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تارارق يف لخدتأا ’ انأا» فاضضأاو
ةحضصلا تناك املا˘ط˘ل˘ف .ة˘يدا˘ي˘ضس
نوديرت اذاملف، رئازجلا يف اناجم
رطخلا نمث نونطاوملا عفدي نأا
د˘ضض حا˘ق˘˘ل˘˘لا نإا ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘قو.؟

ةرورضضلاب نو˘كي˘ضس91-ديفوك
«ناكضسلا تائ˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ل ا˘ًي˘نا˘ج˘م
˘˘ماد يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ضضحو.
نب روضسيفوربلا بناج ىلإا ،نيموي
بدتنملا ريزولا نم Óك ،ديزوب

ليعامضسإا تايفضشتضسملا حÓضصإ’
ةيلاملا ريزو نع لثممو حابضصم
نأا ى˘ل˘ع ة˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘يزو دد˘˘ضشو.
عقي هدعومو حاقللا رايتخا نÓعإا

ضسي˘˘˘˘ئر ضصا˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘خا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ضض
،ءارزو˘لا ضسي˘ئر وأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

امه نيريخأ’ا نيذه نأا ىلإاً اريضشم
متيضس يذلا رايتخ’ا ناررقي نم
ةيملعلا ةنجللا لب˘ق ن˘م ه˘م˘يد˘ق˘ت

تقولا يف، هنأا احضضوم، ةضصاخلا
رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا م˘ت˘˘ي م˘˘ل ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
نأا ىلإا را˘ضشأا ا˘م˘ك. د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
نآ’ا ىتح تماق ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةدوجلا رييا˘ع˘م ف˘ي˘ن˘ضصت ل˘م˘ع˘ب،

ن˘ي˘ب ن˘م ،كلذ ى˘لإا ا˘مو ر˘ع˘˘ضسلاو
يف امبر .اًمدقت رثكأ’ا تاحاقللا

دحأا يطعيضس ،ةليلق مايأا نوضضغ
ن˘م ل˘˘ضضفأا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ى˘ت˘ح كا˘ن˘ه نأا ح˘ضضوأاو ،ىر˘خأ’ا

ةيثحب ةردا˘ب˘م123 و˘˘ح˘˘˘ن نآ’ا
د˘˘كأاو .م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘ل
ى˘ل˘ع اًدد˘ج˘م ه˘˘ضسف˘˘ن لوؤو˘˘ضسم˘˘لا
را˘ي˘ت˘خا ي˘ف يزار˘˘ت˘˘ح’ا ج˘˘ه˘˘ن˘˘لا
،انوروك ضسوريفل داضضملا جÓعلا

راظ˘ت˘ن’ا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا رار˘ق اًدد˘ج˘م
ءوضض ي˘ف ،ج˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ى˘ت˘ح
ي˘ف تأاد˘ب ي˘ت˘لا لود˘˘لا برا˘˘ج˘˘ت

ضصيلقتب اركذم، ميعطتلا ةيلمع
يتلا براجتلا نم ةثلاثلا ةلحرملا
بب˘˘ضسب ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت

.ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘ضصلا «ئراو˘ط˘لا»
تابيترتلا لوح لاؤوضس ىلع ادرو
،حيقلتلاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ت˘ضسجو˘ل˘لا
حا˘ق˘ل˘لا نا˘ك اذإا» ه˘نأا ر˘يزو˘لا د˘˘كأا

تداتعا يتلا تاجتن˘م˘ل˘ل Ó˘ثا˘م˘م
حرطي نلف ،اهماد˘خ˘ت˘ضسا ر˘ئاز˘ج˘لا

دÓبلا نأا اركذم ،«ةلكضشم يأا اذه

00001 ميع˘ط˘ت ا˘ه˘ل ق˘ب˘ضس د˘ق»

ع˘با˘تو. «د˘حاو عو˘ب˘ضسأا ي˘ف ل˘ف˘ط
،رخآا حاقل رايتخا مت اذإا هنإا هلوق
ديق ةلما˘ك تا˘ي˘ت˘ضسجو˘ل» كا˘ن˘ه˘ف
رومأا نيب ن˘م ،ق˘ل˘ع˘ت˘ت «ة˘ضسارد˘لا
نأا لبق ،اهفييكتو اهلقنب ،ىرخأا
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘ضسإ’ا نأا˘˘˘ب ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
موقت ضضرغ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘عو˘ضضو˘م˘لا

،ا˘م˘هاد˘حأا .«ل˘م˘ع ي˘ق˘ير˘ف» ى˘ل˘ع
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،ه˘ضسف˘ن و˘ه ه˘ضسأار˘ي يذ˘لا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضساو ر˘ع˘ضسو را˘ي˘ت˘خا˘˘ب
يذلا ،يناثلا نأا نيح يف. حيقلتلا
،ةيرازولا رئاودلا فلتخم لمضشي
لكضشب ةقلعتملا بناوجلاب فلكم

ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘˘لاو ءا˘˘ن˘˘ت˘˘ق’ا˘˘ب ي˘˘ضسا˘˘ضسأا

ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ضستو

ضصضصخملا عامتج’ا ضشقانيضسو.

ن˘م ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا لود˘لا ةدا˘ف˘ت˘ضسإ’

،انوروك ضسوريف د˘ضض تا˘حا˘ق˘ل˘لا

ىلإا ةفاضضإ’اب ءار˘ضشلاو ل˘يو˘م˘ت˘لا

ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘ضسا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘ضشم˘˘˘لاو

نا˘˘م˘˘ضض ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘لاو

،ةراقلا لود يف حاقللاب لفكتلا

عمجي و .نوم˘ظ˘ن˘م˘لا د˘كؤو˘ي ا˘م˘ك

كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،كرا˘˘ضشم0051

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘ح˘˘˘ضصلا ءارزو

ضضو˘ف˘م ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،ةرا˘˘ق˘˘لا

داحت’ا يف ةيعامتج’ا نوؤوضشلا

ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

رارقلا عانضصو ،ةيملاعلا ةحضصلا

ءا˘ضضعأ’ا لود˘لا ي˘ف ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا

ي˘ف نو˘ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا نو˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لاو

.لاجملا
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رئازجلا يف يضسورلا ريفضسلا دكأا
تامولعم نأا ىلع «فيليب روغيإا»
ةزوح يف هدÓب يف جتنملا حاقللا
يف حاقللا ءانتقاب ةينعملا تاهجلا
يضسورلا ريفضسلا فضشكو .رئازجلا
يف هنأا ةيفحضص تاحيرضصت يف

يضضاملا توأا ذنم لضصاوتم راوح

رئازجلا يف ةضصتخملا تاهجلا عم

لوح تامولعم اهميلضست متي يتلا

ي˘هو حا˘ق˘ل˘لا تارا˘ب˘ت˘˘خا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

ةدوجوم˘لا تارا˘ي˘خ˘لا ل˘ك ضسرد˘ت

لقن نأا ركذو .حاقل نضسحأا راتختو

ل˘ه˘ضس ه˘ظ˘ف˘ِحو ي˘ضسور˘لا حا˘ق˘ل˘لا

ةجÓثلا يف هعضضو نكمي ثيح

لوؤوضسملا تاذ قرطت امك .ةيداعلا

ةقلعتملا ةيكيرمأ’ا ةوطخلا ىلإا

اهفضصو يتلاو ،ةيبرغلا ءارحضصلاب

ةيلودلا ةيعرضشلل اقرخ دعت اهنأاب

ة˘ئ˘ي˘ضس بقاو˘ع ا˘ه˘ن˘ع ر˘ج˘ن˘ي د˘قو

نأا فاضضأاو .مÓضسلا دوهج دقعتو

نأا عقاو نم ريغي نل نÓعإ’ا اذه

ىقبت يتلا ةيوار˘ح˘ضصلا ة˘ي˘ضضق˘لا

افيضضم ،رامعتضسا ةيفضصت ةلأاضسم

ع˘˘م ت’ا˘˘ضصتا ي˘˘ف و˘˘كضسو˘˘˘م نأا

لا˘ضسرإ’ ي˘م˘˘مأ’ا ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا

ءار˘ح˘ضصلا ى˘لإا ي˘˘م˘˘مأا ثو˘˘ع˘˘ب˘˘م

.ةيبرغلا
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،ة˘˘ح˘˘ضصلا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب ف˘˘˘ضشك

ل˘م˘ع˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘ط نأا، ءا˘ثÓ˘ث˘لا ضسمأا

ةيحارجلا ت’اجعتضس’ا ةحلضصمب

يرو˘˘ت˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ضشب ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘ب

ىضضاقتت ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ب˘ق˘لا˘ب

يف امب، ضصوقنم ريغ Óماك اهرجأا
تاوÓعلاو ، انوروك ةحنم كلذ

مغر ارهضش81 ـلا براقي ام ذنم
هذ˘ه ة˘ل˘˘ي˘˘ط ا˘˘ضسنر˘˘ف˘˘ب ا˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
فيقوت ةحضصلا ريزو ررق و.ةرتفلا

ضسيئر، ىفضشتضسملا ريدم نم لك
ةيحارجلا ت’اجعتضس’ا ةحلضصم

لزعو ،ة˘ير˘ضشب˘لا دراو˘م˘لا ر˘يد˘مو
عومجم عاجرإا عم ةينعملا ةيبطلا
ة˘ن˘يز˘خ˘لا ح˘لا˘ضصل تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم˘لا
ةحضصلا ريزو نأا ركذي.ةيمومعلا

ءاهنإاب عيباضسأا ذنم ماق ناكضسلاو
ة˘ضسي˘ف˘ن ى˘ف˘ضشت˘ضسم ر˘يد˘م ما˘˘ه˘˘م
رارقلا ءاجو ،اقباضس «ينراب» دومح

ةديدج ةيكيمانيد ءاطعإا راطإا يف

ز˘كار˘م˘لا ءارد˘م ل˘م˘ع ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ل

ادانتضساو ةيعماجلا ةي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسإ’ا

يتلا ةنياعملاو مييقتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

لوؤوضسملا لبق نم  ارخؤوم تمت

.رئازجلا يف عاطقلا نع لوأ’ا

نيح ىلإا ةرخأاتملا تافلملا ةيوصست ليجأات

ةديدجلا ةيلاملا ةنصسلا ةيادب

لابقتسسإل لجأا رخآا ربمسسيد52

ةيبرتلا يمدختسسم تافلم

«91 ديفوك» ةحنم ىلع لوسصحلل
ةيعامت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تع˘ضضو

رخآاك يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘ضسيد ر˘ه˘ضش ن˘م52 ـلا خ˘˘يرا˘˘ت،

نيبغارلا ةيبرتلا يمدختضسم تافلم لابقتضس’،لجأا

اذ˘˘˘كو «91 د˘ي˘فو˘ك» ة˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا ي˘˘ف

نع ةبترتملا فيلاكتلا نع ضضيو˘ع˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

اذه ديدحت مت دقو.انوروك نع فضشكلا رابتخا ءارجإا

نا˘ج˘ل˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘ي˘كم˘ت د˘˘ضصق ل˘˘جأ’ا

متيضس اميف ،ةقدب يلامجإ’ا ددعلا طبضض نم ةيئ’ولا

ةيادب نيح ىلإا ةرخأا˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘يو˘ضست ل˘ي˘جأا˘ت

