يأإ نود ةدششب نوناعي ناكشسلإ لعجو يلامجلإ هرظنم
سسوفن يف إريبك ءايتشسإ رمألإ فّلخ لشصّتم قايشس يفو ،ةيشصولإ تاطلشسلإ
عا˘شضوألإ ن˘م م˘هر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘ع «ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآإ«ـل إو˘˘ف˘˘ششك ن˘˘يذ˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ
يذلإ ىشسيع مو˘غ˘ل˘شش ي˘ح ة˘شصا˘خ م˘ه˘ي˘ح عرإو˘شش ا˘ه˘ي˘لإإ تلآإ ي˘ت˘لإ ة˘يدر˘ت˘م˘لإ

روشص إوفلأإ نين˘طإو˘م˘لإ نأإ ة˘جرد˘ل سشي˘م˘ه˘ت˘لإ ةد˘يد˘ع تإو˘ن˘شس ذ˘ن˘م سشي˘ع˘ي
نم إومئشسو ةفشصرألإ ىلع ىتحو تاقرطلإو عرإوششلاب تايافنلإو راقبألإ
ةلاشضلإ تانإويحلإ هفلخت ام ةجيتن مهيح اهششيعي يتلإ ةريبكلإ ىشضوفلإ

ىعرتو لوجتت تراشص يتلإ مانغألإ ىلإإ ةفاشضإإ ،اهريغو بÓكلإو راقبألاك
ة˘ي˘م˘ك ةدا˘يز ي˘ف ا˘هود˘ب ة˘م˘ها˘شسم تإرا˘م˘ع˘لإ ن˘ي˘˘بو عرإو˘˘ششلإ ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب
قلق ةجوم قلخ امم بيهر لكششب ملاشس يديشس يف تÓشضفلإو تايافنلإ

تإروذا˘ق˘لإ را˘ششت˘نإ بب˘شسب م˘ه˘ي˘ح عا˘شضوأإ ترو˘هد˘ت ن˘يذ˘لإ نا˘ك˘شسلإ بو˘ل˘ق˘ب
مهفوخت نونطإوملإ ىدبأإ دقف ةيناث ةهج نمو ،ةهيركلإ حئإورلإ ثاعبنإو
مهشضرعي نأإ هناكمإاب امل رطخلل ةددهم تتاب مهتحشص نأإو املع رمألإ نم
مهئايحأاب تانإويحلإ كلت راششتنإ ةيفلخ ىلع ةفلتخم سضإرمأاب ةباشصإÓل
ةقباشس تاقوأإ يف إوعفر مهنأإو ةشصاخ ،تإرششحو تإروذاق نم هفلخت امو

مهلكاششمو مهتلاغششنإ يف رظنلل ةيلحملإ تاطلشسلإ ىلإإ بلاطملإ نم ةلمج
امم ،ة˘حور˘ط˘م˘لإ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ت ة˘ي˘غا˘شص ا˘نإذآإ إود˘ج˘ي م˘ل م˘ه˘نأإ ر˘ي˘غ
ي˘ئا˘ه˘ن د˘ح ع˘شضو˘ل لا˘جآلإ بر˘قأإ ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ تا˘ه˘ج˘˘لإ ل˘˘خد˘˘ت مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسي
لجأإ نم جمانربل اهريطشستو ةلاشضلإ تانإويحلإو راقبألإ راششتنإ ةلكششمل
.مهئايحأإ عرإوشش طيحم نيشسحتو ةقطنملإ فيظنت
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 ةيلولإ نمأإ سسيئر فرط نم

ةبترملا ىلع اهلوشصح دعب «كÓم موتشش» ةلفطلا ميركت
 ميركلا نآارقلا ظفح ةقباشسم يف ايئ’و ىلوأ’ا

ة˘طر˘ششلإ بقإر˘م ة˘يلو˘لإ ن˘مأإ سسي˘ئر ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإÓ˘˘لإ سسمأإ لوأإ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص ما˘˘ق

01 رمعلإ نم ةغلابلإ «كÓم موتشش» ةلفطلإ ميركتب «نامزلإ رمق ريبوب»

ظ˘ف˘ح ة˘ق˘با˘شسم ي˘ف ا˘ي˘ئلو ىلوألإ ة˘ب˘تر˘م˘لإ ىل˘ع ا˘ه˘لو˘شصح د˘ع˘بو تإو˘˘ن˘˘شس
،تا˘ي˘شضا˘ير˘لإ  دا˘ي˘ب˘˘م˘˘لوأإ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ئلو ىلوألإ ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لإو  م˘˘ير˘˘ك˘˘لإ نآإر˘˘ق˘˘لإ

ا˘ه˘ل˘ّهأا˘ت ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن تإزا˘ج˘نإلإ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ىلإإ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
يف ةوطخلإ لخدت لشصّتم قايشس يفو ،ميركلإ نآإرقلل ةيلودلإ ةقباشسملل
عم نمإزتلاب ءاج رمألإ نأإو املع ةيرإوجلإ ةطرششلإ أإدبم ديشسجت راطإإ

لك نم نإوج حتافلل فداشصملإ ةلوفطلل يملاعلإ مويلاب لافتحإلإ ةبشسانم
إركاشش كÓم ةلفطلإ مّرك دق ةيلولإ نمأإ سسيئر نأاب ةراششإلإ ردجت ،ةنشس
ةّميق˘لإ تإزا˘ج˘نإÓ˘ل ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت را˘طإإ ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لإ ا˘ه˘تإدو˘ه˘ج˘م ىل˘ع ا˘ها˘ّيإإ
ركذلإ ردجي اميف ،قيفوتلإ و حاجنلإ نم ديزملإ اهل اينّمتم افلاشس ةروكذملإ
ديطوت سضرغب ةيرإوجلإ اهتاطاششن لشصإوت ةبانع ةيلو نمأإ حلاشصم نأإ
.عمتجملإ حئإرشش فلتخم عم لفاكتلإو طبإرتلإ رشصإوأإ

hd«ó S°Ñà»

ةيمÓشسإلإ ةفاششكلإ اهيف تكراشش

ينوبلاب انوروك ءابو نم سسيشسحتو ةيعوت تايلمع
سسمأإ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ي˘نو˘ب˘لإ ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ي˘ب˘ع˘ششلإ سسل˘ج˘˘م˘˘لإ م˘˘ظ˘˘ن
تام˘ظ˘ن˘مو تا˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ند˘م˘لإ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لإ ءا˘شضعأإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ن˘مألإ ح˘لا˘شصم ة˘ق˘فإر˘م˘بو ة˘ي˘مÓ˘شسإإ ة˘فا˘ششكو ءا˘ط˘ششنو ن˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف كلذ˘˘كو
انوروك ءا˘بو ن˘م ة˘ي˘عو˘ت˘لإ فد˘ه˘ب ة˘ي˘نإد˘ي˘م ة˘جر˘خ ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإو
ةيمويلإ تاجرخلإ نم ةلشسلشس نمشض يتأات يتلإ ةجرخلإ يهو هرطاخمو

يششفت ةيإدب ذنم كلذو ةيدلبلإ رقم نم اقÓطنإ تاعاطقلإ ةفاك ربع
،زكرم ينوبلإ نينثإلإ موي ةيلمعلإ تشسم ثيح ،ةحئاج راشص نأإ ىلإإ ءابولإ

مويلإ امأإ ،اشضيأإ ةرورعزوبو زكرم ينوبلإ يناثلإ مويلإ يف سسمت نأإ لبق

،30 ةرشضخوب يحو زكرم ينوبلإ نم لك يف سسيشسحتلإ ةيلمع نوكتشسف
˘مو˘ي لا˘حر˘لإ ط˘ح˘ت نأإ ىل˘ع يرإد˘ي˘بو ةر˘شضخو˘ب ىلإإ ل˘ق˘ت˘ن˘˘ت˘˘شسف إد˘˘غ ا˘˘مأإ

«hM«ó gÉf.ملاشس يديشس يحب ةعمجلإ
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رار˘ق˘لا اذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘ظ˘ي˘سس ا˘˘م˘˘ك

نÓعإلا ةياغ ىلإا لوعفملا يراسس

م˘˘سسو˘˘م حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ن˘˘ع ي˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا

تاذ بسسح و0202 . فايطسصلا

تاءار˘˘جإلا را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ةحسص ةيامح ىلإا ةيمارلا ريبادتلاو

ر˘ط˘خ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسو

ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل ، د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

راسشتنل يدسصتلا لجأا نم ةذختملا

ي˘ف د˘ج˘ت˘سسم˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه ىود˘˘ع
تاءا˘˘سضف˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا طا˘˘˘سسوألا
مدعل ارظنو ، ريهامجلل ةبطقتسسملا
يف ةسصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت
ةبقارملا تاططخم ،نهارلا تقولا

ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘مÓ˘˘˘سسلاو ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا و
ةبانع ةيلو يلاو ركذي ،ئطاوسشلا

ةنيدم ي˘ن˘طاو˘مو تا˘ن˘طاو˘م ة˘فا˘ك
دايترا اتاب اعن˘م ع˘ن˘م˘ي ه˘نأا˘ب ،ة˘با˘ن˘ع
،ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘˘قإا ئ˘˘طاو˘˘سش ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
اذ˘ه ى˘ق˘ب˘ي رد˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو
ةياغ ىلإا لوعفملا يراسس ءارجإلا
نÓعإلاو يحسصلا عسضولا نسسحت

م˘سسو˘م˘ل حا˘ت˘ت˘فإلا ن˘˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

اذه يف0202. ةنسسل فايطسصلا

ةرورسض ىلع ،يلاولا دكؤوي نأاسشلا

تاءارجإلا عيمجل مراسصلا مارتحإلا

ة˘ح˘ل˘˘سصم ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حإلا

بوجوب قلعتي ام ةسصاخ نطاوملا

مارتحا و ةيقاولا تامامكلا ءادترإا

.يعامتجإلا دعابتلاو ةفاظنلا دعاوق

ةبانع ةيلو ريسست قايسسلا تاذ يف

ةيلحا˘سس تا˘يلو ةد˘ع ى˘ط˘خ ى˘ل˘ع

م˘نا˘غ˘ت˘سسمو ةد˘كي˘كسس رار˘غ ى˘ل˘ع

ترر˘ق نأا د˘ع˘ب نار˘هو و فرا˘˘ط˘˘لا،

اهتايلو ئطاوسش ىلإا لوخدلا عنم

يف لع˘ف˘لا˘ب تأاد˘ب نأا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ،

ذ˘ن˘م راوز˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع بذ˘˘ج

د˘قو .مر˘سصن˘م˘لا يا˘م ر˘ه˘سش ة˘ياد˘˘ب

ئطاوسشلا ىلع ريبك دفاوت ظحول

ةينمألا حلاسصملا لخدت بلطت امم

اذه .دو˘سشح˘لا ق˘ير˘ف˘ت˘ل تار˘م ةد˘ع

ة˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا تا˘˘يلو˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘تو

ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسا

مسسوم لÓخ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل

ةرازولا هغلبتسس يذلاو فايطسصلا

. ابيرق ةيسصولا

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يقاوبلا مأا ةي’و 
ةنيركف ةرئاد
ةنيركف ةيدلب
ماعلا ميظنتلا ةحلشصم
تايعمجلاو تاباختنإ’ا بتكم

–ةيدلب– ةيلحم ةيعمج ءاششنإ’ يليدعت يراهششإا جذومن 

2102  يفناج21 يف خرؤوملإ60/21 مقر نوناقلإ ماكحأل اقبط

ءاششنإ مت دقل يفا˘ق˘ث˘لإ ع˘با˘ط˘لإ تإذ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ
:ةامشسملإ ةيدلبلإ ةيعمجلإ

–ةنيركف– دورابلإو ةيشسورفلل ةنيركف ءانبأإ ةيع
0202 نإوج10 خيراتب60 :مقر تحت ةدمتعملإ

قباشسلإ سسيئرلإ ة˘لا˘ق˘ت˘شسإ بب˘شسب قرا˘ط ي˘نإر˘ق˘م:سسيئرلإ
فشسوي ينإرقم
 يرإوجلإ يشضايرلإ بكرملإ:رقملإ

Gdªµ∏∞ Hàù°«ô T°ƒDh¿ GdÑ∏ójá  

ةيبعششلا ةيطارقميدلاا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يقاوبلا مأا ةي’و 
 ءاشضيبلا نيع ةرئاد
ءاشضيبلا نيع ةيدلب
تايعمجلا : بتكم

راـــــهــــششإا
ـةيدلب – ةيلحم  ةيعمج ءاششنإا

2102 يفناج21 يف خرؤوملإ60/21 مقر نوناقلإ ماكحأل اقبط

ءاششنإإ مت دقل يوبرتلإ عباطلإ تإذ اميشس ل تايعمجلاب قلعتملإ
:ةامشسملإ – ةيدلبلإ– ةيلحملإ ةيعمجلإ

حابشصم رابج ةيئإدتبإلإ ةشسردملل ذيمÓتلإ ءايلوأإ ةيعمج
– ءاشضيبلإ نيع–

81 /0202 مقر تحت ةدمتعملإ

   تاحرف ينإرب: سسيئرلإ
  – ءاشضيبلإ نيع– حابشصم رابج ةشسردم رقملإ

QF«ù¢ Gdªé∏ù¢ Gdû°©Ñ» GdÑ∏ó…

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يقاوبلا مأا ةي’و 
ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ةيردم
نيينطوملا لقنتو ةماعلا نوؤوششلا ةحلشصم
نيينطوملا لقنتو تايعمجلا بتكم

يراـــهــششإا جذوـــمن
 يشساشس’ا نوناقلا ليدعت

قلعتملإ2102  ي˘ف˘نا˘ج21 ي˘ف خرؤو˘م˘لإ60/21 مقر نوناقلإ ما˘ك˘حأل ا˘ق˘ب˘ط
نوناقلإ ليدعت ىلع ةقفإوملإ مت دقل2 دنبلإ81 ةداملإ اميشس ل تايعمجلاب
: ةامشسملإ ةيعمجلل يشساشسلإ

  يقإوبلإ مأإ ةيلول ينوفوطرألإ لفكتلل ةيروح ةيعمج
10/40/9102 خيراتب500 مقر تحت ةدمتعملإ

ةلوخ نوقع:سسيئرلإ
: يشساشسلإ نوناقلإ ليدعت
رقملإ رييغت50 ةداملإ:ليدعتلإ عوشضوم –
يقإوبلإ مأإ ةيدلب08 مقر ينإدرز سصيشصحت:قباشسلإ رقملإ –
ةيدلب260 يحاشسم مشسق390 ةيكلم ةعومجم يرإدإلإ يحلإ:ديدجلإ رقملإ –
يقإوبلإ مأإ
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ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يقاوبلا مأا :ةي’و 
ةنايكشسم :ةرئاد
 ةنايكشسم :ةيدلب

ةمئÓم مدع وأا ةمئÓم قيقحت حتف نع نÓعإا

حتف نع ةنايكشسم ةيدلبل يدلبلإ يبعششلإ سسلجملإ سسيئر ديشسلإ نلعي
ةرششع ةشسمخ51( ةدمل ةمئÓم مدع وأإ ةمئÓم لوح يمومع قيقحت
لوح41/60/0202 : ةياغ ىلإإ13/50/0202 : خيرات نم إءإدتبإإ اموي
ةشسشسؤوم لÓغتشسإإو ح˘ت˘ف عور˘ششم˘ل .ة˘م˘ئÓ˘م˘لإ مد˘عو ة˘م˘ئÓ˘م˘لإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةئجتب ةنئاكلإ سسإرعلوب يمهإرب :ديشسلإ ةدئافل بعللإ ةعاق– ةيلشست

نأإ رمألإ همهي نم لك ةنايكشسم ةيدلب311 مقر ةشصح ديعشسلإ سشاخرخ
احابشص00:80 :ةعاشسلإ نم لمعلإ تاقوأإ ءانثأإ ةيدلبلإ رقم ىلإإ مدقتي
هتاشضإر˘ت˘عإإ وأإ ه˘تا˘ظ˘حÓ˘م˘ب ءلدإÓ˘ل ءا˘شسم03:61 :ة˘عا˘شسلإ ة˘يا˘غ ىلإإ

ةيريدم يقإو˘ب˘لإ مأإ ة˘يلو ي˘لإو :د˘ي˘شسلإ رإر˘ق˘ل ا˘ق˘ب˘ط ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ر˘ت˘فد˘ب
0202 يام70 :يف خرؤوملإ198 :مقر تحت ةماعلإ نوؤوششلإو ميظنتلإ

ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم ىد˘ل يرا˘م˘ع˘م سسد˘ن˘ه˘م د˘لا˘خ ي˘شضا˘ق˘ل˘ب :د˘ي˘شسلإ ن˘ي˘ع˘˘يو.
.عورششملإ إذهل يمومعلإ قيقحتلإ ةمهمب مايقلل ققحم ظفاحم ةنايكشسم
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““رـــــطق لاـــــيدنوم يف ةـــــكراصشملاب مـــــلحأا““ :ةجيدكوأ

¯ ê.fé«Ö

ة˘˘˘يد˘˘˘لو˘˘˘م ةرادإا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ضسي˘˘˘ئر د˘˘˘˘كأا
نأا ،ضسا˘˘م˘˘لأا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ه˘˘ي˘˘˘لإا ضصل˘˘˘خ يذ˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ر˘˘ي˘˘خألا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ةدوعلاو مصسو˘م˘لا لا˘م˘ك˘ت˘صسا ضصو˘صصخ˘ب
يف يحصصلا رجحلا عفر روف ةصسفانملل
د˘ح ىل˘ع ا˘ب˘ئا˘صص ارار˘ق ىق˘ب˘ي ،دÓ˘˘ب˘˘لا

فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسلا نأا ىلإا ار˘˘ي˘˘صشم ،هر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
.ة˘˘˘مÓ˘˘˘صسلا طور˘˘˘صش ي˘˘˘عار˘˘˘ي نأا بج˘˘˘ي
تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت ي˘˘˘˘ف ضسا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأا ح˘˘˘˘˘صضوأاو
م˘ت˘ي م˘ل ة˘عا˘صسلا د˘ح˘ل ه˘˘نأا ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص

ةدوعل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا د˘عو˘م˘لا ن˘ع ف˘صشك˘لا
كلذ عمو ،ةي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ىلإا
ةطبارلاو فافلا يف ةريبك ةقث هيدل
،بير˘˘˘ق تقو لÓ˘˘˘خ رو˘˘˘كألا ط˘˘˘ب˘˘˘˘صضل
د˘˘˘عو˘˘˘م فر˘˘˘ع˘˘˘˘ن ل نآلا ىت˘˘˘˘ح““ لا˘˘˘˘قو
تاءار˘جإلاو ،تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا
ةريبك ةقث انيدل ؛اهذاختا متيصس يتلا

رار˘ق د˘يؤو˘نو ،ة˘يور˘ك˘لا ا˘ن˘˘تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ي˘˘ف
لامكتصسا““ فاصضأاو ،““ةلوطبلا لامكتصسا
ىن˘م˘تأا ن˘ك˘ل ،بصسنألا را˘ي˘خ˘˘لا يرود˘˘لا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ي˘˘عار˘˘ت نأا ي˘˘ب˘˘ل˘˘ق ل˘˘ك ن˘˘˘م
تاءارجإا ذخ˘ت˘تو ،ة˘يد˘نألا تا˘ي˘نا˘ك˘مإا

نيبعÓلا ةحصص ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘لا˘ع˘ف
ةرادإا نأا ضسا˘˘م˘˘لأا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘˘ك .““دار˘˘˘فألاو
ل˘˘˘ك ع˘˘˘م مز˘˘˘ح˘˘˘ب فر˘˘˘صصت˘˘˘ت˘˘˘صس ،ه˘˘˘يدا˘˘˘ن
لÓ˘غ˘ت˘صسا نود˘ير˘ي ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘˘صشألا

،تا˘عا˘صشإلا بير˘صست˘ل ،ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘˘ف
رارقتصسا ةعزعز˘ل ،ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ر˘يوز˘تو
ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل د˘˘جو˘˘ت ل““ Ó˘˘ئا˘˘ق ،““د˘˘ي˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا““

كلم بعÓلاف ،ي˘ناور˘م ا˘ه˘م˘صسا ة˘ي˘صضق

ةرادإلاو ،ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل
هنأاصش ،ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ل ةو˘ق ل˘ك˘ب ل˘خد˘ت˘ت˘صس
دق لدجلا ناكو .““نيبعÓلا ةيقب نأاصش
د˘˘م˘˘ح˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص لو˘˘ح ر˘˘ي˘˘ثأا

ةيدولومل فلصشلا ةيعمج نم يناورم
ةلومع.ةيافلحب قلعتي اميف ،رئازجلا

يذلا ،يوادعصس ميصسن نيبعÓلا ليكو
ل˘ي˘ج˘صست˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘صضف ي˘˘ف ا˘˘فر˘˘ط د˘˘ع˘˘ي
ة˘ق˘فر تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘ل ي˘˘تو˘˘صصلا
فيطصس قافول ليقتصسما ماعلا ريدملا