ةنجللا ضسيئر دكأا هتهج نم.ةديدجلا ةيلاملا ةنضسلا

ضسيو نب ىفطضصم ،ةيعامتج’ا تامدخلل ةينطولا

،05 ـلا ةيئ’ولا ناجللا نإا ةيفحضص تاحيرضصت يف

يمدختضسم تافلم مÓتضسا يف ارخؤوم تعرضش دق

ةرتفلا يف انوروك ءابوب اوبيضصأا نيذلا ،ةيبرتلا عاطق

فاضضأاو.مويلا خيرات ىلإاو9102 ضسرام91 نيب

ربمضسيد52 خيرات ديدحت مت دق هنأاب ثدحتملا تاذ

يف ءدبلا متي نأا ىلع ،ةيلمعلل لجأا رخآاك0202

نع ةبترتملا فيلاكتلا ةفاك نع نيينعملا ضضيوعت

تايلآ’ا فلتخمب انوروك نع فضشكلا رابتخا ءارجإا

ىلإا رورملا اهدعب متيل ،«رآا.يضس.يب» وأا ريناكضسلا

نماضضتلا ةحنم ديدضستب ةقلعتملا ةيناثلا ةلحرملا

5ـب اه˘ت˘م˘ي˘ق رد˘ق˘ت ي˘ت˘لاو،«91 ديفوكب» ةضصا˘خ˘لا

مهلثامت دعب نكل ىضضرملا ةدئافل ،ميتنضس نييÓم

تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف، رد˘˘ضصم˘˘لا تاذ بضسحو .ءا˘˘ف˘˘ضشل˘˘ل

يراجلا ربمضسيد52 خيرات دعب درت يتلا ةرخأاتملا

نيح ىلإا اهتيوضست ليجأات ررقت دق امنإاو طقضست نل،

ةيولوأ’ا حنم لÓخ نم، ةديدجلا ةيلاملا ةنضسلا ةيادب

لاجآ’ا يف مهتافل˘م او˘عدوأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘ضسم˘ل˘ل

ره˘ضشلا ن˘م52ـلا خ˘يرا˘ت ل˘ب˘ق يأا ا˘ف˘ل˘ضس ةدد˘ح˘م˘لا

.يراجلا

S°∏«º.±

ديدج نم شضافخنإلا ىلإا ةيمويلا تاباصصإلا ةدوع

ةديدج ةباسصإا864 ليجسست

 ةافو41 ،انوروك سسوريفب

ءافسش ةلاح914 و
روط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘ضصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تضصحأا

ةلاح864 ءاثÓثلا ضسمأا،رئازجلا يف انوروك ضسوريف

ددع فرعو .ةيضضاملا ةعاضس42 ـلا لÓخ ةديدج

اضضافخنا رئازجلا يف انوروك ضسوريفب تاباضصإ’ا

ـلا لÓخ ةديدج ةلاح864 ليجضست مت ثيح ،افيفط

ق˘طا˘ن˘لا ه˘ب دا˘فأا ا˘م بضسح ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘˘عا˘˘ضس42

روطت ةعبات˘مو د˘ضصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘ضسر˘لا

لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف

دد˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا نأا ،رارو˘˘ف لا˘˘م˘˘ج ح˘˘ضضوأاو.رارو˘˘ف

يف هروهظ ةيادب ذنم انوروك ضسوريفب نيباضصملا

ةلاح41 ليجضست مت امك.ةلاح79529 غلب ،رئازجلا

64 دجاوتي امنيب ،ةديدج ءافضش ةلاح914 و ،ةافو

.ةزكرملا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ح˘لا˘ضصم ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ا˘ضضير˘م

غلب تايفولا ددع يلامجإا نأا ،راروف لامج حضضوأاو

70316 ىلا ءافضشلا ت’اح تعفترا امنيب3262 .

رهضش ةياهن رئازجلا يف ةحئاجلا ةيادب ذنم كلذو

.يضضاملا يرفيف

S°∏«º.±

رقمب ىرج يصضارتفا ءاقل ششماه ىلع ةفاحصصلل لاؤوصس ىلع ادر ديزوب نب نمحرلا دبع تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو فصشك
انوروك شسوريف دصض هب ىصصوملا حاقللا نأا ،«ايقيرفإا يف91-ديفوك دصض تاحاقللا نم ةلداعلا ةدافتصسلا» عوصضوم لوح ةيرازولا هترئاد

.دعب «متي» مل يذلا جتنملا اذه رايتخاب قلعتي اميف «يزارتحلا» رئازجلا ىعصسم ىلإا اريصشم ،«عيمجلل اًيناجم» نوكيصس

:دكؤوي رئازجلاب ايصسور ريفصس

«رئازجلا يف ةينعملا تاهجلا ديب «يف.كينتوبسس» حاقلب ةقلعتملا تامولعملا لك»

حنملاو تاوÓعلا عم Óماك اهرجأا ىصضاقتت اصسنرفب ةدجاوتم ارهصش81 ذنم ةبئاغ ةبيبط فاصشتكإا دعب

ةسسسسؤوملا تاذب نيلوؤوسسملا نم ددعو ةبقلا ىفسشتسسم ريدم ماهم يهني ةحسصلا ريزو

:ديزوب نب ،ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم لبق نم هليهأات ىتح راظتنإلا ةرورصض ىلع ددصش

«نييرئازجلا عيمجل ايناجم نوكيسس انوروك حاقل»

ت
يوصص

تاف :ر
 ح

يق
مود
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¯ S°∏«º.±

صضع˘ب دو˘˘جو ن˘˘ع ف˘˘ششك ثي˘˘ح
ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ي˘˘ف رو˘˘شصق˘˘لا ه˘˘˘جوأا

يموم˘ع˘لا را˘م˘ث˘ت˘شسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
جمارب ذيفنتو تاشساردلا جشضنو
لÓخ و. اهتعبا˘ت˘م و را˘م˘ث˘ت˘شسلا

يو˘˘ن˘˘شسلا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘شضر˘˘˘ع
عور˘˘ششم˘˘˘لا لو˘˘˘ح صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘يو˘˘شست نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا

ةنجل ىلع8102 ةنشسل ةينازيملا
صسلجملا˘ب ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا و ة˘ي˘لا˘م˘لا
صسي˘ئر را˘ششأا, ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا

نب رداقلا دبع ,ةبشساحملا صسلجم
يف مكحتلا ةرورشض ىلإا ,فورعم
رامثتشسÓل ةه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
صضورقلا عاجرت˘شسا و ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىربكلا تاكرششل˘ل تح˘ن˘م ي˘ت˘لا

ر˘ي˘غ ل˘يو˘م˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘شصا˘خ
هيلع تد˘م˘ت˘عا يذ˘لا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

8102. ة˘ن˘شس ة˘مو˘كح˘لا ار˘ي˘˘ث˘˘ك

فورعم نب  دكأا ,ددشصلا اذه يفو
و ي˘مو˘م˘ع˘لا قا˘ف˘نلا ة˘عا˘ج˘ن نأا
ة˘ي˘لا˘م˘˘لا تادا˘˘م˘˘ت˘˘علا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ىقبت تاعاطقلا صضعبل ةهجوملا
ةريبكلا ةيلاكششإلا رهوجلا اشضيأا
و .ماعلا لاملل رييشست طمن يف
غلب دقف، لوؤوشسملا تاذ بشسح

2802 يلامجإلا ةينازيملا زجع

8102 ةنشس يرئازج رانيد رايلم

ام فاعشضأا ةثÓث براقي ام يأا

عجار اذهو7102 يف هيلع ناك
ي˘ف صسو˘شسح˘م˘لا عا˘˘ف˘˘ترلا ى˘˘لا
تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لا) ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا تا˘ق˘˘ف˘˘ن

ومن نم مغرلا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب1,47+

5,5 ة˘ب˘شسن˘ب ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا تادار˘يإا

امك    . ةرتفلا هذه لÓخ ةئاملاب
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت نأا فور˘˘ع˘˘م ن˘˘ب  ف˘˘ششك
تمشستا ةلودلل ةيلاملا تايلمعلا
لشصو ةنيزخلا يف زجع ليجشستب

يرئازج رانيد رايلم1431- ىلإا
قيرط نع زجعلا اذه ليومت مت و
ةميقب يدي˘ل˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘غ ل˘يو˘م˘ت˘لا

ير˘ئاز˘ج را˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م009
يلشسارم نم ع˘ئادو˘لا ماد˘خ˘ت˘شسا˘ب
تاباشسحلا لامعت˘شسا و ة˘ن˘يز˘خ˘لا
صسلجملا صسيئر بشسحو . ةيلاملا
يف ةوقب ز˘ج˘ع˘لا اذ˘ه م˘ها˘شس د˘ق˘ف
ىلإا لشصو يذلا ماعلا نيدلا ةدايز

83 ة˘ب˘شسن˘ب جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م8777

ماخلا يلخادلا جتانلا نم ةئاملاب

8714 اهردق ةدايز لثمي اذه و

ن˘ي˘ت˘ن˘شس ىد˘م ى˘ل˘ع جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م

اذ˘˘ه دو˘˘ع˘˘ي و8102. -7102
ى˘لإا ،فور˘ع˘م ن˘ب بشسح، و˘م˘ن˘˘لا
لكششب ةيل˘خاد˘لا نو˘يد˘لا عا˘ف˘ترا

فرعي ام ىلا ءوجللا دعب يشسيئر
غلب يذلا يدلقتلا ريغ ليومتلاب

لدا˘ع˘ي ا˘م˘ب جد را˘ي˘ل˘م2,5655

و7102 يف جد رايلم5812

ي˘˘˘ف جد را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م2,1733

ةينازيملا تاداريإا تغلبو.8102

ةدايز˘ب جد را˘ي˘ل˘م5046 يلوح

ةنشسب ةنراقم ةئاملاب5,5 اهردق

رو˘ط˘ت˘لا اذ˘˘ه صسكع˘˘يو7102
ي˘ف ةدا˘يز˘لا˘ب نر˘ت˘ق˘م˘لا ر˘ي˘ثأا˘˘ت˘˘لا

و ةئاملاب5,01 ةيلورتبلا ةيابجلا

و حابرألا نع مجانلا لخدلا ومن

6,11 ةلودلل ةيلاملا تامهاشسملا

.لوؤوشسملا صسفن فيشضي ،ةئاملاب
تب˘ق˘عأا ي˘ت˘لا م˘ه˘˘تÓ˘˘خد˘˘ت ي˘˘فو
لءاشست، صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر صضر˘ع
ليومت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا ن˘ع باو˘ن˘لا

داشصتقلا ليومتل يديلقتلا ريغ
ةققدم تاح˘ي˘شضو˘ت با˘ي˘غ ن˘عو
تدافتشسا يتلا تا˘عا˘ط˘ق˘لا لو˘ح
جردي مل يذلاو ،ليومتلا اذه نم
امك. ةبشساحملا صسلجم ريرقت يف
ةنج˘ل˘لا ءا˘شضعأا صضع˘ب ر˘شسف˘ت˘شسا

ةهجوملا ةيلاملا تادامتعلا نع
اهيلإا قرطتي مل يتلاو رامثتشسÓل
ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ح˘˘م˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت
با˘˘˘ي˘˘˘غ ا˘˘˘شضيأا ن˘˘˘ير˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
يف جردت تناك يتلا تاقحلملا
صضعب قرطت و.ةقباشسلا ريراقتلا
قحلم بايغ ىلإا اشضيأا نيلخدتملا