ضسلج˘م ع˘م˘ت˘جا ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘فو د˘ه˘ف
ة˘ي˘صشع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘˘ن ةرادإا
،ضسا˘م˘لأا ر˘صصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ة˘صسا˘˘ئر˘˘ب ،ضسمأا
ي˘ت˘لا ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسارد˘˘ل
،ةلبقملا ةلحرملل ريصضحت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو
دوقع ديدجت ةيصضق دعتو .دجتصسملا
بتاور ضضيفختو ،زئا˘كر˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

عيصضاوملا ةمئاق ضسأار ىلع ،نيبعÓلا
،ةرادإلا ضسل˘ج˘م ءا˘صضعأا ا˘ه˘صشقا˘ن ي˘˘ت˘˘لا

ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا ضسل˘ج˘م ضصر˘ح ا˘˘م˘˘ك
م˘˘˘صسر ىل˘˘˘ع ،عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا اذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ
،ةلبقملا ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل ق˘ير˘ط˘لا ةر˘طا˘خ

فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا˘ب ارار˘ق فا˘ف˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘ب
تاءارجإا عفر روف ،يصضايرلا طاصشنلا
ةرازو ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا ور˘˘ي˘˘˘صسم ح˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘يو .ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
اياصضقلا نم ديدعلا مصسحل ،يمصصاعلا

قيرفلا عصضول ،ةلبقملا ةلحرملا يف
ةدو˘ع˘ل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ،فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘صضفأا ي˘˘ف
،ةيناث ةه˘ج ن˘مو .ي˘صضا˘ير˘لا طا˘صشن˘لا

لامج ةدك˘ي˘ك˘صس ة˘ب˘ي˘ب˘صش ضسي˘ئر ل˘صصف
هبعل لبقتصسم ي˘ف ا˘ي˘م˘صسر ،يرا˘ط˘ي˘ق

نأا فصشك ثيح ،يقوزرم نيدلا ريخ
ىلإا ىق˘ب˘ي˘صس ه˘نأاو ع˘ي˘ب˘ل˘ل ضسي˘ل ه˘˘ب˘˘عل
ف˘ي˘صص بق˘تر˘م˘لا هد˘ق˘ع ءا˘ه˘ت˘نا ة˘يا˘غ

ءا˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو،2202 ة˘ن˘˘صس
تا˘˘باد˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ لا˘˘مآل ا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م
ي˘ت˘لاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا

نأا و˘لو ،ه˘صضب˘ن ضسج ىل˘˘ع ر˘˘صصت تنا˘˘ك
قلتي مل هنأا فصشك نأاو قبصس بعÓلا
امك ،ة˘يدو˘لو˘م˘لا ن˘م ي˘م˘صسر لا˘صصتا يأا
ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘صضف˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا د˘˘˘˘كأا ه˘˘˘˘نأا
ناد˘ي˘م ط˘صسو˘ت˘م تا˘بو اذ˘ه .ةد˘ك˘ي˘ك˘صس
د˘˘ب˘˘ع ةرا˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ب نار˘˘˘هو ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘صض ،ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ىق˘ب˘ي˘ل ،““د˘ي˘م˘ع˘لا““ ي˘ف تا˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘صسإلا

اط˘ب˘تر˘م ““ةوار˘م˘ح˘لا““ بعل ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
لازل هنوك ،ينازولا فيرصش ةرادإا ديب
نا˘˘كو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘˘ب ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م
لا˘صصتإا ىق˘ل˘ت د˘ق ةرا˘˘م˘˘ع ن˘˘ب بعÓ˘˘لا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘˘صضع فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ي˘ف تا˘ماد˘ق˘ت˘˘صسإلا

˘ما˘م˘ت˘هإا د˘كأا يذ˘˘لاو ،يز˘˘يز˘˘ع˘˘ل قرا˘˘ط
ينفلا مقاطلاو يمصصاعلا يدانلا ةرادإا

وهو ايمصسر اصضرع هل امدقم ،هتامدخب
ليجأات ةرامع نب لصضف يذلا ضضرعلا
ي˘لا˘ح˘لا فر˘ظ˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع در˘˘لا
ةرادإا ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها .دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف د˘˘˘ئا˘˘˘صسلا
ةرامع نب بعÓلا تامدخب ةيدولوملا

كلذو ،يرادإلا لكصشملاب مدطصصي دق
ق˘˘˘با˘˘˘صسلا بعÓ˘˘˘لا طا˘˘˘ب˘˘˘˘ترإا ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف

““ةوارمحلا““ عم دقعب ضشارحلا داحتإل

ةفاصضإلاب،1202 ةيليوج يف يهتني
ينازولا فيرصش ةرادإا طيرفت ةبوعصصل

نيب نم ربتعي يذلا وهو هتامدخ يف
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘عل

.ريصشب يرصشم بردملا

ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا نو˘˘ج˘˘يد يدا˘˘ن رد˘˘صصأا
ه˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م ىل˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر ا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ر˘خآا ه˘ي˘˘ف ف˘˘صشك ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإلا

ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تارو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
ن˘ب ن˘ي˘صسا˘ي ،ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب˘عÓ˘˘ل
رورم ثداحل ضضرعت يذلا ،ةيز

،يصضا˘م˘لا ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ر˘ي˘ط˘خ
نايبلا د˘كأاو ،ه˘تا˘ي˘ح˘ب يدو˘ي دا˘ك
،ي˘صسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا هرد˘صصأا يذ˘لا

دقري لاز ام ةيز نب نيصساي نأاب
ة˘ن˘يد˘م˘ب تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لا د˘˘حأا˘˘ب
جÓ˘ع˘ل˘˘ل ع˘˘صضخ˘˘ي ثي˘˘ح ،نو˘˘ج˘˘يد
ةريطخ˘لا ة˘با˘صصإلا بب˘صسب اذ˘هو
هد˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىر˘˘˘جأا كلذ بب˘˘˘صسبو ،ىر˘˘˘صسي˘˘˘لا
ىقلتيو ،ةيحار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘صضيأا

اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘مزل ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘عر
ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا ع˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ ،فر˘˘ظ˘˘لا
تقو ي˘ف تد˘˘كأا د˘˘ق تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
نأا˘ب دد˘˘ه˘˘م ة˘˘يز ن˘˘ب نأا˘˘ب ،ق˘˘با˘˘صس
ةدوعلا يف ةري˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘صص د˘ج˘ي
،ادد˘ج˘م ىر˘صسي˘لا هد˘ي˘ب ل˘م˘ع˘لا˘˘ب
ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘يد يدا˘˘ن د˘˘كأاو
بنا˘ج ىلإا ف˘ق˘ي˘صس ه˘˘نأا˘˘ب ،ا˘˘م˘˘ئاد
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا
ه˘تد˘عا˘صسمو ،ة˘ب˘ع˘صصلا فور˘ظ˘لا

قير˘ف˘لا ىلإا ادد˘ج˘م ةدو˘ع˘لا ىل˘ع
ريصضحتلا ةطخ مصسري أادب يذلا
ءا˘غ˘لإا د˘˘ع˘˘ب ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ضسوريف بب˘صسب ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا

.انوروك

هجوت ةيرئازجلا ةيداحتلا
بعÓل معد ةلاصسر

ته˘˘˘˘˘جو ،ه˘˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘˘فو

ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا

باعلأا عناصصل معد ةلاصسر ،مدقلا

ر˘˘˘˘ثإا ،ة˘˘˘˘يز ن˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘يد يدا˘˘˘˘˘ن

ىل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘صصإل ه˘صضر˘ع˘˘ت

لا˘˘˘قو ،ىر˘˘˘صسي˘˘˘لا هد˘˘˘ي ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم

نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا

:ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع هر˘˘صشن

ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘خ دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ضسي˘˘˘ئر““

بت˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘صضعأاو ،ي˘˘˘˘˘˘صشطز

لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘لاو ،ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا

ءاصضعأا ىلإا ةفاصضإلا˘ب ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب

نيب˘عÓ˘لا ل˘كو ،ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

بعÓل لجاعلا ءاف˘صشلا نو˘ن˘م˘ت˘ي

بر˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك ،““ة˘˘˘يز ن˘˘˘ب ي˘˘˘لود˘˘˘لا

ل˘˘ما˘˘ك ن˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا

ة˘˘يز ن˘˘ب ع˘˘م ه˘˘ن˘˘ما˘˘صضتو ه˘˘˘م˘˘˘عد

ه˘˘ل ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت ،ة˘˘˘مزألا زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل

ىلع بلغتلل ةوقلا لك و ءافصشلا

ةدوعلاو ،ةب˘ع˘صصلا ة˘ن˘ح˘م˘لا هذ˘ه

تقو بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىلإا

دق ةيز نب نيصساي ناكو ،نكمم

برد˘م˘لا ع˘م ة˘يو˘ق ة˘ياد˘ب ق˘ق˘ح

د˘ع˘ب ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

بيرد˘˘ت ما˘˘مز ر˘˘˘ي˘˘˘خألا مÓ˘˘˘ت˘˘˘صسا

عم هرارقتصسا مدع نكل ،رصضخلا

ل˘˘ث˘˘م ا˘˘ه˘˘ب بع˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نألا

ي˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘صشخ˘˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ف

لجع ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا ضسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأاو

.ةينطولا ةليكصشتلا نع هداعبإاب

ديلو.ف

رجحلا عفرب قإ ةضايرلا فنأتست نل“ :يدلاخ
 ”دقبلا نع يلكلا يحصلا

نأا˘ب يد˘لا˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘صس ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘يزو د˘˘كأا
نل طرافلا ضسرام ذ˘ن˘م ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا

عنمل ضضورف˘م˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر د˘ع˘ب لإا ف˘نأا˘ت˘صست
يه نطاوملا ةحصص نأل دجتصسملا انوروك ضسوريف يصشفت
ةريزو ةقفر افيصض هلوزن ىدل يدلاخ حرصصو ،ىلوألا
وكيرك رثوك ةأارملا اياصضقو ةرصسألاو ينطولا نماصضتلا

فنأاتصست نل““ :Óئاق رايبألاب ةفعصسملا ةلوفطلا راد ىلع
نأل يحصصلا رجحلا ع˘فر د˘ع˘ب لإا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا

تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م رار˘ق˘ب اذ˘هو ىلوألا ي˘ه ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘صص
ةوعدم ةيصضايرلا تاداحتلا““ :فاصضأا و ،““دÓبلا يف ايلعلا

طرصشك لصصفمو قيقد يئاقو يحصص لوكوتورب حارتقل
ريخألا رارقلاو ،تاصسفانم˘ل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل يرور˘صضو ير˘هو˘ج