ريرقتلا ي˘ف تا˘ي˘شصو˘ت˘لا˘ب صصا˘خ
.ة˘ق˘با˘شسلا ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
لءا˘˘˘شست ,كلذ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
ةينازيملاو ةيلام˘لا ة˘ن˘ج˘ل ءا˘شضعأا
نع ينطولا يبع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا˘ب
ز˘ج˘ع عا˘ف˘ترا رار˘م˘ت˘شسا با˘ب˘شسأا
هدر يف و.تاونشس ذنم ةينازيملا

صسيئر دكأا ،تلاغششنلا هذه نع
ءو˘ج˘ل˘لا نأا ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘لا صسل˘˘ج˘˘م
تناك يديل˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘غ ل˘يو˘م˘ت˘ل˘ل

تشضفر نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘شض
ةيجرا˘خ˘لا ة˘ناد˘ت˘شسلا ة˘مو˘كح˘لا

لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا با˘˘ي˘˘غو
صصخي اميفو. ةيلخادلا ةنادتشسلا
نب ح˘شضوأا، ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا

هدادعإا مت ريخألا اذه نأا فورعم
ةحئاج لظ يف ةبعشص فورظ يف
صسلجملا نأا ىلإا اريششم انوروك
ة˘˘يو˘˘شست عور˘˘ششم م˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘شسي م˘˘˘ل

ي˘˘ف لإا8102 ةنشسل ةي˘ناز˘ي˘م˘لا

نكلو0202 . ربمت˘ب˘شس ر˘ه˘شش
ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت م˘ت د˘ق˘˘ف ،كلذ م˘˘غر
رخأاتلا كاردتشسل ةئيهلا تاراطإا

ل˘ما˘شش ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت ر˘ير˘ق˘ت داد˘˘عإاو
حشضوأاو ،تايشصوتلل ةب˘شسن˘لا˘بو.

مت هنأا ةبشساحملا صسلجم صسيئر
ريرقتلا يف اهنم صضعبلا جاردإا

ةوعدلا لاثملا ليبشس ىلع ركذو
ةريشسملا حلاشصملل تهجو يتلا
ةيرازولا رئاودلاو ةيلاملا ةرازول
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسا ي˘˘˘ف عار˘˘˘˘شسإا ى˘˘˘˘لإا
را˘طإا ي˘ف ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا

ا˘م˘ك. ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘نر˘˘شصع
اشضيأا ةبشساحملا صسلجم يشصوأا
ةيقرتل ةمزÓلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ع˘شضو˘ب
ة˘با˘قر و ءف˘ك تا˘مو˘ل˘ع˘م ما˘ظ˘ن
داد˘عإا ز˘يز˘ع˘ت و ة˘لا˘ع˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد
تاقفنلا جمد لÓخ نم ةنزاوملا

متي مل يتلا كلت و ةعقوتملا ريغ
ةيداعلا ةينازيملا ي˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘م˘شضت
داد˘عإا ل˘جأا ن˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
.ةلودلا ءاب˘عأل ة˘ي˘ع˘قاو ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ى˘ل˘˘ع كلذ˘˘ك صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا دد˘˘ششو
م˘ي˘ي˘ق˘تو داد˘˘عإا ةدو˘˘ج ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت

حارتقاو تارامثت˘شسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
،طقف ةجشضانلا عيراششملا ليومت
زاجنإا يف ري˘خأا˘ت˘لا بن˘ج˘ت˘ل اذ˘هو
مييقت˘لا ةدا˘عإا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا اذ˘كو
.فيلاكتلا ىلعأاب

8102 ةنصس رانيد رايلم2802 غلب يلامجإلا ةينازيملا زجع

عأجرتسسأب بلأطي ةبسسأحملا سسلجم سسيئر
ىربكلا تأكرسشلل تحنم يتلا سضورقلا

ةيمومعلا تارادإلاو تاصسصسؤوملا يف

تأقبأسسم حتفل ىسصقألا لجألا ديدحت

0202 ةنسس ناونعب فيظوتلا
حÓشصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تدد˘ح
حتفل ىشصقألا لجألا ،يراجلا عوبشسألا علطم ،يرادإلا

كلذو0202 ةيلاملا ةنشسلا ناونعب فيظوتلا تاقباشسم
تاءار˘جإلا ما˘م˘تإا ي˘ف ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج تب˘ب˘˘شست نأا د˘˘ع˘˘ب
رخآا» زوحت يتلا ةي˘قر˘ب˘لا ي˘ف ءا˘ج ثي˘ح .ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةماعلا ةيريدملا اهب تثعب يتلاو اهنم ةخشسن ىلع «ةعاشس
ءانمألا نم لكل يرادإلا حÓشصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل
ةفيظولا تايششتفم ءاشسؤورو ةلولا ،تارازولل نوماعلا

موشسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقيبطت هنأا ةيمومعلا

2102 ليرفأا52 يف خرؤوملا21-491 مقر يذيفنتلا

تانا˘ح˘ت˘ملاو تا˘ق˘با˘شسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘كل دد˘ح˘م˘لا
ةيمومعلا تارادإلاو تاشسشسؤوملا يف ةينهملا صصوحفلاو
فيظوتلا تايلمع لامكت˘شسا ل˘جأا دد˘ح˘ت ي˘ت˘لا ا˘ه˘ئار˘جإاو
صسأار ىلع لوشصحلا خيرات نم ءادتبا رهششأا ةعبرأا ةدمب
نوكل ارابتعاو ،ةقباطملاب ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ح˘لا˘شصم
ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو تارادإلا صضع˘˘ب
اذكو فيظوتلا تايلمع ديمجتب ةينعملا ريغ تاعاطقلل
ةنشس ناونعب ةررحم ةيلام بشصانم ىلع رفوتت يتلا كلت

ةميلعتلا ماكحأا نمشض ةروكذملا بابشسألا دحأل0202

ربمشسيد32 يف ةخرؤوملا10 مقر ةكرتششملا ةيرازولا

ةيلمعلا ريبادت˘لا د˘ي˘شسج˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘ك دد˘ح˘ت ي˘ت˘لا5102
دعب ردابت ملو دÓبلل ةيلخادلا تانزاوتلا زيزعت ىلإا ةيمارلا
وأا فيظوتلا تاقباشسم حتف تاررقم وأا تارارق عاديإاب
بشصانملا لÓغتشسل ةينهملا صصوحفلا وأا تاناحتملا
ةماعلا ةيريدملا تررق دقف ،ةرغاشش تيقب يتلا ةيلاملا

0202 ربمشسيد42 خيرات ديدحت» ةيمومعلا ةفيظولل

ردجت ،«تاررقملا وأا تارارقلا هذه عاديإل لجأا رخآاك
اهلب˘ق تذ˘خ˘تا د˘ق ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا ى˘لإا ةرا˘ششإلا
تايلمع ءاهنإل لجأا رخآا ديدحت يف لثمتي رخآا اءارجإا

مل يتلاو9102 ةيلاملا ةنشسلا ناونعب ةيقرتلاو فيظوتلا
ببشسب ةيئانثتشسا ةفشصب ةينوناقلا لاجآلاب اهيف ديقتلا متي

،دح ىشصقأاك0202 ربوتكأا13 ةياغ ىلإا انوروك ةحئاج
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا كلذ˘ب ق˘ل˘غ˘ت˘˘ل
يتنشسل فيظو˘ت˘لا تا˘ق˘با˘شسم ي˘ف˘ل˘م يرادإلا حÓ˘شصإلاو

0202.و9102
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ةئاملاب04 وحنب تعجارت «كارطانوصس» ليخادم

طفنلا نم رئازجلا تأطأيتحإا

0402 ىتح يفكت
قيفوت ،«كارطانوشس» ةكرششل ماعلا ريدملا صسيئرلا دكأا

نأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا صسمأا، را˘˘كح

.طقف ةئاملاب83 تغلب طفنلا نم رئازجلا تاطايتحا

نم ةئاملا˘ب83 مو˘ي˘لا ا˘ن˘ل ي˘ق˘ب» ه˘نأا را˘كح فا˘شضأاو
ةنشس ىتح انتاجايتحا يطغي ام ،ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا ا˘ن˘تا˘طا˘ي˘ت˘حا

لاقتنلا ةيجيتارتشسا نأا راكح قيفوت حشضوأاو .«0402
رئازجلا بنجتشس اهيلع دامتعلا متيشس يتلا يوقاطلا
،ةقاطلا نم اهتاجا˘ي˘ت˘حا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل دار˘ي˘ت˘شسÓ˘ل ءو˘ج˘ل˘لا

فاششكتشسلا تايلمع لشصاوتشس كارطانوشس نأا ادكؤوم
عمجمل ماعلا ريدملا لاقو .ةيطفنلا اهتاطايتحا عفرل
تشضرف انوروك ةحئاج نإا ،راكح قيفوت ،كارطانوشس
،جا˘ت˘نإلا ةرور˘ي˘شس نا˘م˘˘شضل ة˘˘ئ˘˘ير˘˘ج تاءار˘˘جإا ذا˘˘خ˘˘تا

ةيادب دنع جاتنإلا لامع نم %54 ـب لمعلل انررطشضاو

04 % ـب ليخادملا عجارت ىلع راكح دكأاو.ةحئاجلا

ةنشسلا يهتنت نأا اعقوتم طفنلا راعشسأا صضافخنا ببشسب

33 تناك نأا دعب رلود رايلم02 ىلإا ليخادملا عجارتب

ن˘يز˘ن˘ب˘لا نأا كار˘طا˘نو˘شسل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا دا˘فأاو ارا˘ي˘ل˘م
ير˘ف˘ي˘ف وأا ي˘ف˘نا˘ج ة˘يا˘ه˘ن ار˘فو˘ت˘م نو˘كي˘شس د˘حو˘م˘˘لا
ءافتكلا قيقحتب حمشستشس ةوطخلا نأا ادكؤوم، نيلبقملا
نيزنب˘لا ن˘م ن˘ي˘عو˘ن وأا عو˘ن ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علاو ي˘تاذ˘لا
دقتنا ،لشصتم قا˘ي˘شس ي˘فو.ي˘ن˘طو˘لا بل˘ط˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا را˘˘كح ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
،ةكرششلا روطتل ا˘ه˘ت˘ب˘كاو˘م مد˘ع بب˘شسب كار˘طا˘نو˘شسل
رمألا اذه نإا  لاقو ،عجرتشسملا راقعلا ةيوشست مدع اذكو
ءا˘شضمإا صصو˘شصخ˘بو .كار˘طا˘نو˘شس طا˘ششن ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘˘ي
لاق ،ةيلاط˘يإلا ي˘ن˘يإاو كار˘طا˘نو˘شس ن˘ي˘ب ل˘م˘ع ةر˘كذ˘م
ايخيرات اكيرشش ىقبت «ينيإا» نا ،عمجملل ماعلا ريدملا
ترجفت يتلا «مابياشس» ـب اهطبر بجي لو كارطانوشسل
ةل˘ي˘ل˘ق˘لا تاو˘ن˘شسلا ي˘ف دا˘شسف ة˘ح˘ي˘شضف ا˘ه˘شصو˘شصخ˘ب
.ةيشضاملا
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 .8102 ةنصسل ةينازيملا ةيوصست نوناقل يديهمتلا عورصشملا لوح يمييقتلا هريرقت نع ةبصساحملا سسلجم جرفأا
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ةيمنتلا و ةحÓفلا ريزو فششك
نا ينادمح ديمحلا دبع ،ةيفيرلا