ق˘فار˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ةرازو ضصا˘صصت˘خا ن˘م
ءاو˘˘جأا ىلإا ةدو˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا
ةيحصصلا تائيهلاو ةمو˘ك˘ح˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب تا˘صسفا˘ن˘م˘لا
ع˘ل˘ط˘م بلا˘ط د˘ق يد˘لا˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘صس نا˘˘كو ،““ة˘˘لو˘˘خ˘˘م˘˘لا
ديدمتب ةيصضايرلا تايداحتلا فلتخم يراجلا عوبصسلا
ي˘صشف˘ت ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘جآلا

ناوج31 ةياغ ىلإا يأا اموي51 ةدمل انوروك ضسوريف
مكفل˘كأا““ :تا˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ر˘يزو˘لا ة˘لا˘صسر ي˘ف ءا˘جو ،مدا˘ق˘لا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ىو˘ت˘ح˘م˘ل مرا˘صصلا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صسلا˘˘ب
كلذكو ةيصضايرلا تاصسفانملا لك ليجأاتو ةيهيفرتلاو ةينابصشلاو ةيصضايرلا لكايهلاو تآاصشنملا قلغ اميصسل نأاصشلا اذه يف ةرداصصلا

رهصش ذنم تصضرف دق ةيئاقولا ريبادتلا هذه نأا مولعمو ،““ةيصضايرلا تائيهلل ةماعلا تايعمجلاو ةيريصضحتلا تاصصبرتلا لك ليجأات
.رئازجلا يف انوروك ضسوريف يصشفت يدافتل تارم ةدع اهديدمت متي نأا لبق يحصصلا رجحلا رارقإا عم ضسرام

ديلو.ف

 طرشب مقغ مادقتسا ىلع قفاوي انيتنرويف
ورانيج ينفلا ريدملا ضسئي امدعب ،يلوبان يدان هترداغم برقب تاديكأاتلا لصصاوتت يذلا ،مÓغ يزوف يرئازجلا هلكومل جرخم نع ثحبلا ،زيدنيم يخروخ يلاغتربلا ،ريهصشلا بعÓلا لامعأا ليكو لصصاوي

هعم ضضوافتلا نكل ،مصسوملا ةياهن دعب مÓغ يزوف مصض يف ةبغر ىدبأا انيتنرويف يدان نإاف ،ةيلاطيإلا ““ينويزانل““ ةفيحصصل اقفوو ،ةقباصسلا هتايوتصسمل رصسيألا ريهظلا ةدوع راظتنا نم وزوتاغ
،ةقباصس ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت نأا ركذيو ،هراوصشم ىلع ترثأا تاباصصإا نم ةيصضاملا رهصشألا يف ىناع نأا دعب ،يراجلا رهصشلا فصصتنم يوركلا طاصشنلا فانئتصسا دنع هتيزهاج ىدم ةيؤور دعب نوكيصس

ينعي امم ،وروأا نييÓم01 لباقم رصسيألا ريهظلا زكرم كلذك لغصشي يذلا ،ضسراف ميلصس دمحم يرئازجلا هبعل مصض لجأا نم لابصس ةرادإا عم يئدبم قافتل لصصوت انيتنرويف نأاب تفصشك دق تناك
عم كلذك ضضوافتي ،مÓغ يزوف لامعأا ليكو زيدنيم يخروخ نأاب ““يلوبان وتوت““ عقوم فصشك ،رخآا بناج نمو ،قيرفلا ميعدتل مÓغ نيبو هنيب رايتخلا ةرورصض مامأا نوكتصس ““لويفلا““ ةرادإا نأا

ةباصصإل اهيف ضضرعت يتلا،7102 ماع نم ربمفون نم لوألا ةليل مÓغ ىصسني نل ديكأاتلابو ،يلاطيإلا يرودلا يف ءاقبلا لصضفي ريخألا نكل ،بعÓلا مصض يف بغرت ةينابصسإاو ةيصسنرف ةيدنأا
ملاعلا يبعل نصسحأا دحأا نم ةباصصإلا كلت لبق ناك نأا دعب ،نآلا ىتح هنم جرخي مل ملظم قفن يف كلذب لخديل ،يتيصس رتصسصشنام دصض ابوروأا لاطبأا يرود ءاقل يف ةبكرلا ىوتصسم ىلع ةريطخ

ديلو.ف.ىربك ةيملاع قرف نم ًابولطمو ،هزكرمب
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رئازجلا ةيدولوم

مصسوملا لامكتصساب ““فافلا““ رارق كرابت ةرادإلا

تاو˘ط˘خ˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘صسارد دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش ةرادإا ل˘˘صصاو˘˘ت
،لبقملا مصسوملل ابصسحت ةليكصشتلا ميعدتل ةمزÓلا

ةديدجلا تاماد˘ق˘ت˘صسلا لو˘ح را˘ب˘خألا تر˘ث˘ك ثي˘ح
نوكت نأا امود كنارف يصسنرفلا ينقتلا ىنمتي يتلا

،ءانثتصسا نود قيرفلا بصصانم لك ضصختو ،ةعونتم
دد˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت بنا˘˘ج نأا م˘˘غرو
قيفوت يدانلل ماعلا ريجانملا عم بردملا همصساقتي
اذه يف مهافت ءوصس امهنيب رهظي مل هنإاف ،يصشيرق
،مداقلا م˘صسو˘م˘لا˘ب ةر˘صشا˘ب˘م ة˘قÓ˘ع ه˘ل يذ˘لا بنا˘ج˘لا
ا˘هار˘ي ي˘ت˘لا ة˘ه˘جو˘لا را˘ت˘خ˘ي ا˘م˘ه˘ن˘م د˘˘حاو ل˘˘ك ن˘˘ك˘˘ل
،دادزولب بابصش ىلإا رصصانعلا نصسحأا بلجل هل ةبصسانم
ةردابم مدع وه راصصنألا ءايتصسا راثأا يذلا رمألا نكل
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘˘صصق ةدا˘˘ج ةو˘˘ط˘˘خ يأا˘˘ب ““رادا˘˘م““ ةرادإا
رداصصم ،اهتا˘ط˘ط˘خ˘م ن˘م˘صض ا˘ه˘ت˘ع˘صضو ي˘ت˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا

،ىلوألا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب ل˘˘صضف˘˘ي ا˘˘مود نأا تد˘˘كأا ة˘˘بر˘˘ق˘˘˘م
اديج فرعي نيذلا نيبعÓلا تامدخ ىلع لوصصحلا
،لبق نم اهبرد قرف نمصض مهداق امدعب ،مهتايناكمإا

يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا ن˘˘˘م بل˘˘˘ط ه˘˘˘نأا ،كلذ ىل˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘لاو
ناديم طصسو ةفيلخ نب ميرك نيبعÓلاب لاصصتلا
نمصض اناك نيذ˘لا ،نور˘م˘ح ي˘قزرو ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا

ايلاح ىقلي وهو ،لئابقلا ةبيبصش برد نيح هدادعت
فرعي هنأا˘ب م˘ه˘كاردإل ،ه˘ير˘ي˘صسم ن˘م ا˘ق˘ل˘ط˘م اد˘ي˘يأا˘ت

امب ةيارد ه˘لو ،ن˘ير˘صصن˘ع˘لا ن˘يذ˘ه تا˘ي˘نا˘ك˘مإا اد˘ي˘ج
ءيجم نكل ،مداقلا مصسوملا يف دادزولب بابصشب قيلي

نوكي نل يدادزول˘ب˘لا يدا˘ن˘لا ىلإا ن˘ير˘صصن˘ع˘لا ن˘يذ˘ه
يف امهعصضي مل لئابقلا ةبيبصش امهقيرف نأا امب ،Óهصس
ي˘ف ا˘مود ا˘ب˘ع˘ل ا˘م˘ه˘نأا ا˘م˘ي˘صس ل ،ن˘ي˘حر˘˘صسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
طبترم امهحيرصستو ،قيرف˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘صسألا ة˘ل˘ي˘ك˘صشت˘لا
،وزو يزيت قيرفل ينفلا مقاطلا هررقيصس امب اصضيأا

نب نأا ترصسأا ،““ةبيقعلا““ نم ةبيرق رداصصم نأا ريغ
ىلإا مامصضنلا يف ةريبك ةبغر امهل نورمحو ةفيلخ

يدادزولب˘لا يدا˘ن˘لا نأا ا˘م˘هدا˘ق˘ت˘عل ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش
بي˘ج˘ت˘صست ي˘ت˘لا طور˘صشلا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘ك˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
بردم نأا تدكأا رداصصملا ضسفن .يوركلا امهلبقتصسمل
وأا نيبعل عم تلاصصتاب مايقلا دعبتصسي ل دادزولب
،جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا ق˘با˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف ن˘م ة˘ثÓ˘ث

اوصضرت˘ع˘ي ن˘ل يدا˘ن˘لا اذ˘ه ير˘ي˘صسم نأا ما˘ت˘لا ه˘كاردإل
قيفوت امأا ،مهعم ةديجلا هتاقÓع ببصسب هيعاصسم
اهنم ،ىرخأا ةيدنأاب لاصصتلا لصضف دقف ،يصشيروق
عفادملا ىلع هيف هرايتخا عقو يذلا فيطصس قافو
ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ةرار˘˘˘ح يد˘˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ،ي˘˘˘ناو˘˘˘صضر يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘صس
ةبوعصص دجي نل يذلا ،دادزولب بابصش ىلإا مامصضنÓل

رظنلاب ،هقيرف فوفصص ىلإا بعÓلا اذه بلج يف
دقو ،يفياطصسلا قافو˘لا ع˘م ةزا˘ت˘م˘م˘لا ه˘تا˘قÓ˘ع ىلإا

اذإا ام ةلاح يف يدادزولبلا يدانلل ةقفصص ربكأا لكصشي
.بلج نم نكمت

بيجن.ج

بعقلا عم اهنماضت نلعت ”فافلا“

دادزولب بابصش

نورمحو ةفيلخ نب لئابقلا ةبيبصش يئانث بلج ىلع رصصي امود

ةيز نب ةيعصضو ضصوصصخب حصضوي يصسنرفلا نوجيد

،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ضسرا˘ح˘لا ضشي˘ع˘˘ي
،Ó˘ي˘م˘ج ا˘م˘ل˘ح ،ة˘جد˘ي˘كوأا رد˘ن˘صسك˘لأا

ة˘ط˘ق˘˘ن م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
،يصضاير˘لا هراو˘صشم ي˘ف ة˘قرا˘ف لو˘ح˘ت
زتيم قيرف عم ازيمم ءادأا مدق امدعب
،هئاقب نام˘صض ي˘ف ا˘م˘ها˘صسم ي˘صسنر˘ف˘لا