حمقلا ةلاخن ريفوت ددشصب هترازو
ةلوقعم راعشسأاب ماع˘نألا ة˘يذ˘غ˘ت˘ل
يف ينادمح حشضوأاو .ن˘ي˘لاو˘م˘ل˘ل
هترازو نأاب ةيفحشص تاحيرشصت
ناو˘˘يد˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م تمز˘˘˘ت˘˘˘لا
تايجاح دشسب فÓعأÓل ينطولا
حمقلا ةلاخ˘ن˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘شسلا
يف اهرعشس عفترا يتلا ةرذلا لدب
بب˘˘شسب ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا قاو˘˘˘شسألا
،صصو˘شصخ˘لا اذ˘ه˘بو .ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
د˘يد˘ج ءار˘جإا ن˘ع ر˘يزو˘˘لا ن˘˘ل˘˘عا
نحا˘ط˘م˘لا ع˘جر˘ت نأا ى˘ل˘ع صصن˘ي

نيللا حمق˘لا ة˘لا˘خ˘ن ن˘م03%
فÓ˘˘عألا ناو˘˘يد ى˘˘لا بل˘˘˘شصلاو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
ى˘ل˘ع كلذ˘ب ي˘شضق˘ي˘ل ن˘ي˘لاو˘م˘لا
ع˘ي˘ب ى˘لا تدأا ي˘ت˘لا ة˘برا˘˘شضم˘˘لا
ىلع نيترم ىلغا رعشسب ةلاخنلا
ريزولا راششأا هيلعو .حمقلا رعشس
ةلو˘ل˘ل ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت رد˘شصا ه˘نأا ى˘˘لإا
ن˘ي˘برا˘شضم˘لا ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ب م˘هر˘مأا˘ت

مت دق ةلاخنلا رعشس نأا افيشضم،

.رثكأا ل جد0051 ـب هفيقشست
صصو˘˘شصخ˘˘ب لاؤو˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادرو
هداريتشسا مت يذلا دشسافلا حمقلا

جئاتنلا نأا ريزولا دكأا ايناوتيل نم
دوجوب ديفت ليلاحتلا و ةيلوألا

ح˘م˘ق˘لا ي˘ف تار˘ششح˘لا تاد˘ي˘ب˘م
ليلاحتلا نأا افي˘شضم ،درو˘ت˘شسم˘لا

ة˘جرد د˘يد˘ح˘ت˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج لاز˘˘ت ل
ع˘با˘ت و.تاد˘ي˘ب˘م˘لا هذ˘ه ةرو˘ط˘˘خ
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ك نأا Ó˘˘ئا˘˘ق ر˘˘يزو˘˘لا
متي طورشش رتفدل عشضخت ةيراجت
ة˘مÓ˘شس ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
هنأا افيشضم ،نحششلا دنع جتنملا
نيبت جتنملا ةبقارمب مايقلا دعب
.ةبولطملا ريياعملا قباطي ل هنأا

ىلإا ريزولا قرطت ،ىرخأا ةهج نم
لمعت يتلا هترازو ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا

ىربكلا تاعارز˘لا ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع
داوملا داريتشسا ةروتاف صضيفختل
دقل» Óئا˘ق در˘ط˘ت˘شساو .ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
بعششلا ريوطتل اجمانر˘ب ا˘ن˘ق˘ل˘طأا
بيلحلاو تيزلا اميشسل ،ةيدعاقلا

و ةرذلاو ،نيللاو بلشصلا حمقلاو
لثمتي فدهلا نأا ادكؤوم، ركشسلا

قو˘شسلا تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح عا˘˘ب˘˘ششا»ي˘˘ف

يف03 نع لقي ل امب ةينطولا
ليلقتو تاجتنملا هذه نم ةئاملا
صشاعتناب حمشسيشس امم ، فيلاكتلا

اذ˘˘ه ي˘˘فو .»ة˘˘لود˘˘لا ق˘˘يدا˘˘ن˘˘˘شص
ريوطت نأا ريزولا حشضوأا ، ددشصلا
رئازجل˘ل ح˘م˘شسي˘شس ح˘م˘ق˘لا جا˘ت˘نا

005و رلود را˘ي˘˘ل˘˘م دا˘˘شصت˘˘قا˘˘ب

ام˘ك .از˘لو˘كلا ن˘م رلود نو˘ي˘ل˘م
ةرورشض ىلع ةحÓفلا ريزو دكأا
ىلع موقي نزاوت˘م جا˘ت˘نا ر˘ي˘فو˘ت
،ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ئدا˘˘ب˘˘م
.قو˘˘˘شسلا تا˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ح ي˘˘˘عار˘˘˘يو
مدعب» ددشصلا اذه يف ىشصوأاو
ى˘ل˘ع ا˘م ج˘ت˘ن˘م ى˘ل˘ع ز˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

قيقحت مدعو رخأا جتنم باشسح
اميف لكاششم يف ببشستي صضئاف
نأا نأاششلا تاذ يف ادكؤوم ،«دعب
دادعإا ىلع لمعت ةيرازولا هترئاد
لجأا نم ميلاقأÓل ةيحÓف ةطراخ
ةاعارم عم ،ةيحÓف باطقأا ءاششنإا

،اهتاهجوتو ةقطنم لك ةيشصاخ
ةيخانملا تاري˘غ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع
ةيئي˘ب˘لا م˘ظ˘ن˘لا صضع˘ب ة˘ششا˘ششهو

Óكشش ىنبتن˘شس» Ó˘ئا˘ق فا˘شضأاو.

ىلع مئاقلا ميظنتلا لاكششأا نم

ةينقتلاو ةيداشصتقلا تارششؤوملا

حاجنب حمشستشس يتلا ةيخانملاو

ريزولا نأامط امك.»انتيجيتارتشسا

ة˘˘ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘ت صصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب ا˘˘˘شضيأا

قاوشسألا يف ةينطولا تاجتنملا

قر˘ششلا ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘شسل ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

ه˘نأا˘˘ب لا˘˘قو .ا˘˘ي˘˘شسورو ط˘˘شسوألا

اننكمي ادج ةماه تاجتنم دجوت

قو˘˘شسل˘˘ل ة˘˘لو˘˘ه˘˘˘شسب ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘خدإا

ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ا˘ي˘عاد، «ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

لجأا نم لمعلا ىلإا نييداشصتقلا

لاؤو˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل در ي˘˘˘فو .كلذ

ةيبرتل مخشضلا عورششملاب قلعتم

ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘تر˘ششا˘ب يذ˘لا را˘˘ق˘˘بألا

ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘ششلا˘˘ب

نأا˘ب ر˘يزو˘لا با˘جأا، ن˘ي˘ي˘كير˘مألا

ن˘˘˘˘م ءز˘˘˘˘ج عور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه»

ن˘˘م˘˘شضت˘˘ي نا˘˘˘كو .»ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا

لك يف ةرقب فلأا03 عورششملا

، لوقعم ريغ رمأا وهو، ةعرزم

ةميخولا ةلمت˘ح˘م˘لا هرا˘ثآل ار˘ظ˘ن

.ريزولا هدكأا امبشسح, ةئيبلا ىلع

فÓعألا ناويد ىلإا بلصصلاو نيللا حمقلا ةلاخن نم%03  ةداعإاب ةمزلم نحاطملا

نيلاوملل ةدحوم رأعسسأأب فÓعألا ريفوتب دهعتي ةحÓفلا ريزو
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ثح˘˘ب˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘˘ت
ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأو
يف ةصصصصختم ةديدج ةكبصش كيكفت
ةرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ دأو˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘بو ج˘˘˘يور˘˘˘ت
تناك ي˘ت˘لأو ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لأ سصأر˘قأ’أو
نم ءايحأأ ةدع ىوتصسم ىلع طصشنت
كيكفت ةيلمع تءاجو. لجيج ةنيدم
سصخ˘صش ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ ة˘كب˘صشلأ هذ˘˘ه

32 رمعلأ نم غلبي ايئاصضق قوبصسم

نمأ’أ ةقرف رصصانع لصصح دعب ةنصس

تامو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘ج˘ب ل˘خد˘ت˘لأو
بآأرمل ينعملأ ليوحتب ديفت ةدكؤوم
تأردخملأ ع˘م˘ج˘ل نا˘كم ى˘لأ ه˘لز˘ن˘م
لابقتصسأ أذكو ةصسولهملأ سصأرقأ’أو
مومصسلأ نم عونلأ أذه ىلع نينمدملأ
طيطختلأ أذكو هنوجاتحي امب مهدمل
يتلأ ةيمأرجإ’أ تايلمعلأ تافلتخمل
أذ˘كو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ كÓ˘مأأ فد˘ه˘ت˘˘صست

ةطخ عصضوب مهما˘ي˘ق د˘ع˘بو. م˘ه˘تا˘ي˘ح
ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع ما˘ق ة˘م˘كح˘˘م
يذلأ بأأرملأ ماحتقاب لجيجب لخدتلو
أديدحتو ةكبصشلأ دأرفأأ هب عمجتي ناك

يف نيتباصش امهو نير˘بد˘م˘لأ ا˘ه˘ي˘صسأأر
سضب˘ق˘لأ ي˘ق˘لأأ ثي˘ح ي˘نا˘ث˘˘لأ د˘˘ق˘˘ع˘˘لأ

دعب نيبتي˘ل بأأر˘م˘لأ ل˘خأد˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع
ىلع امهرفوت سشيتفت˘ل˘ل ا˘م˘ه˘عا˘صضخأ
نيلاباغيرب عون نم نيردخم نيصصرق
نويلمب ردقي يلام غلبم ىلإأ ةفاصضإأ
سشيتفتلأ ةيلمع عيصسوت متيل ، ميتنصس
ىلإأ يئاصضق نذإأ ىلع لوصصحلأ دعبو
هلخأدب رثع ثيح لوأ’أ مهتملأ لزنم
ىلإأ ةفاصضإأ تأردخملأ نم ةيمك ىلع

فل˘ت˘خ˘م ن˘م سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق004
ن˘م ءا˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأأ أذ˘˘كو عأو˘˘نأ’أ

نيرجنخ يف ةلثمتم فانصصأ’أ فلتخم
ن˘م ن˘ي˘ن˘ي˘كصسو ر˘ي˘ب˘كلأ م˘ج˘ح˘لأ ن˘م
ةيبصشخ اصصع أذكو ر˘ي˘غ˘صصلأ م˘ج˘ح˘لأ

سضرع مت دقو أذه .ريماصسمب ةدوزم
تاهجلأ ىلع نيروكذملأ نيفوقوملأ
لوثملأ تأءأرجإأ راطإأ يف ةيئاصضقلأ
يصسيئرلأ مهتملأ عدوأأ ثيح يروفلأ
هيف عصضو يذلأ تقولأ يف سسبحلأ
يف ةيئاصضق˘لأ ة˘با˘قر˘لأ تح˘ت ه˘كير˘صش
نع ثحبلأ هيف لصصأوتي يذلأ تقولأ
أونوكي نأأ سضرتفي نيرخآأ سصاخصشأأ

.ةكبصشلأ هذه عم ةقÓع ىلع
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ىو˘ت˘صسم رو˘هد˘ت ى˘لإأ تدأأ ي˘˘ت˘˘لأو

نطولأ قطانم نم ديدعلاب تامدخلأ

ري˘بأو˘ط˘لأو تا˘جا˘ج˘ت˘ح’أ بنا˘ج ى˘لإأ

ع˘م ى˘لوأ’أ ة˘جرد˘لا˘ب ن˘مأز˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

امو نيدعاقتملأ تاصشاعم بصص دعوم

تعن˘صص ة˘ي˘مو˘ي ل˘كا˘صشم ن˘م ا˘ه˘ع˘ب˘ت

أود˘جو ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م

بح˘˘˘˘صسلأ ت’آأ ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صض

ىوتصسم ىلع ةدجأوتملأ ينورتكلإ’أ

ىلع ةقلاعلأ مهلأومأأ بحصسل كونبلأ

بصسحو د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ز˘˘˘كأر˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لأ تدروأأ ي˘˘ت˘˘لأ ردا˘˘صصم˘˘لأ

ىلع كلذك ف˘ق˘ت نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي نا˘ج˘ل˘لأ
عا˘ط˘ق˘لأ ا˘˘هد˘˘ب˘˘كت ي˘˘ت˘˘لأ ر˘˘ئا˘˘صسخ˘˘لأ
هÓعأأ ةروكذ˘م˘لأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ تا˘ي’و˘لا˘ب

91 ديفوك ءابو راصشتنأ ةيفلخ ىلع

ءاصصحإاب ةصصاخ ةينطو ةلمح راطإأ يف
فوقولأ بناج ىلإأ سسوريفلأ تافلخم
ةيريدملأ تاميلعت قيبطت ىدم ىلع
عم ىصشامتت يتلأ رئأزجلأ ديربل ةماعلأ
أذكو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نأ ةر˘ت˘ف
دحلأ لجأأ نم ةرطصسملأ ةيجيتأرتصس’أ

نم عاطقلأ ميظنتو ةلويصسلأ ةمزأأ نم
م˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘يرأر˘˘م˘˘ت˘˘صسأ نا˘˘م˘˘صض ل˘˘جأأ
ةرو˘صصلا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ
.ديربلأ زكأرم ىوتصسم ىلع ةدوهعملأ

تا˘˘ي’و˘˘لأ نأأ ى˘˘لإأ ةرا˘˘صشإ’أ رد˘˘ج˘˘تو
ةدكيكصسو ةنيطنصسق ،ةبا˘ن˘ع ة˘ثÓ˘ث˘لأ

يرئأزجلأ قرصشلأ تاي’و رأرغ ىلع
رهصشأأ ةصسمخلأ نع ديزي ام ذنم دهصشت
أرهصش امزأات دأدزت ةداح ةلويصس ةمزأأ
ىلع تأزواجت ةدع قلخ ام رخآ’أ دعب
ام ةيفلخ ىلع ديربلأ زكأرم ىوتصسم
˘˘مد˘˘قأأ ثي˘˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب ثد˘˘˘ح
ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لا˘ب لا˘˘م˘˘عو نو˘˘ف˘˘ظو˘˘م
ة˘صصا˘خ ة˘موا˘صسمو ة˘مزأ’أ لÓ˘غ˘ت˘صسإأ
م˘ه˘لأو˘مأأ بح˘صس ى˘ل˘ع ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘˘لأ

005 نيب ام حوأرتي غلبم عفد لباقم

ةبصسنلاب ةصصاخ رثكأأ وأأ جد0001 ىلإأ
نع مهلأومأأ نوبحصسي نيذلأ نئابزلل

ل˘ع˘ج ا˘م ة˘يد˘ير˘ب˘لأ كو˘كصصلأ ق˘ير˘ط
ةنجل دفوت ةبانعب ةيوهجلأ ةيصشتفملأ
د˘ير˘ب˘لأ ز˘كأر˘م ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ىل˘ع م˘ت تأزوا˘ج˘ت˘لأ ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ا˘˘هر˘˘ثإأ
ةيديربلأ زكأرملأ ءاصسؤورو تأراطإ’أ

دق ناك يتلأ ىواكصشلأ ةيفلخ ىلع
ىلوأ’أ ةجردلاب وأأ نونطأوم اهب مدقت
خو˘˘˘صضر˘˘˘لأ أو˘˘˘صضفر نود˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘م
وأأ سصا˘˘خ˘˘صشأ’أ كئ˘˘لوأأ تا˘˘موا˘˘صسم˘˘ل
ىواكصشلأ سضعب نأأ املع نيفظوملأ
أذكو ديرب˘لأ ز˘كأر˘م ءا˘م˘صسأأ تن˘م˘صضت
نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘صشأ’أ ءا˘˘م˘˘صسأأ
.ديربلأ زكأرمب نيفظوم عم قيصسنتلاب

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ7616ددعلا0202 ربمسسيد61 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

ةماعلا ةيريدملا تاميلعت قيبطت ىدمو عاطقلاب انوروك رارشضأا ىلع فوقولا بناج ىلإا

ديربلا زكارمب ةلويضسلا ةمزأا ىلع فوقولل ةيقرضش تايلو ثÓثب صشيتفت ناجل
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ة˘طر˘˘صشلأ تأو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
سسدا˘صسلأ ير˘صضح˘لأ ن˘˘مأ’ا˘˘ب

ةيلمع يف ةلصشنخ ةي’و نمأ’
نم ، لوأ’أ سسمأأ ، اهل ةيعون
يف ر˘ي˘ط˘خ مر˘ج˘م˘ب ة˘حا˘طإ’أ
، ر˘م˘ع˘لأ ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ د˘˘ق˘˘ع˘˘لأ

يف طروتم ، ايئاصضق قوبصسم
لغتصسي ، اياصضقلأ نم ديدعلأ

ة˘˘˘لÓ˘˘˘صس ن˘˘˘م سسر˘˘˘صش بل˘˘˘ك
هتاطاصشن ةلوأز˘م˘ل لو˘ب˘ت˘ي˘ب˘لأ
ةيلمعلأ تللك نيأأ ، ةيمأرجإ’أ
تأرثؤوملأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح˘ب
ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ ، ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ

ف˘˘˘ن˘˘˘صصلأ ن˘˘˘م ةرو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م
عو˘ن ن˘م نا˘ف˘˘ي˘˘صس  سسدا˘˘صسلأ
عا˘جر˘ت˘˘صسأ ع˘˘م   يأرو˘˘ما˘˘صس
ن˘م ة˘قور˘صسم ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جأرد

ةيصضقلأSMV * .* عو˘˘ن
ىلإأ سصخ˘صش مد˘ق˘ت ر˘ثإأ دو˘ع˘ت
ن˘˘˘مأ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘طر˘˘˘˘صشلأ تأو˘˘˘˘ق

لجأأ نم سسداصسلأ يرصضحلأ
سصو˘صصخ˘ب ىو˘كصش م˘ي˘صسر˘ت
نم ة˘يرا˘ن˘لأ ه˘ت˘جأرد سضر˘ع˘ت

نم ةقرصسللSMV ** عون
هتماقإأ رقمب ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق
ديد˘ج˘لأ ي˘نأر˘م˘ع˘لأ بط˘ق˘لا˘ب

تأوق كلذب رصشابتل ، ةلصشنخ
و تا˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘صشلأ
ل˘جأأ ن˘م ة˘ف˘ث˘كم˘لأ ثا˘ح˘بأ’أ
و مهيف هبتصشملأ ةيوه ديدحت
ةيرانلأ ةجأردلأ دجأوت ناكم
لÓ˘غ˘ت˘صس’أ ، ة˘قر˘صسلأ ل˘ح˘˘م
تامولعملل قيقد˘لأ و د˘ي˘ج˘لأ
ديدحت نم نكم ، ةرفوتملأ

ةيرانلأ ةجأردلأ دجأوت ناكم
ىوتصسم ىل˘ع ة˘قر˘صسلأ ل˘ح˘م
ة˘يرو˘ط˘ت˘لأ تا˘ن˘كصسلأ ىد˘حإأ
نيأأ ، ةلصشنخ رأزيعلأ قيرطب
ةمكحم ةينمأأ ةطخ دأدعإأ مت
ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ م˘ت ا˘ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب
قيرطب هيف هبتصشملأ نكصسم
نأاب نيبت نيأأ ، ةلصشنخ رأزيعلأ

ايئاصضق قوبصسم هيف هبتصشملأ

و تأردخملأ جيورتب موقي ،

ر˘ق˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأ

ىلع د˘م˘ت˘ع˘ي ا˘م˘ك ، ه˘ن˘كصسم

لوبتيب عون نم سسرصش بلك

ي˘˘مأر˘˘˘جإ’أ ه˘˘˘طا˘˘˘صشن لÓ˘˘˘خ

، نمأ’أ تأوق لخدت ةقاعإ’

ة˘طر˘صشلأ تأو˘ق تن˘كم˘ت ن˘يأأ

و نكصسملأ ىلإأ لوخدلأ نم

يف ع˘صضو˘لأ ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلأ

ف˘ي˘قو˘˘ت ع˘˘م ، ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ

هتزوحب رثع نيأأ هيف هبتصشملأ

تأردخم˘لأ ن˘م ة˘ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع

نزوب  يدنهلأ بنقلأ جنتأر

رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ا˘م˘ك ، مأر˘غ20

74 ى˘ل˘ع ن˘˘كصسم˘˘لأ ل˘˘خأد˘˘ب

ىلع ةم˘صسق˘م ، ي˘ل˘ق˘ع ر˘ثؤو˘م

سصرق04 : ي˘لا˘ت˘لأ و˘ح˘˘ن˘˘لأ

ليرتوفير عو˘ن ن˘م سسو˘ل˘ه˘م

نم سصأر˘قأأ70 ، غ˘ل˘˘م20

ةهيبصشلأ ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ

50 ، غ˘˘ل˘˘م051 نيلاباق˘ير˘ب

رو˘˘ت˘˘ي˘˘ك ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح ع˘˘طأو˘˘˘ق
تأردخملأ عيطقتل لمعتصست
ةحلصسأأ ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأ و
نم نافيصس  ةروظحم ءاصضيب
عو˘˘ن ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ م˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
ثÓ˘ث ن˘ي˘˘كصس ،  يأرو˘˘ما˘˘صس
زاغ ةروراق ، يباكوأأ موجن
يلام غلبم ، عومدلل ةليصسم
رد˘ق˘ي ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م

و طبصض مت امك ، جد0007
ةجأردلأ ىل˘ع كلذ˘ك رو˘ث˘ع˘لأ
ما˘ق ، ة˘قر˘صسلأ ل˘ح˘م ة˘يرا˘ن˘لأ
و اه˘كي˘كف˘ت˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ

فرعتلأ متي ’ ىتح اهئÓط
ل˘ك ط˘ب˘صض م˘ت˘ي˘˘ل ، ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
عم اهليوحت و تأزو˘ج˘ح˘م˘لأ
ر˘ق˘م˘ل ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ دا˘ي˘ت˘قإأ
لامكتصسأ لجأأ نم ةحلصصملأ
ةيصضقلأ يف قيقحتلأ تأءأرجأ
هيف هبتصشملأ نأاب سصلخ يذلأ

نم ديدعلأ يف كلذك عباتم

ةدع لح˘م ه˘نأأ ا˘م˘ك ا˘يا˘صضق˘لأ
سصو˘صصخ˘ب  ة˘ي˘با˘ي˘˘غ ما˘˘كحأأ
ريغلأ كلمل يدمعلأ ميطحتلأ
برصضلأ ةقرصسلأ ، ةرجاصشملأ ،