يذلا ايقيرفأا ممأا لطب بقل لان امك
يف ة˘جد˘ي˘كوأا ف˘صشكو ،ه˘ت˘ي˘ه˘صش ح˘ت˘ف

ود لا˘˘نرو˘˘جو˘˘ل““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ع˘˘م راو˘˘ح
قيقحت يف لمأاي لازي ل هنأاب ““رتنوصس
اصصو˘صصخو ة˘يد˘نألا ع˘م ىر˘خأا مÓ˘حأا

تأادب““ :لاق نيح كلذو ،بختنملا عم

يف،4102 ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا يراو˘˘˘صشم
يرود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘لا
حبصصأل تروطت اهد˘ع˘بو ،ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا
ةجردلا يف دانل ايصساصسأا اصسراح مويلا
ضسرا˘ح˘لا ع˘با˘تو ،““ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ىلوألا
ضضوخي نأا بجي““ :هثيدح يرئازجلا
عرصستلاف  ،ايجيردت هراوصشم بعÓلا
تر˘˘ب˘˘صص د˘˘ق˘˘˘لو ،ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صص ي˘˘˘ف ضسي˘˘˘ل

يننأل ،ادبأا ملصستصسأا نلو ملو ،تلمعو
ضسأا˘ك ي˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا˘˘ب م˘˘ل˘˘حأا لازأا ل

ِف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي م˘˘˘˘لو ،““ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ف˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘خ ة˘˘˘˘جد˘˘˘˘ي˘˘˘˘كوأا
نأاو اصصوصصخ ،اصسنرف يف تاصسفانملا
ةيمويلا هتايح نم ريغيل ءاج ءاغلإلا

:لا˘˘قو ،ادر˘˘ف˘˘ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ه˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘يو
امك ،ماظ˘ت˘نا˘ب برد˘ت˘لا ىل˘ع ضصر˘حأا““
ل˘˘˘ك ق˘˘˘صسن˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع ة˘˘˘˘صصح ير˘˘˘˘جأا

يلمع جما˘نر˘ب عا˘ب˘تإا˘ب كلذو ،ن˘ي˘مو˘ي
ىل˘˘ع ضسرا˘˘ح˘˘لا ق˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،““ضسورد˘˘˘م
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف بعل ل˘˘صضفأا هرا˘˘ي˘˘ت˘˘˘خا
ا˘ي˘با˘ج˘يإا تن˘ك““ :ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
د˘˘ي˘˘ع˘˘صس ا˘˘نأا مو˘˘ي˘˘لاو ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك تل˘˘˘م˘˘˘عو
يلمع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘ت˘ل˘ن يذ˘لا ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب

بع˘ل˘لا˘ب تع˘ت˘م˘ت˘صساو ،م˘صسو˘م˘لا ة˘ل˘ي˘˘ط
،يقيرفل طاقنلا نم ريثكلا تققحو
دعب ءاج اذ˘ه ل˘كو ،دو˘ع˘صصلا ق˘ق˘ح˘ي˘ل

.““ديهج دهج
ديلو.ف

ميتنصس رايلم فصصنب ديمعلا ةرادإا بلاطي يصشواصش
نم يقبتملا ءزجلا ةيوصستب ديمعلا ةرادإا نم ،يصشواصش يزوف ،رئازجلا ةيدولوملا قباصسلا ضسراحلا بلاط
هيف يناعت تقو يف تءاج يصشواصش ةيصضق نأا ةصصاخ ضساملأا ضسيئرلا أاجاف ام وهو ةقلاعلا ةيلاملا هتاقحتصسم
نيدي لازام هنإاف ،رئازجلا ةيدولوم يلوؤوصسمل يصشواصش يزوف ضسراحلا هدكأا امبصسحو ،ةيلام ةمزأا نم ةرادإلا

يلهأا وحن رداغي نأا لبق،8102 –7102 يف رئازجلا ةيدولوم ل هيف بعل مصسوم رخآا ذنم رهصشأا ةثÓث رخآاب
ميتنصس نويلم045) ةميق لداعي ام وهو هدقع ددجي نأا ديعصسلا يصساق يصضايرلا ريدملا ضضفر امدعب جربلا

ةحنم ةصصاخو ةقلاعلا زوفلا حنم ضضعب ىلإا ةفاصضإلاب (ايرهصش نويلم081 ىصضاقتي ناك يصشواصش نأا امب
هدكأا امبصسحو ،ميتنصس نويلم06ب ةردقملاو نوريصسملا اهب دعو يتلا ايقيرفإا ضسأاك يئاهن عبر ىلإا لوصصولا
ضضفر ةنإاف ،نييصضاملا نيمويلا يف مهب هلاصصتإا لÓخ رئازجلا ةيدولوم يلوؤوصسمل يصشواصش يزوف ضسراحلا
مل هنأا تبثت يتلا ةلدألا كلمي هنأا مغر تاعزانملا ةنجل ىوتصسم ىلع يدانلا دصض ىوكصش يأا مدقي نأا

هراصصنألو يصشواصشل ريث˘ك˘لا مد˘ق يذ˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ا˘مار˘ت˘حإا اذ˘هو ر˘ه˘صشأا ة˘ثÓ˘ث ر˘خآا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ىل˘ع ل˘صصح˘ت˘ي
اهرصصاحت يتلا ةيلاحلا ةرادإلا ةاناعم ديزيل ءاج تاذلاب تقولا اذه يف يصشواصش روهظ نأا مغرو،اصضيأا
هنوعديصس مهنأا هل اودكأاو ةمكحلاب ليانم جرب نبإا عم اولماعت نيريصسملا نأا لإا ،بناج لك نم لكاصشملا
يف وه بعاتم قيرفلا ديزتصس يتلا ةيصضايرلا ةمكحملل أاجلي نأا نودو هتيصضقل يدو لح داجيإا ةلواحمل

بيجن.ج.اهنع ىنغ

عامتصسلا مت يذ˘لا ،يواد˘ع˘صس م˘ي˘صسن ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م كصسم˘ت
ةعباتلا طابصضنلا ةنجل لبق نم ةيناثلا ةرملل ضسمأا لوأا هيلإا
ليجصستلا ةيصضق يف هلاوقأاب ،مدق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل
هطروتب هماهتا مت يت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا بي˘تر˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا بر˘صسم˘لا

،ةيافلح د˘ه˘ف ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ق˘ير˘ف˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘ق˘فر ا˘ه˘ي˘ف

ةلادعلا““ :هلاوقأا ىلإا عامتصسلا بقع ةفاحصصلل يوادعصس حرصصو
لبق نم يئاعدتصسا مت دقل ،حصضاو ءيصش لكو ةلدألا لك كلتمت
ةطرصشلا ىدل ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘صصت˘قلا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م ة˘قر˘ف
كانه هجوتأاصسو ،لقن˘تأا م˘ل ي˘ن˘ن˘ك˘ل ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

يننأل افئاخ تصسل ،ةمزÓلا قئاثولا عيمج ميدقت لجأا نم ابيرق
ة˘˘صسل˘˘ج لÓ˘˘خ ه˘˘تءار˘˘ب ن˘˘ع يواد˘˘ع˘˘صس ع˘˘فادو ،““ا˘˘ئ˘˘ي˘˘صش ل˘˘ع˘˘˘فأا م˘˘˘ل
ضسيل ليجصست˘لا نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ،ىلوألا ه˘عا˘م˘ت˘صسا

نا ىلع ددصش يذلا ةيافلح دهف تاحيرصصت ضسكع ىلع اكربفم
يف ادبأا كصشا لو ريبك دان قافولا““ : فاصضأاو ،كربفم ليجصستلا
،طقف ديحو ضصخصش عم لكصشم يدل ،اهققح يتلا ةعئارلا جئاتنلا
ة˘يدا˘ح˘تلا ضسي˘ئر لا˘ط˘ت ة˘˘صضر˘˘غ˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ا˘˘ه˘˘نإا لو˘˘ق˘˘ي ضضع˘˘ب˘˘لا
نم ربكأا هنأا نظأا نكل ،يصشطز نيدلا ريخ مدقلا ةركل ةيرئازجلا

نإا˘ف ،ي˘ت˘ل˘ئا˘ع فر˘صشب ضسم˘ي ن˘م ،اد˘عا˘صصف نآلا ن˘م ،رو˘˘مألا هذ˘˘ه
.لصصفتصس نم يه ةلادعلا

““عوبصسألا اذه نوصضغ يف فرعتصس ةقيقحلا““ :ةيافلح

ةنجللا لبق نم هؤواعدتصسا مت يذلا ،ةيافلح ضضفر ،هتهج نم
يف اريثك ضضوخلا ،يوادعصس عم تقولا ضسفن يف ةيناثلا ةرملل

: ة˘يا˘ف˘ل˘ح حر˘صصو ،ة˘لاد˘ع˘لا ىلإا ءو˘ج˘ل˘لا Ó˘صضف˘م ،عو˘صضو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ضضوخلا ضضفرأا ،ةلادعلا يدي نيب فلملاو راج لازي ل قيقحتلا““

اذ˘ه ف˘صشك˘ن˘ت˘صس ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا نأا د˘˘كؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘مألا ،ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
طابصضنلا ةنجل تعدتصسا ،اصضيأا ةيصضقلا ضسفن يفو ،““عوبصسألا

داحتا و يدامح نب ضسينأا جيريرعوب جرب يلهأا يصسيئر نم لك
رمأا نع ،ريخألا اذه فصشك ثيح ،ىصسيع نب هللا دبع ةركصسب

مامأا هقيرف ةارابم بيترتل هب لصصتا اصصخصش نأاب دكأا و ،ريطخ
مصسرب (2-0) ةركصسبب ريخألا اذه زوف تفرع يتلا فيطصس قافو
ةي˘صضق˘لا هذ˘ه تع˘فدو ،ىلوألا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م12 ةلوجلا

ىوعد عفرب تماق ثيح ،كرحتلا ىلإا ةصضايرلاو بابصشلا ةرازوب
ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تلاق نيح يف ،لوهجم دصض ةيئاصضق
هذ˘˘ه˘˘ب ةد˘˘صشب ةدد˘˘ن˘˘م ،ف˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ىل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لا
.ةعينصشلا تاصسرامملا

ديلو.ف

ينينعي ق عارص يف ينومحقأ“ :فساخ
 ”عيمجلا ىدل تءاس يتروصو

امداق يصسنرفلا ودروب يدان ىلإا مصضنا نأا دعب ،فصساخ لفون يرئازجلا يلودلا بعÓلا ظحلا ضسكاع
فقوت فداصص هفارتحا نأا ريغ ،ديدمتلل لباق ،رهصشأا ةتصسل دتمي ةراعإا دقعب ،ياد نيصسح رصصن نم
تقفار ،هظح ءوصسلو ،ريطخ وحن ىلع انوروك ضسوريف راصشتنا دعب ،اصسنرف يف مدقلا ةرك تاصسفانم
يف ،نييصضارتفا ءÓكو ءامصسأا كارصشإا دعب ،اصسنرف يف هلولح ذنم باصشلا بعÓلا ةيرادإلا لكاصشملا