حÓ˘صسلا˘ب يد˘م˘ع˘لأ حر˘ج˘لأ و
، ةقرصسلأ ةحنج ىلإأ ةفاصضإ’اب

كلمل يدمعلأ ميطحتلأ ةحنج
ن˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’أ د˘˘ع˘˘ب .ر˘˘ي˘˘غ˘˘لأ
تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإأ م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

هيف هبتصشملأ قح يف ةيئأزج
ةيران ةجأرد ةقرصس عوصضومب
ر˘ي˘صسل˘ل ا˘ه˘˘ع˘˘صضو ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت تا˘˘ف˘˘صصأو˘˘م˘˘ب
سضر˘غ˘˘ل ةزا˘˘ي˘˘ح ، ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م
ةيلقعلأ تأرثؤوملاب ةر˘جا˘ت˘م˘لأ

ةحلصسأأ ةزايح ، تأردخملأ و
فنصصلأ نم ةروظحم ءاصضيب
، يعرصش دنصس نود سسداصسلأ
˘ما˘مأأ ه˘م˘يد˘ق˘ت ه˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب م˘˘ت
ةمكحم ىدل ةيلحملأ ةباينلأ

يف تردصصأأ يتلأ ، ةلصشنخ
.عأديإأ رمأأ هقح

 ةيمارجإ’ا هتاطاششن ةشسراممل «لوبتيبلا» ةلÓشس نم ابلك لغتشسي

 ةلضشنخ ةنيدمب ريطخ مرجم فيقوت
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ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ عر˘˘ف ف˘˘صشك
(لد˘ع) ن˘كصسلأ ر˘يو˘ط˘تو ن˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل
سصخت ةديد˘ج تأءأر˘جإأ ن˘ع ل˘ج˘ي˘ج˘ب
نورظتني نيذلأو دد˘ج˘لأ ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ

جر˘ف˘لأ ة˘˘عا˘˘صس ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م
رظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لأ م˘ه˘تا˘ن˘كصس سصو˘صصخ˘ب
رظتنيو. عقأولأ سضرأأ ىلع ديصسجتلأ

ريوطت ةلاكو ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ بصسح
نأأ لجيجب (لدع) نكصسلأ نيصسحتو
نيع˘با˘ت˘لأ دد˘ج˘لأ نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ عر˘صشي

ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لأ ي˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’أ هذ˘˘ه˘˘ل
مهب ةصصا˘خ˘لأ سصي˘صصخ˘ت˘لأ تأدا˘ه˘صش
يتلأ عقأو˘م˘لأ را˘ي˘ت˘خا˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق د˘ع˘ب
كلذو ةدوعوملأ مهتانكصس نصضتحتصس
لوحي ناك يذلأ لكصشملأ زواجت دعب
تأداه˘صشلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لأ نود
نيفظو˘م˘لأ ة˘ل˘ق˘ب ا˘صسا˘صسأأ ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو
ىلع نورهصسي أوناك نيذلأ نييرأدإ’أ
ىر˘حأ’ا˘ب وأأ تأدا˘ه˘صشلأ هذ˘ه ر˘ير˘˘ح˘˘ت
مهن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ة˘با˘صصأ د˘ع˘ب ا˘هرأد˘صصأ
عر˘ف ف˘صشك ا˘م˘ك. ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ريوطتو نيصسحت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ

نيبتتكملأ عورصش نع لجيجب نكصسلأ
يناثلأ رطصشلأ عفد يف ةي’ولاب ددجلأ

نكمتصس يتلأ ةيلاملأ تاقحتصسملأ نم
يف نكصس ىلع لوصصحلأ نم ء’ؤوه
مو˘ي˘لأ ن˘م ة˘يأد˘ب ة˘غ˘ي˘صصلأ هذ˘ه را˘طأ
نيذلأ نيبتتكملأ نأاب أدكؤوم ءاعبرأ’أ
تا˘ي˘صضر’أ أورا˘ت˘˘خأ نأأو نأأو ق˘˘ب˘˘صس
ةدوعلأ مهتانكصس اهيلع ماقتصس يتلأ

ح˘لا˘صصم˘لأ ن˘م بر˘ق˘ت˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘مز˘˘ل˘˘م
ر˘ط˘صشلأ د˘يد˘صست ل˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لأ
ءا˘ع˘برأ’أ مو˘ي˘لأ ن˘م ة˘يأد˘ب رو˘كذ˘م˘˘لأ
لمأأ ةقراب تأروطتلأ هذه لكصشتو.

ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ ف’آ’ ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك
دعب لجيج ةي’وب لدع ةغيصص نمصض
تÓ˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ر˘˘ه˘˘صشأأ

تجرخأأ ي˘ت˘لأ ة˘ل˘ع˘ت˘ف˘م˘لأ ل˘ي˘قأر˘ع˘لأو
ري˘غ م˘ه˘ت˘ع˘فدو م˘ه˘ت˘م˘صص ن˘ع ء’ؤو˘ه
ةيجاجتحأ تافقو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإأ ةر˘ما˘م
نم كلذو لجيجب ةلاكولأ عرف مامأأ
مهتا˘ن˘كصس ءا˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ير˘صست ل˘جأأ

زاجنإأ تر˘خأأ ي˘ت˘لأ ل˘كا˘صشم˘لأ ءا˘ه˘نإأو
تأو˘ن˘صس تر˘م ي˘ت˘لأ تا˘ن˘كصسلأ هذ˘˘ه
نأأ نود اه˘ن˘م ة˘ي’و˘لأ ةدا˘ف˘ت˘صسأ ى˘ل˘ع
.دعب رونلأ ىرت

 ةقّلعملا شصيشصختلا تاداهشش لكششم لح متيشس اميف

 مويلا نم ةيادب يناثلا رطضشلا عفدب نوبلاطم لجيجب لدع ةغيضص نمضض ددجلا نوبتتكملا

ديربلا زكارم اهدهششت يتلا ةلويشسلا ةمزأا ةيفلخ ىلع ةنيطنشسقو ةبانع ،ةدكيكشس تاي’ول ششيتفت ناجل رئازجلا ديربل ةماعلا ةيريدملا تدفوأا
.رهششأا ةدع ذنم

ةقطنملاب مهفيقوت مت / ةلششنخ
 ةيبونجلا

رمأاي راضشضش ةمكحمب قيقحتلا يضضاق

مهتب صسبحلا صصاخضشأا70 عاديإاب
 ةيباهرإلا تاعامجلا معد

ملك05 راصشصش ةمكحمب قيقحتلأ يصضاق ردصصأأ
ةعاصس يف ، ةلصشنخ ةي’ولأ ةمصصاع رقم بونج

70 عأديإاب يصضقي رمأأ ،  لوأ’أ سسمأأ ءاصسم نم ةرخأاتم

ةيباهرإ’أ تاعامجلأ دانصسإأو معد ةكبصش نم رصصانع
قلعتت ةريطخ ةيانج مهت نع تقؤوملأ سسبحلأ نهر
ةداصشإ’أو ةيباهرإ’أ تاعامجلل دانصسإ’أ و معدلأ ميدقتب
ثيح  نماثلأ مهتملأ نع جأرفإ’أ مت امك ، اهلامعأاب

ةينمأ’أ ةيلمعلأ فصشك ىلإأ ةقابصسلأ ةعاصس رخآأ تناك
ةلصشنخ ةي’و يف سشيجلأ تأوق اهب موقت يتلأ ةماهلأ
نم تنكمت نيأأ ، ينطولأ كردلأ دأرفأأ عم قيصسنتلاب
ةلصشنخ ةي’و بونجب باهرإ’أ معدل ةكبصش كيكفت

ركذ نيأأ ، ةصسبت ةي’و عم ةيقرصشلأ دودحلأ ىلع

رصصانع80 تلاط فيقو˘ت̆لأ ة˘ي̆ل˘م˘ع نأأ رد˘صصم̆لأ
يكيتصسيجول̆لأو يدا˘م̆لأ م˘عد̆لأ م˘يد˘ق˘ت̆ب نو˘م˘ه˘ت˘م
، ةلصشنخ تاي’وب ةزكرتم̆لأ ة˘ي̆با˘هرإ’أ تا˘عا˘م˘ج̆ل̆ل
نم نيفوقوملأ ء’ؤوه ردحنيو دأولأو ةنتاب ، ةصسبت
تر˘ف˘صسأأ ثي˘ح. ة̆ل˘صشن˘خ ة˘˘ي’و بو˘˘ن˘˘ج تا˘˘يد˘̆ل˘̆ب
فلتخم و سشيجلأ نمأأ دأرفأأ اهب موقي يتلأ تايرحتلأ
معدب موقت ةكب˘صش كي˘كف˘ت ن˘ع ة˘ي˘ن˘مأ’أ ح̆لا˘صصم̆لأ
ةيبونجلأ ةقطنملاب تامولعملأ و ةنوؤوملاب نييباهرإ’أ
د˘ع̆بو ء’ؤو˘ه ن˘م دد˘ع ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘˘يأأ ، ة˘˘ي’و˘̆ل˘̆ل
مهميدقت مت ، مهعم تاقيقحتلأو تايرحتلأ لامكتصسأ

ةريخأ’أ هذه ، راصشصش ةمكحم ةباين مامأأ نينث’أ حابصص
يذلأ قيقحتلأ ي˘صضا˘ق ى̆ل˘ع ة˘ي˘صضق̆لأ ف̆ل˘م تلا˘حأأ
عأديإاب رمأأ نينث’أ موي نم ةرخأاتم ةعاصس يف ردصصأأ

مهتملأ نع جأرفإ’أ و تقؤوملأ سسبحلأ نيمهتم70

YªôG¿.Ü     . نماثلأ

صسيلوبويليه ةرئاد نمأا
ةملاقب لزانملا قراضسب حيطي

طصسولأ يف هعأونأأ ىتصشب مأرجإ’أ ةحفاكم راطإأ يف
حلاصصم اهتقلت ةيفتاه ةملاكم رثإأ ىلعو ،يرصضحلأ
هبتصشم سصخصش دوجو اهدافم ،سسيلوبويليه ةرئأد نمأأ
د˘˘ي˘˘ع˘˘صسلأ سسأو˘˘ح˘̆ل˘̆ب ي˘˘ح˘̆ب ن˘˘كصسم ل˘˘خأد ه˘˘ي˘˘ف

،ةنصس46 رمعلأ نم غلابلأ هبحاصصل سسيلوبويليهب
نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ تأوق تلقنت روفلأ ىلع
،هيف هبتصشملأ فيقوت مت نيأأ ،ناكملأ نيع ىلإأ ةرئأدلأ

دعب ،سسيلوبويليهب ميقملأ ،ةنصس42 رمعلأ نم غلابلأ
هتزوحب روثعلأ مت هنأاصشب ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختإأ

اهب ةيودي ةبيقح ، مجحلأ طصسوتم نيكصس :ىلع
ةز˘ه˘جأأ) :ي˘ف ة̆ل˘ث˘م˘ت˘م̆لأ تا˘قور˘صسم̆لأ ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
قيقحت حتف (روطع ،دي ةعاصس ، اهتاقحلمو ةينورتكلإأ
لاعفأ’أ نع ايئاصضق افلم هدصض نوك ،ةيصضقلأ يف
لمح ، ليللأ فرظ رفأوت عم رصسكلاب ةقرصسلأ :ةيلاتلأ
نود (نيكصس) سسداصسلأ فنصصلأ نم سضيبأأ حÓصس
،ةملاق ةمكحم مامأأ هيف هبتصشملأ مدق ،يعرصش رربم

Yõ Gdójø.∫     .عأديإأ رمأأ هقح يف ردصص نيأأ

ةدحو063 زجحو طبضض
ةملاقب ةيلوحكلا تابورضشملا نم

ام اميصس ’ يرصضحلأ طصسولاب ةميرجلأ ةحفاكم راطإأ يف
،ةصصخر نود ةيلوحكلأ تابورصشملأ جيورتو عيبب قلعت
ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ تأوق تنكمت
هبتصشم سصخصش فيقوت نم ةملاق ةي’و نمأاب ةيئاصضقلأ

ىوتصسم ىلع ،ةملاقب ميقم ،ةنصس42 رمعلأ نم غلبي ،هيف
ذا˘خ˘تأ د˘ع̆ب ،ردا˘ق̆لأ د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’أ ي˘ح̆ب نأرود˘̆لأ رو˘˘ح˘˘م
،ةبكرملأو هيف هبتصشملأ نأاصشب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

لك يوتحت روفوب عون نم ةعج ةبلع51زجحو طبصض مت

ةروراق063 عومجمب يأأ ةيجاجز ةنينق42 ىلع ةبلع
هبتصشملأ ليوحت مت ةرايصسلل يفلخلأ قودصصلب ةأابخم ةعج
قيقحت حتف ،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةحلصصملأ ىلإأ هيف
لقنو ةزايح :لعف نع ايئاصضق افلم هدصض نوك ةيصضقلأ يف
.ةصصخر نود عيبل̆ل ا˘ه˘صضر˘عو ة˘ي̆لو˘ح˘كلأ تا̆بور˘صشم̆لأ
.ةيئاصضقلأ ةهجلأ ىلأ فلملأ لصسرأأ
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ةقضش لخأد قيرح دامخإأ

ةملعلاب11 قباطلاب

توملا نم هتجوزو لجر ذاقنإا
فيطسسب ةقورحملا تازاغلاب اقنتخا
يحل ةيندملأ ةيامحلل مدقتملأ زكرملأ قرف تلخدت

40 ةعا˘شسلأ ى˘ل˘ع سسمأ حا˘ب˘شص ف˘ي˘ط˘شس يوا˘ي˘ح˘ي
تأزاغلاب ةلئاع دأرفأأ قانتخأ ثداح لجأ’ ،احابشص
لامشش ةفيعلأ خيششلأ يحب يدرف لزنمب ةقورحملأ

لجر سشاعنإأ ةلخدتملأ قرفلأ تلوت و، فيطشس ةنيدم

ةجيتن ةن˘شس15و16 رمعلأ نم ناغل˘ب˘ي ه˘ت˘جوزو
ةأافدم ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م˘لأ قأر˘ت˘ح’أ تأزا˘غ قا˘ششن˘ت˘شسأ
قر˘ف تن˘كم˘تو. ة˘فر˘غ˘لأ ي˘ف ة˘عو˘شضو˘م˘لأ لز˘ن˘م˘˘لأ
لوأأ ءاشسم، ةملعلأ ةيندملأ ةيامحلأ ةدحول ةدجنلأ
رششع يداحلأ قباطلاب ةقشش قيرح دامخإأ نم سسمأأ
ةي’و قرشش ةملعلأ ةنيدم طشسو ةلاكو تأرامعب
لخدتل˘ل ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘شش ر˘ي˘خ˘شست د˘ع˘ب كلذ و، ف˘ي˘ط˘شس

أرتم23 لوط تأذ يكيتاموتوأ’أ ملشسلأ ةنحاششو
مت و ،اهمقأوط لكب فاعشسإ’أ ةرايشس ىلإأ ةفاشضإ’اب
ةأأرمأ فاعشسإأو راششتن’أ نم هعنمو قيرحلأ دامخإأ

يف قيشض نم يناعت تناك ةنشس34 رمعلأ نم ةغلاب
يف قيرحلأ ببشست و، ناخدلأ ةفاثك ةجيتن سسفنتلأ
نأرد˘ج˘لأ فÓ˘تإأو ن˘ي˘ت˘فر˘˘غ سضأر˘˘غأأ ل˘˘ك قأر˘˘ت˘˘حأ

نم رثكأأ تأدوهجم دعب ةيلمعلأ تهتنأ ،فقشسأ’أو
.لمعلأ نم فشصنو ةعاشس
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«يفيطل» يح تاقرط روهدت
ليتف لعسشي شسارهأا قوسس ةيدلبب

تاجاجتحإلا
سسأرهأأ قوشس ةيدلبب يفيطل سصيشصحت ونطاق مدقأأ

ىلع اجاجتحأ61 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع
تاقرط اهدهششت يتلأ تأءأرته’أ و ةئيهتلأ مأدعنأ
ناكشس ماق ،«ةعاشس رخأأ » هتملع ام بشسحو. يحلأ
قيرطلأ ىوت˘شسم ى˘ل˘ع رور˘م˘لأ ة˘كر˘ح ّل˘ششب ي˘ح˘لأ
ي˘ح نا˘كشس ي˘كت˘ششي ثي˘ح ،ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لأ
أرظن ةريبكلأ رفحلأو ةئرتهملأ قرطلأ نم يفيطل

لبق سصيشصحتلأ ةأاششن ذنم ،ةئيهتلأ لاغششأأ مأدعن’
ل˘ق˘ن˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م بع˘˘شص ا˘˘م˘˘م ة˘˘ن˘˘شس ن˘˘ير˘˘ششع
اهدهششي يتلأ ةيرزملأ ةلاحلأ تقحلأأو ،سصاخششأ’أ
تمجن امك ،تابكرملاب ةريبك أرأرشضأأ سصيشصحتلأ

ةشصا˘خ نا˘كشسل˘ل ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م ثدأو˘ح ه˘ن˘ع
مامتإاب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘شصم نا˘كشسلأ بلا˘ط و لا˘ف˘طأ’أ
ىلع ءاتششلأ لشصف ّنأأو اشصوشصخ ،يحلأ قيرط ةئيهت
دو˘عو˘لأ ءأر˘ج م˘هر˘ب˘شص ذا˘ف˘ن أود˘كأأ ثي˘ح ،بأو˘˘بأ’أ
نود ةئيهتلأ تايلمع نمشض مهيح جأردإاب ةريثكلأ

¢GC.T. ىودج

سسأرهأأ قوضس

رورم ثداح يف ىحرج ةعبرأا
ششوروادمب

نيترايشس مأدطشصأ نع مجن ريطخ رورم ثداح فلخ
و يأدنويه  عون نم ةرايشس امهأدحإأ فأرحنإأ دعب

18 مقر ينطولأ قيرطلاب، تنشسكأأ عون نم ةرايشس
،سشوروأدم ةيدلبب ايشسور ةتششم ىمشسملأ ناكملاب

و ةنشس72 نيب مهرامعأأ حوأرتت ، ىحرج ةعبرأأ فلخ

مت ، ةروطخلأ ةتوافتم حورجب أوبيشصأأ ةنشس55
ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ فرط نم مهفاعشسإأ
. ىفششتشسملأ ت’اجعتشسأ ىلإأ سشوروأدمب
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ةدكيكضس

لقلاب رورم ثداح يف لفط ةافو
ىفششتشسملاب يبطلأ مقاطلأ لوأ’أ سسمأأ ةليل نلعأأ

80 رمعلأ نم غلبي لفط ةافو ةنيطنشسقب يعماجلأ
نيأأ لقلاب ةرايشس هتشسهد امدعب هتباشصإاب أرثأاتم مأوعأأ
لقن هتباشصإأ ةروطخل و ةنيدملأ ىفششتشسم ىلإأ لقن
هل تيرجأأ نيأأ ةنيطنشسقب يعماجلأ ىفششتشسملأ ىلإأ

توملأ نكل هتايح ذاقنإ’ ةلواحم يف ةيحأرج ةيلمع
.هتباشصإاب أرثأاتم ةايحلأ قرافيل ىوقأأ ناك
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يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج5
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ةراجحلأو سسيراتملأ نيلمعتضسم ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع يحيبضصلأ رضصق ةيدلبلأ رقم نع ملك30 وحن ةيقزأرمل رأود ناكضس سسمأأ حابضص مدقأأ
يفو ةددعتملأ مهبلاطم يف رظنلل ةينعملأ تاطلضسلأ روضضح ةياغ ىلإأ مهتضسأرد ةلوأزم نيضضفأر نيضسردمتملأ مهئانبأأ عيمجت بناج ىلإأ

مهئانبأأ ةمÓضس ىلع أرطخ نولكضشي ام أريثك نيذلأ نيروهتملأ نيقئاضسلأ نم مهئانبأأ ةيامحل تÓهمم عضضو يف يروفلأ عورضشلأ اهتمدقم
.رأودلأ ءانبأأ دحأأ ىلع يضضقي نأأ داك يذلأ ينامضسجلأ ثداحلأ اهرخأأو نيضسردمتملأ
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ي˘˘خأر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ه˘˘ل˘˘ك أذ˘˘˘هو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ فر˘˘ط ن˘˘م لا˘˘م˘˘هإ’أو
نم اهوغلبأأ مهبشسحب يتلأ ةيلحملأ
كرحت مل نكل قيرطلأ رطاخمب لبق
’ نين˘طأو˘م˘لأ حأورأأ نأا˘كو ا˘ن˘كا˘شس
م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ءي˘شش ي˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت
ةشصاخ سشيمهتلأو ةرقحلاب نورعششي
قطانم ع˘يرا˘ششم ن˘م أو˘مر˘ح م˘ه˘نأو
قلغ ةلشصأوم ىلع نيدكؤوم لظلأ
تاطلشسلأ بيجتشست نإأ ىلإأ قيرطلأ
ةلواحم مغرو ,يعرششلأ مه˘ب˘ل˘ط˘م˘ل
كردلأ رشصان˘ع فر˘ط ن˘م م˘ه˘عا˘ن˘قإأ
أودبأأ مهنأأ ’إأ قيرطلأ حتفب ينطولأ

سسيئر روشضح دعبو اعطاق اشضفر
عورششملأ مهبلطمب فرتعأ ةيدلبلأ
دق˘ل ة˘ل˘ي˘ح د˘ي˘لا˘ب ا˘م م˘ه˘ل لا˘ق ن˘كل
نحنو ةي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ا˘ن˘ل˘شسأر
تÓهمملأ ةماقإ’ سصيخرتلأ رظتنن
يف أذه اهب لومعملأ سسيياقملل اقفو
أديدشش ابشضغ نوجتحملأ ىدبأأ تقو
, ةرئأدلأ ةشسيئر روشضح مدع ببشسب

اقلغم قيرطلأ قبي كأذو أذه نيبو

ةباتك دح ىلإأ تابكرملأ هجو يف

ى˘ل˘ع ر˘ثأأ يذ˘لأ ءي˘ششلأ ر˘ب˘خ˘لأ أذ˘˘ه

مهلمع نكامأاب ني˘ف˘ظو˘م˘لأ قا˘ح˘ت˘لأ

وأأ ىرخأ’أ حلاشصملأو ةرئأدلاب ءأوشس

كلشس نيح يف ةي’ولأ رقم هاجتاب

ةي’ولل يدؤو˘م˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ م˘ه˘شضع˘ب
وحن ةفاشسم ىلع ينأدرز ةيرق ربع