نم ةيلام تابوقع هيدان ف˘ل˘ك˘ي˘ل نا˘ك ا˘م و˘هو ،ة˘يو˘ت˘ل˘م قر˘ط˘ب ه˘لا˘ق˘ت˘نا لاو˘مأا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل هد˘ق˘ع
امب حوبيل ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةلجمل هبلق ،دعاولا رصسيألا ريهظلا حتفو ،ايلعلا ةيوركلا تائيهلا

،ءارصشلا رايخ عم رهصشأا ةتصسل ةراعإا دقع تعقو““ :Óئاق حرصص ثيح ،هتيعصضو لوح ةرصسح نم هيفخي
لوحتو ،قيرفلا نع ةيصضقلا هذه يندعبت لأا ىنمتأاو ،ودروب عم يدوجوب يل ةديج ةصصرف تناكو
،عيمجلا ىدل ةئيصس يتروصص لعجي هنكل ،ينينعي ل عارصص طصسو انأا““ :فاصضأاو ،““يتبرجت رارمتصسا نود
عم لماعتلا ودروب يدان ضضفرو ،““ديدج نم مدقلا ةرك بعل ىوصس ،ائيصش ديرأا لو ،اذه لك نم ءيرب انأا
تاذ بصسح˘ب ،ل˘ي˘كو˘لا ما˘ق ثي˘ح ،ه˘ل ه˘صضفر ن˘ع بعÓ˘لا ر˘ب˘ع نأا د˘˘ع˘˘ب ،د˘˘م˘˘حأا تيأا يد˘˘ه˘˘م ،ل˘˘ي˘˘كو˘˘لا
ىقلت يذلا ،يرئازجلا يلودلا لبقتصسم يف هيأار ضضرفو ،فصساخ دلاو ىلع طغصض ضضرفب ،ردصصملا

نيب نم فصساخ ناكو ،هنع يلختلا وحن هعفد يذلا رمألا وهو ،يصسنرفلا يرودلا نم ضضورع ةدع
،همدق يذلا ريبكلا ىوتصسملا لصضفب ،ةين˘ّصسلا تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا زر˘بأا

ةصصرف هحنمي نأا لبق ،رثكأا روطتي هاري نأا لمأاي يذلا ،يصضاملب لامج بردملا ةمئاق نمصض هلعجو
ديلو.ف.هتليكصشت يف هكارصشإا

ةملعلا ةيدولوم

ةطرو يف قيرفلا ةرادإا عصضي مصسوملا لامكتصسا رارق
ةيدولوم ةرادإا عصضيل ،يحصصلا رجحلا تاءارجإا عفر دعب يراجلا مصسوملا تاصسفانم لامكتصسا ضصوصصخب يلارديفلا بتكملا رارق ءاج

يف ةصصاخ ،ةيلاحلا ةرتفلل ةيلاملا تاعبتلا لمحت يدافتل مصسوملا ءاهنإا نÓعإا ىلع نهارت تناك يتلا يهو ،ةيقيقح ةطرو يف ةملعلا
رمألا وهو ،ةيلاملا مهتاقحتصسم ىلع لوصصحلا مدع لاح يف يراجلا مصسوملا تايرابم نم ىقبت ام ةعطاقمب نيبعÓلا تاديدهت لظ

لامكإا لجأا نم ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ فيدرلا قيرفلا يبعل نم ريبك ددع ةيقرت يف ةيدجب ركفت قيرفلا ةرادإا لعج يذلا
ظوظحلا ىقبت اميف ،ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب يف ةيمصسر هبصش ةفصصب هءاقب نمصض قيرفلا نأا ةصصاخ ةيقبتملا تايرابملا
ةملعلا ةيدلبل ةيلحملا تاطلصسلا تررقو .ةمدقملا ةبكوك نع قيرفلا داعتبإا دعب ةليئصض دوعصصلا تاريصشأات ىدحإا ىلع ضسفانتلل
ةصصاخلا تاءارجإلاب نييلحملا نيلوؤوصسملا لاغصشنا ببصسب اذهو ،مداقلا عوبصسألا ةياغل قيرفلا ةرادإا ةبيكرت ريصصم يف لصصفلا ليجأات
ةروصصب لمعلا ةلصصاوم نييلاحلا نيريصسملا نم ،يناصشح قيفوت يدلبلا يبعصشلا ضسلجملا ضسيئر بلط ثيح ،انوروك ضسوريف نم ةياقولل

ةدوع يف نمكي نهارلا تقولا يف بصسانملا لحلا نأا ىرت ةيلحملا تاطلصسلا نأا املع ،لصصاحلا غارفلل يئاهنلا لحلا داجيإا ةياغل ةيعيبط
ثيدحلا رادو .نكمم تقو عرصسأا يف يدانلاب ةصصاخلا لاومألا بحصس ىنصستي ىتح ،هبصصنمل باقر ريمصس يواهلا يدانلل قباصسلا ضسيئرلا

قيرفلا ةياعر لجأا نم ““ةملعلا يصس مأا مأا““ ةكرصش ىدل طصسوتلا لجأا نم ةيئلولا تاطلصسلا لخدت ةيناكمإا نع ةيصضاملا ةرتفلا يف
يتلا ،ةكرصشلا هذه ةياعر ىلع لوصصحلا لجأا نم افلم ةمداقلا مايألا يف نومدقيصس قيرفلا يريصسم نأا املع ،لبقملا مصسوملا نم ةيادب
دعت اهنأا ةصصاخ ،مداقلا مصسوملا هتاجايتحإاو قيرفلاب ماتلا لفكتلا ىلع ةرداق ةكرصشلا هذه نأا لوقلا نكميو ،ةملعلاب اهرقم دجاوتي
.ةملعلا يف اهدجاوت نع Óصضف ،ريبك لامعأا مقر اهلو ةدئار ةكرصش اهنأا ىلإا ةفاصضإا ،زاغلنوصس ةكرصش عورف نم اعرف

بيجن.ج

فيطصس قافو

 ““ائيصش لعفا مل يننأل افئاخ تصسلو ةلدألا لك كلمت ةلادعلا““ :يوادعصس
نارهو ةيدولوم

لصصوتت ةرادإلا
ةيبلاغ عم قافتإا ىلا

روجألا ضضفخل دادعتلا

ماعلا ريدملا ةدايقب نارهو ةيدولوم ةرادإا تلصصوت
ة˘ي˘ب˘لا˘غ ع˘م قا˘ف˘تا ىلإا ي˘نازو˘لا ف˘ير˘صش ر˘ها˘ط ي˘˘صس
ـل حوارتت بصسن ىلإا بتاورلا ضضيفخت ىلع دادعتلا
هبتار ضضفخ يذلا عرقل رارغ ىلع ،ةئاملاب05
رهصشألا يف ميتنصس نويلم07 ىلإا نويلم041 نم
05 ن˘م ةرا˘م˘ع ن˘ب ىلإا ة˘فا˘صضإا ،ةر˘ي˘خألا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ةجرخلا هذه يتأاتو .ميتنصس نويلم03 ىلإا نويلم
يتلا ةيلاملا ةقئاصضلا ءارج ،ةرادإلاو نيبعÓلا نم
ة˘ط˘بار˘لا قر˘ف ة˘ي˘ق˘ب رار˘غ ىل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ي
هذهب و ،انوروك ةحئا˘ج ي˘صشف˘ت ءار˘ج ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
نم رثكأا عانقا يف تحجن دق ةرادإلا نوكت ةوطخلا
مهل تملصس و ،مهبتاور ضضيفخت يف دادعتلا فصصن

دعت يتلاو ةيقبلا عانقا يف قلطتنل ةيكنب كوكصص
،ىلوألا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ع˘ف˘تر˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور

م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن م˘هدو˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ
،م˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،تا˘˘ير˘˘ه ،يرو˘˘صصن˘˘م رار˘˘غ ىل˘˘ع يرا˘˘ج˘˘لا

يثÓثلا ،يزوزعم ضسراحلاو حابصس ،يجان ،يواكم
انبصستحا نا ابتار31 يلاوحب نيدي يذلا ريخألا
ثيح ،د˘م˘حأا جا˘ح˘ل˘ب ق˘با˘صسلا ضسي˘ئر˘لا ةر˘ت˘ف ر˘ه˘صشأا

نودع˘ت˘صسم م˘ه˘نأا ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘م بر˘ق˘م رد˘صصم ف˘صشك
مهبتاور ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ة˘م˘ي˘ق˘لا ن˘م لزا˘ن˘ت˘ل˘ل
بتاور ن˘˘˘˘م ٪05 ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا نود ن˘م ة˘ق˘لا˘˘ع˘˘لا
اوؤو˘ج˘ل˘ي م˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ا˘م˘ك ،ةر˘ي˘˘خألا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
لحلا نولصضفيو تاعاز˘ن˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ىو˘ك˘صش م˘يد˘ق˘ت˘ل
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا˘ب لا˘صصتلا د˘ع˘ب م˘ت˘ي م˘ل ن˘ي˘ح ي˘ف ،يدو˘˘لا

بيجن.ج.يدومصصمو لÓم
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةقلعتم401 رشضخأ’ا طخلا ىلع ةملاكم2488 لابقتشسا
فيطشسب لافط’ا ءافتخاب

ةعباتمب ةفلكملإ ةقرفلإ  نأاب، فيطصس ةي’و نمأاب ةماعلإ تاقÓعلإو لاصصت’إ ةيلخ سسيئر فصشك
ةقرف مقاط فرصصت تحت عوصضوملإو401””” رصضخأ’إ اهطخ ربع تلبقتصسإ دق، ةصشهلإ تائفلإ فلم

ةددعتم بابصسأ’ ءافتخإ ،لزنملإ نم بوره“ نع تاغيلبت لمصش ايفتاه ’اصصتإ2488 ةلوفطلإ ةيامح
تاطاصشنلإ ديدع حلاصصملإ تإذ ترطأإ امك ،””اهريغو ةيصسإردلإ جئاتنلإ فعصض وأإ ةيلئاعلإ لكاصشملاك
،داعبإإ لحم ،ةلماعملإ ءوصس ،فنعلإ ”” ةيحصض إدح361  ـب لفكتلإ تلمصش ةيراجلإ ةنصسلإ ةيإدب ذنم
يف ناك اثدح941 ـب لفكتلإ بناج ىلإ ،ءايحلاب لخم لعف وأإ يصسنج ءإدتعإ لحم ،سضيرحت لحم

ر نميإ.مهيلاهأ’ مهميلصست يونعم رطخ ةلاح

ةنتابب مقس دقوأ بونج برضت7.2 ةوقب ةيضرأ ةزه
اهتوق تغلب ةيصضرإ ةزه ءايزيفويجلإو ةيكلفلإ ءايزيفلإو كلفلإ ملع يف ثحبلإ زكرم ،لوأ’إ سسمأإ ةليل لجصس
بونج ملك70 دعب ىلع اهزكرم ددح ،ةقيقد52و12 ةعاصسلإ دودح يف كلذو ،رتصشر ملصس ىلع تاجرد7.2
قطانم إذكو ةقطنملإ ناكصس اهب رعصش ثيح ،ةنتاب ةي’وب نويعلإ سسأإر ةرئإدل ةعباتلإ مÓصس د’وإ ةيدلب
ناك˘صس ه˘ع˘م م˘ل˘قأا˘ت سضرأÓ˘ل ا˘يدا˘ع ا˘طا˘صشن تتا˘بو ر˘كذ˘ت ة˘ير˘صشب وإ ة˘يدا˘م رإر˘صضإ يأإ ف˘ل˘خ˘ت م˘ل ا˘م˘ي˘ف ،ةروا˘ج˘م
ةفلتخم تإرتف ىلع رهصشأإ30 ـلإ براقيام رإدم ىلع ةيدإدتر’إو ةيصضرأ’إ تإزهلإ ديدع تفرع يتلإ ةقطنملإ

اهتلت ،رتصشر ملصس ىلع ةجرد2.4 ةوقب اهفنعإ ناك ،ةدصشلإ ةتوافتمو ةبراقتم تاجردب تإزه80 اهددع قاف
فلتخإ اميف مÓصس د’وإ ةيدلب يحإون تلجصس اهلج ،رخ’إو نيحلإ نيب ثدحت يتلإ ةيدإدتر’إ تإزهلإ ديدع
ام ذنم تلجصس دق تناك ىرخإ ةزه ىلإ ةفاصض’اب ،زكرم مÓصس د’وإ نم دعبلإو برقلإ نيب اههاجتإو اهعقوم
ح ناصشوصش.رصساج نيع ةيدلب يحإون اموي51 نع ديزي

سشغلا عمقو ةباقرلا ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ةرئادب ةراجتل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا

راطنق51 نم رثكأا  زجح مت لجيج ةيلو ريهاطلا
ىد˘حا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘سسا˘ف˘˘لا ح˘˘ل˘˘م˘˘لا ةدا˘˘م ن˘˘م
ةيدلبل ةعباتلا تسسوسسات ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب تا˘عدو˘ت˘سسم˘لا
نأاب ةقباطتم رداسصم تدكأاو . رداقلا دبع ريمألا

ةيريدم ناوعأا اهب ماق يتلا ةنياعملا سشيتفتلا ةيلمع
يف لخدت يتلاو رداقلا دبع ريمألا ةيدلبب ةراجتلا
نع ترفسسأا ناوعألا ءلؤوهل ينيتورلا لمعلا راطا

حل˘م˘لا ةدا˘م ن˘م غ˘ل˘ك2451 نع لق˘يلا˘م ز˘ج˘ح
ررياعملاو تافسصاو˘م˘ل˘ل ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘غ˘لاو د˘سسا˘ف˘لا
د˘˘˘حأا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذو ة˘˘˘ي˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسإلا
ةيدلبلل ةعباتلا تسسوسسات ةقط˘ن˘م˘ب تا˘عدو˘ت˘سسم˘لا
. ةروكذملا

يتلا ليلحتلا ةيلمع نأاب رداسصملا تاذ تدكأاو
اهداقتفا تدكأا ةزوجحملا حلملا ةدام ىلع تيرجأا
ينعيام وهو دويلا ةدام نم  ةيرورسضلا ةسصحلل

رسضحم ريرحت متيل ، كÓهتسسإÓل اهتيحÓسص مدع
ةيمكلا هذه هتزوحب تطبسض يذلا رجاتلا قح يف
ىلا ةزوجحملا ةيمكلا لقن هيف مت يذلا تقولا يف
يذلا ريهاطلا ةيدلبب يرئازجلا رمحألا لÓهلا رقم
تايد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘لو˘م˘ح˘لا هذ˘ه ع˘يزو˘ت ى˘لو˘ت˘ي˘سس
ءانثأا جولثلا ةباذا يف اهلامعتسسا لجأا نم ةيلبجلا
. ءاتسشلا لسصف
عمقو ةباقرلا رسصانع طاسشنب لسصتم قايسس يفو
ءاسضيبلا موحللا نم راطنقلا ءاهز طبسض مت سشغلا
نم ددع تلمسش ةبقارم ةيلمع يف كلذو ةدسسافلا
هذ˘ه ه˘ي˘جو˘ت م˘تو ، ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةناوعلاب تاناويحلا ةقيدح ىلا موحللا نم ةنحسشلا

يف ةقيدحلا تا˘ناو˘ي˘ح˘ل  ءاذ˘غ˘ك ا˘ه˘ح˘ن˘م ل˘جأا ن˘م
باحسصأا د˘سض ر˘سضا˘ح˘م ه˘ي˘ف ترر˘ح يذ˘لا تقو˘لا
ابهأا˘ت مو˘ح˘ل˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ب تط˘ب˘سض ي˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
. ةيئاسضقلا تاهجلا ىلا مهتافلم ليوحتل

دوعسسم / م

سشغلإ عمقو ةباقرلإ رصصانعل ةديدج ةيلمع يف

لجيجب رداقلا دبع ريمأ’اب دشسافلا حلملا نم اراطنق51 نم رثكأا زجح

ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا رسصانع فقوا

04 و43 رمعلا نم ناغلبي ناسصخسش ةنتابب10

ةرئادب ةيرثأا عطقو ليثامت عيب ددسصب اناك ةنسس
) ةأارمل يندعم لاثمت زجح عم ،ةنتابب داقميت

غلبي ز˘نور˘ب˘لا ةدا˘م ن˘م عو˘ن˘سصم (قو˘ب˘لا ة˘فزا˘ع

تا˘ح˘ن˘˘لا ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘م˘˘ح˘˘ي م˘˘سس93 ه˘˘˘لو˘˘˘ط

ةميق وذUAEROM ETSUGUA يسسنرفلا
،ةيفحتملا تاعومجملا نمسض لخديو ةماه ةينف

زنوربلا نم ةينامور ةيدقن ةعطق44 ىلإا ةفاسضإا
ايفاقث اثارت ربتعت يتلا يدÓيم عبارلا نرقلل دوعت

ةرسصاعم ةيدقن ةعطق25 طبسض مت امك ،ايمحم

ةفلتخم مجحلا ةريغسص راجحألا نم ةدحو91 و
لمعتسست رسصاعم عنسص تاذ ناولألاو لاكسشألا

وذ ناسصحل يندعم لاث˘م˘تو ي˘ل˘ح˘ل˘ل سصو˘سصف˘ك

ةريخلا هذه لامعتسسا مت ثيح ،ةثيدح ةعانسص
سساسسأا ىلع اهعيب لÓخ نم لايتحإلاو بسصنلل
دقف ،ىر˘خا ة˘ه˘ج ن˘م .ة˘ي˘م˘ح˘م ة˘ير˘ثأا ع˘ط˘ق ا˘ه˘نأا
عورسشملا ري˘غ را˘ج˘تلا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
فيقو˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا˘ب

ةلامزلا يحب ةنسس63 رمعلا نم غلبي سصخسش
زجح مت ه˘ن˘كسسم سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب

رايعWEN RAKSO عو˘ن د˘ي˘سص ة˘ي˘قد˘ن˘˘ب

0002 ةئف نم نيتروزم نيتيدقن نيتقرو ،ملم21

ملم61 رايع ةئبعم ةسشوطرخ ىلإا ةفاسضلاب جد
دقف هيلعو ،فوكنيسشÓك حÓسسل نيتسشوطرخو
اومدق نيفوقوملا دسض ةيئازج تافلم زاجنا مت
    .ةيلحملا ةباينلا مامأا اهبجومب

ح ناسشوسش

ةنيطنشسقب  ةيلقع تارثؤوم امهتزوحب ةبكرم نتم ىلع نيشصخشش فيقوت
ثحبلإ ةقرف تنكمت ،ةيلقعلإ تإرثؤوملإو تإردخملإ جيورت اصصوصصخ ةميرجلإ لاكصشأإ ةفاكل يدصصتلإ راطإإ يف
ةيصضق يف امهطروتل ةنصس03و82 رمعلإ نم ناغلبي ناصصخصش فيقوت نم ةنيطنصسق ةي’و نمأإ ””يرايبلإ» لخدتلإو

ةيلمعلإ .كرحم تإذ ةبكرم لامعتصساب عيبلإ دصصق ةعورصشم ريغ ةقيرطب ةيلقعلإ تإرثؤوملإو تإردخملإ ةزايح
”” تنصسكأإ يإدنويه ”” عون نم ةبكرم مههابتنإ تتفل نيأإ ةنيكرصس يح ىوتصسم ىلع بكإرلإ جوفلل تايرود رثإ تءاج
هتلواحمل تنطفت ةقرفلإ رصصانع نأإ ريغ تإردخم ةعطق نم سصلختلإ قئاصسلإ لواح اهفيقوتب ،ناصصخصش اهنتم ىلع
ناك سسولهم ءإود نم ت’وصسبك60 هتزوحب طبصضف يدصسجلإ سسملتلإ ةيلمعل هعاصضخإاب و هقفإرم امأإ اهنود تلاح و
نم سصرق51 و سصرق04 ىلع روثعلإ مت ةبكرملل قيقدلإ سشيتفتلاب ،يلام غلبم ىلإ ةفاصضإ هلإورصس بيجب اهيفخي
تإءإرجإإ فلم زاجنإ نم ءاهتن’إ دعب ،عإونأ’إ فلتخم نم سصرق16 تإزوجحملإ يلامجإ غلبيل ،فلتخم سسولهم عون

زاكعوب لامج.ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ امهميدقت مت نيينعملإ قح يف ةيئإزج

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘كم˘ت
ةيعمج نيوكتب قلعتت ةيسضق ةجلاعم نم جوجفلاب
ددعتلا ،ليللا فورظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘سسلاو رار˘سشأا

حار ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘قور˘˘سسم ءا˘˘ي˘˘سشأا ءا˘˘ف˘˘خإاو ر˘˘˘سسكلاو

،ةنسس13 رمعلا نم غلابلا م.ب ىمسسملا اهتيحسض

حوارت˘ت سصا˘خ˘سشأا70 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م

ةيسضقلا تايثيح.ةنسس35و02 نيب ام مهرامعأا

ةيحسضلا مدقت نيأا0202/50/72:خيرات ىلإا دوعت
د˘سض ىو˘كسش ع˘فر˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا

لحم) يراجتلا هلحم سضرعت لجأا نم نيلوهجم
جوجفلا ةيدلبب نئاكلا (ليمجتلا داومو غبتلا عيب
مويلا سسفن يف لحملل هدقفت دعب كلذو ،ةقرسسلل
هسضارغأا دجو هلوخد دعبو حوتفم لحملا باب دجو

،رئاجسس ةبلع055 ةقرسس اهدعب فسشتكيل ةرثعبم

،رطع ةروراق003 ،ةعلو46 ،ةمسش سسيك031

86 ،ف˘تا˘ه ة˘يرا˘ط˘ب ن˘حا˘˘سش02،ةقÓ˘ح ة˘لآا51

غلبم ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ل˘ي˘م˘ج˘ت داو˘مو ،نذأا ة˘عا˘م˘سس

ليكسشت مت اهرثإا ىلع ،جد00,000.03 هردق يلام

مت نيأا ناكملا نيع ىلإا روفلا ىلع لقنتلاو ةيرود
رسصنعل ا˘ف˘ي˘ث˘كت.ة˘يرور˘سضلا تا˘ن˘يا˘ع˘م˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا
و، مهيف هبتسشملا ةيوه ىلإا لسصوتلا مت مÓعتسسلا
عسضو مت اهيلع لسصحتملا تامولعملل لÓغتسسا

م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا م˘ه˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘˘خ
نيبت قيقحتلا لÓخ نم.ةقرفلا رقم ىلإا مهدايتقاو
مايقلل قبسسم قافتا ىلع اوناك مهيف هبتسشملا نأا
لحملا باب ر˘سسكب او˘ما˘ق ثي˘ح ،ة˘قر˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
يفو هÓعأا ةروكذملا تاقورسسملا مهعم اولمحو
ةملاق ةنيدمب اهعيبب اوماق يلاوملا مويلا ةحيبسص
ةلسصاوم.مهنيب اميف تاقورسسملا غلبم اومسساقتو
د˘ع˘ب ،تا˘قور˘سسم˘لا نا˘كم د˘يد˘ح˘ت م˘ت تاءار˘جإÓ˘˘ل
لحم سشي˘ت˘ف˘ت م˘ت سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
تاقورسسملا سضعب ىلع رثع ثيح م.ب ىمسسملا
مامأا مهيف هبتسشملا ميدق˘ت د˘ع˘ب.ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘ل

مهنم60 عاديإا مت ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا
ءاعدتسسا رخآلا هيف هبتسشملا ميلسست مت اميف سسبحلا

نيدلازع.ل.رسشابم

ةنتابب ةريخذو يران حÓشس ،ةروزم ةيدقن قاروأا ،ةيرثأا عطق زجح

فنعلاب ةقرشس ةيشضق يف نيشصخشش فقوي ثلاثلا يرشضحلا نمأ’ا
يقاوبلا مأاب

ةقرسس ةيسضق يف امهيف هبتسشم نيسصخسش يقاوبلا مأاب ثلاثلا يرسضحلا نمألاب  نملا حلاسصم تفقوا
دوعت ةيسضقلا عئاقو ناف ةيلولا نماب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصتلا ةيلخ نايب بسسحو ، ايلام اغلبم تلاط
نع غيلبتلا سضرغل ثلاثلا يرسضحلا نملاب ةطرسشلا حلاسصم ىلا رجات مدقت رثا  نيرخلا نيمويلا ىلا

تلاط يتلاو يقاوبلا مأاب نكسس002 يحب نيلوهجم لبق نم سضيبأا حÓسس لاعتسساب ةقرسسلل هسضرعت

لثملا لÓغتسسلابو مهتايرحت ةطرسشلا لاجر رسشاب روفلا ىلع ، جد00003 هردق ايلام اغلبم
خيراتب ةطرسشلا رسصانع نكمت امهيف هبتسشملا سصوسصخب ةيحسضلا فرط نم ةمدقملا تافسصاوملل

ةيسضق نع يئازج فلم امهدسض زجنا نيأا ، امهفيقوت و امهيف هبتسشملا ةيوه ديدحت نم13.50.0202
يف تلسصف يتلا سسما موي يقاوبلا ما ةمكحمب ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا امهميدقت مت فنعلاب ةقرسسلا
راهز دمحا.امهرما

وزو ىزيت

نوفزاو ةحيرف نيب طبارلا قيرطلا نوعطقي نثاموشسا ةيرق ناكشس نم  تارششعلا
ةمراع ةيجاجتحإ ةكرح نصش ىلع نوفزإ ةيدلبب نثاموصسإ ةيرق ناكصس نم تإرصشعلإ سسمإ راهن ةحيبصص لÓخ مدقإ

بصسح و .وزو يزيت ةنيدم قرصش نيتعقإولإ نوفزإ و ةحيرف نيب طبإرلإ قيرطلإ عطق ىلع مهمإدقإ لÓخ نم
ديصسجت ةرورصضب ةيلحملإ تاطلصسلإ ةبلاطم فدهب تءاج ةيجاجتح’إ ةكرحلإ هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم
فرعت يتلإ بورصشلإ هايملاب ةيرقلإ ديوزت يف ةلثمتم˘لإ و . ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘صسا˘صسأ’إ ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لإ ع˘يرا˘صشم˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م

عيراصشملإ و ةيرورصضلإ قفإرملإ سضعب زاجناب ناكصسلإ بلاطي امك .تإونصس ةدع ذنم إريبك بذبذت اهعيزوت ةيلمع
قيرطلإ حÓصصإإ ةرورصضب نوجتحملإ بلاط دقو .يرإوج بعلم زاجنإ و ةيرقلإ ىلإ يدؤوملإ قيرطلإ ديبعت اهنم
مدع نم مهئايتصسإ نع إوربع و  ةقطنملإ بابصشل بعلم و يحصصلإ فرصصلإ تإونق زاجنإ عم ةيرقلإ ىلإإ يدؤوملإ

اجاجتحإ تءاج ةكرحلإ هذه نأإ نوجتحملإ دكأإ دق و . ةلوزعملإ و ةيئانلإ ةقطنملإ هذهب ةيومنت عيراصشم ليجصست
و ةريثكلإ دوعولإ مغر و اقباصس اه˘ب تد˘عو ي˘ت˘لإ ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لإ ع˘يرا˘صشم˘لإ د˘ي˘صسج˘ت ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘صسلإ ر˘خأا˘ت ىل˘ع

داعسس ليلخ.نآ’إ دح ىلإإ ةقلاع تيقب رومأ’إ نأإ ’إإ ةددعتملإ

ميكح ةنيطنسسق ةنيدم نباو ريدقلا نانفلا رداغ
هئافسش دعب ريبلا ىفسشتسسم  سسمألا ةيسشع راكد

يقلو،91-ديفوك انورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ما˘ت˘لا
ةينفلا ةحاسسلا نم قاطنلا عسساو نماسضت نانفلا
ىودعلاب هتباسصا دعب يندملا عمتجملا نع كيهان

ةعئار بحاسصو احج ةلسسلسس لطب فرعي ثيح
ىلع ةريبكلا هتيبعسشب ““وعارك طابخ““ قولونوم
.ينطولاو يلحملا نييوتسسملا
ةباسصإل ،يهاكفلا لثمملا سضرعت دقف ريكذتلل

عو˘ب˘سسلا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ل˘خدأا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
دبع ىفسشتسسمب ةسصتخ˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل طرا˘ف˘لا
يقلتل ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب  (ر˘ي˘ب˘لا) ة˘ع˘م˘جو˘ب ظ˘ي˘ف˘ح˘لا
فر˘ط ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘ف˘طا˘ع˘ت ي˘ق˘˘ل ثي˘˘ح ،جÓ˘˘ع˘˘لا
ةمسصاعب ةينفلا ةرسسألا مهسسأار ىلعو نينطاوملا
رعسشي مل هنإاف  راكد ميكح نانفلا بسسحو ،قرسشلا
سضارعأا نم يناعي ناك هنكلو سضرملا سضارعأاب
ح˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا د˘˘˘سصق˘˘˘ي ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج ط˘˘˘ي˘˘˘سسب ما˘˘˘كز
ليلاحتلا هئار˘جإا د˘ع˘ب تب˘ث ثي˘ح ،ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا

،دجتسسملا91 ديفوك سسوريفل لماح هنأا ةمزÓلا
فور˘ع˘م˘˘لا ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لاو ي˘˘ها˘˘كف˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا
ةيسصخسشب اسضيأاو ““و˘عار˘ك طا˘ب˘خ““ ة˘ي˘سصخ˘سشب

ةسصاخ ،ىودعلا ىقلت فيك يردي ل هنإا لاق ،احج
بنجتل ةيئاقولا ه˘تا˘طا˘ي˘ت˘حا ل˘ك ذ˘خأا˘ي نا˘ك ه˘نأاو
عسضو ىلع بظاوي ناكو سسوريفلا اذهب ةباسصإلا
لامعتسسا نع Ó˘سضف ،(ة˘ما˘م˘كلا) ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا
،يعامتجلا دعابتلاب مازتللاو رهطملا لولحملا

نم لطي ،ديعلا مايأا  يف راكد  ميكح نانفلا رهظو
يدتري وهو ،ريبلا ىفسشتسسمب هتفرغ ةفرسش ىلع
ناك ثيح ،هجو ىلع ةمامك عسضيو يداعلا هسسابل
اوناك نيذلا نينطاوملا سضعب عم ةيحتلا لدابتي
˘مد˘ق˘ي نا˘كو ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طلا نود˘ير˘ي
،هيف بوغرملا ريغ فيسضلا اذه بنجتل حئاسصنلا

91 ديفو˘ك ءا˘بو را˘سشت˘نا ة˘مزأا ل˘ث˘م˘م˘لا بكاوو

يف ةمهاسسملا لÓخ نم ،ةطرافلا عيباسسألا لÓخ
ةنيطنسسق حرسسم اهقلطأا يتلا ةيوعوتلا ةلمحلا
ميرك رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ن˘م دد˘ع ة˘كرا˘سشم˘ب
اوهجو نيذلا لئاوألا نم ناك ثيح ،سشيسشدوب
. نيينيطنسسقلا ىلإا حئاسصنو لئاسسر

زاكعوب لامج

91- ديفوك انوروك سسوريفب هتباصصإإ دعب

ىفششتشسملا هترداغمو ءافششلل راكد ميكح ريدقلا نانفلا لثامت

ةملاقب جوجفلاب ةقرشسلا نهتمت رارششأا ةيعمجب ةحاط’ا
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