.ملك60
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يتلأ ةيمويلأ اهتاطاششن راطإأ يف
ىتششب ةميرجلأ ةبراحم ىلإأ فدهت
ةيئانجلأ ةقر˘ف˘لأ تن˘كم˘ت ، ا˘ه˘عأو˘نأأ
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا˘˘ب
نم وزو يزيت ةي’و نمأاب ةيئاشضقلأ
يف ةشصتخم ةيمأرجإأ ةكبشش كيكفت
ةيراجتلأ تÓحملأ و لزانملأ ةقرشس
. وزو يزيتب نونقأوب ةدمات ةقطنمب
هذ˘ه نإا˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘˘شصم بشسح و

سصاخششأأ8 ن˘م نو˘كت˘ت ة˘˘كب˘˘ششلأ

62 و81 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت

تايلمع ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘ف أو˘طرو˘تو

رد˘˘شصم˘˘لأ سسف˘˘ن بشسحو .ة˘˘قر˘˘شسلأ

تمت ةيلمعلأ نإاف ربخلأ دروأأ يذلأ

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ر˘˘ثأ ى˘˘ل˘˘ع

نيذلأ اياحشضلأ فرط نم ىواكششلأ

مهتÓحمو مهلزانم ةقرشسل أوشضرعت

ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ و ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

.ةد˘ما˘ت ي˘حأو˘˘شضب نا˘˘ي˘˘حأ’أ سضع˘˘ب

˘ما˘ي˘ق˘لأ و ير˘ح˘ت˘لأ و ثح˘ب˘لأ د˘ع˘بو

لÓخ نم قاطنلأ ةعشسأو تايرحتب

ي˘تا˘مÓ˘ع˘ت˘شس’أ بنا˘ج˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
مهيف هبتششملل ةرمتشسملأ ةبقأرملأو
ةشصاخ ةقرشسلأ اياشضقب نوفورعملأ

ن˘كا˘شسم˘لأ ة˘قر˘شسب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م
تايلمع دعب و .ةيراجتلأ تÓحملأو
عيمج فيقوت  مت يرحتلأ و ثحبلأ
ةرتف ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لأ ة˘با˘شصع˘لأ دأر˘فأأ

اهتر˘ششا˘ب ي˘ت˘لأ تا˘ير˘ح˘ت˘لأ ،ةز˘ي˘جو
نأأ ىلإأ تشصلخ ةيئاشضقلأ ةيطبشضلأ
ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لأ

نم نودعي مهبلغأأ ةدمات يحأوشض
سسف˘ن˘ب نو˘م˘ي˘ق˘ي ا˘يا˘ح˘شضلأ نأر˘˘ي˘˘ج

ةبقأرملأ ةيلمع مهل لهشس ام يحلأ
هبتششملأ دشض يئأزج فلم زجنأأ دقو
ةيعمج نيو˘كت ة˘ي˘شضق ل˘جأ’ م˘ه˘ي˘ف
با˘كتر’ دأد˘˘عإ’أ سضر˘˘غ˘˘ل رأر˘˘ششأأ

ةنرت˘ق˘م˘لأ ة˘قر˘شسلأ ،ر˘ث˘كأأ وأأ ة˘ح˘ن˘ج
،ل˘ي˘ل˘لأ ،ر˘شسكلأ ، دد˘ع˘ت˘لأ فور˘˘ظ˘˘ب
تأذ ةبكرم را˘شضح˘ت˘شسأ ،ق˘ل˘شست˘لأو
ة˘˘قور˘˘شسم ءا˘˘ي˘˘ششأأ ءا˘˘ف˘˘خإأ ،كر˘˘ح˘˘˘م
مهميدقت مت و  ةحنج نم ةلشصحتم
يف لشصفلل ةيئاشضقلأ تاهجلأ مامأأ
ةيئاهنلأ ماكح’أ رأدشصأ و مهتيشضق

.مهدشض

وزو يزيت

ةيراجتلا تÓحملا و لزانملا ةقرسس يف ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسش رسصانع فيقوت
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طاششن˘لأ لا˘م˘ع سسمأأ حا˘ب˘شص مد˘قأأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’أ

ىل˘ع (SIAD) و (DIP) مهدوق˘ع
رقم مامأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ طا˘˘ششن˘˘لأ ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
دشصق يقأوبلأ مأأ ةي’ول نماشضتلأو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ةرأزو˘ل˘ل م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ع˘˘فر
هذه بلاطم نإاف نايبلأ سصن بشسحو
دوقعلأ حتف ةداعإأ يف نمكت ةئفلأ

ديدمتو (SIAD) (DIP) ةيهتنملأ

ة˘ير˘يد˘م ى˘لإأ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘تو دو˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
نمل جامدإ’أ ةرورشض عم ليغششتلأ
ءا˘غ˘لإأ ع˘م طور˘ششلأ ه˘ي˘˘ف تفو˘˘ت˘˘شسأ
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ بشسحو .ن˘شسلأ طر˘شش
ةي’ولأ تايدلب فلتخم نم نيمداقلأ
يباقن ليثمت يأ نم نوؤوربتي مهنإاف
مهشسفنأأ ىلع نيدمتعم يوعمج وأأ
ةيشصولأ ةرأزولأ ىلإأ مهلاغششنأ عفرل
مهل ظفحت ةيروف لولح داجيإأ ةيغب

م˘ه˘قو˘˘ق˘˘ح م˘˘ه˘˘ل در˘˘تو م˘˘ه˘˘ت˘˘مأر˘˘ك
فلت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘لد˘ت˘شسم ة˘مو˘شضه˘م˘لأ
ي˘ت˘لأ تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأو سصو˘˘شصن˘˘لأ

ة˘ي˘شصو˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ ا˘˘ه˘˘ترد˘˘شصأأ

ةرداشصلأ0651 ةميلعت˘لأ ا˘م˘ي˘شس’

ةرأزو ن˘˘˘˘ع61/21/9102 ي˘˘˘˘ف

ةأأرملأ ايا˘شضقو ةر˘شسأ’أو ن˘ما˘شضت˘لأ

مقر ةكرتششملأ ةيرأزولأ ةميلعتلأو

:خيراتب ةرداشصلأ52

ةيلخأدلأ ةرأزو نع61/21/9102

فرط نم أدوعو أوقلت مهنأأ نيدكؤوم

مزتلت مل اهنأأ ’إأ ةقباشسلأ ةموكحلأ

مههاج˘تأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘شسم˘ب

يف ةروقحمو ةششمهم ةئف مهنوكل

زع هللأ نييعأد نوناقلأو قحلأ ةلود
ةيروهمجلأ سسيئر يفششي نأ لجو
هبعششو ه˘ن˘طو ى˘لإأ ا˘م˘لا˘شس هد˘ي˘ع˘يو
رأر˘ق ذا˘خ˘تأ ه˘ن˘م نور˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لأو
قوق˘ح˘لأ ةدا˘عإأو ف˘ل˘م˘لأ أذ˘ه ح˘ت˘ف˘ب

ةيمأرلأ هتاهجوت لظ يف اهباحشصأ’
مت دقو أذه. ةديدج رئأزج ءانب ىلأ
نم نيج˘ت˘ح˘م˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘م لا˘ب˘ق˘ت˘شسأ

طا˘˘˘ششن˘˘˘لأ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘ئر فر˘˘˘˘ط
مهدعو يذلأ نماشضتلأو يعامتج’أ
تا˘ط˘ل˘شسلأ ى˘لإأ م˘ه˘لا˘غ˘ششنأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب
. ةينعملأ ةرأزولأو ةيئ’ولأ

SAD مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو أونضش /يقأوبلأ مأأ

مهجامدإا ةداعإاب نوبلاطي مهدوقع ةيهتنملا يعامتجإلا طاسشنلا لامع
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ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لأ مو˘ي˘ل˘˘ل سسمأأ جر˘˘خ

يح ناكشس ن˘م تأر˘ششع˘لأ ي˘لأو˘ت˘لأ
ى˘لإأ بو˘ط˘لأ مأ ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب سشو˘˘ششب˘˘ل
يف ةيدلبلأ لخدم أوقلغأأ و، عراششلأ

مهشسأاي نع تربع ةيجاجتحأ ةكرح
ةبأرق رورم دعبف ،راظتن’أ مهللم و
يذلأ لوأ’أ مه˘جا˘ج˘ت˘حأ ى˘ل˘ع ة˘ن˘شس
ن˘م أدو˘عو م˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب هو˘˘ه˘˘نأأ
مهبلاطم قيقحتب ةيلحملأ تاطلشسلأ

تبهذ دوعولأ و ريغت ءيشش ’ نكل،

راهن مهعفد ام وه و، حايرلأ جأردأأ

مأأ ةيدلب لخدم قيرط قلغ ىلإأ سسمأأ

ةي’ولأ ةمشصاع نع ةديعبلأ بوطلأ

ة˘كر˘ح فا˘ق˘يإأ و م˘ل˘ك06 يلأوحب

7 مقر يئ’ولأ قيرطلأ ىلع ريشسلأ

يتلأ ةيرزملأ فورظلأ ىلع اجاجتحأ

،ءاملأ بايغك ناكشسلأ اهنم يناعي

فر˘شصلأ تأو˘ن˘˘ق ى˘˘ت˘˘ح و ،زا˘˘غ˘˘لأو

اه˘با˘ي˘غ ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ي˘ح˘شصلأ

ءابرهكلأ أذك و ،يحلأ ناكشس ةيبلغأأ

ناكشس .مهنم ريثكلأ اهدقتفي يتلأ

ةيطاطملأ تÓجعلأ أوعشضو يحلأ

لو˘ط ى˘ل˘ع ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لأ تا˘˘يوا˘˘ح و

ن˘م تا˘ب˘كر˘م˘لأ أو˘ع˘ن˘مو ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ

نمزل ريشسلأ ةكرح لطع ام رورملأ

تا˘ط˘ل˘شسلأ ع˘فد ا˘م و˘ه و، ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م

يف روشضحلل ، ةينمأ’أ و ةيلحملأ

أورواحت دقو، قيرطلأ حتفل ةلواحم

عم ةشسلج أودقع و نيجتحملأ عم

لولحب أدوعو أومدقو يحلأ نم دفو

فر˘شصلأ يرا˘ج˘م˘لو ءا˘م˘ل˘ل ة˘ل˘جا˘˘ع

لاغششأ’أ قلطنت˘شس ي˘ت˘لأو ي˘ح˘شصلأ

دوعولأ أولم دق ناكشسلأ نوك و ،اهب

أروفو يقيقح ديشسجتب أوبلاط دقف

جأردأ ةشسيبح تي˘ق˘ب ي˘ت˘لأ دو˘عو˘ل˘ل

ةلماك ةنشس ةدمل ةيلحملأ تاطلشسلأ

زاغ اميشس عقأولأ يف دشسجتت نأأ نود

تأو˘ن˘شسل هور˘ظ˘ت˘نأ يذ˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘˘لأ

.ةليوط

يلأوتلأ ىلع يناثلأ مويلل /ةدكيكضس

ةيدلبلا لخدم نوقلغي بوطلا مأاب ششوسشبل ناكسس

مهئانبأأ ةمÓضسل تÓهمم عضضوب نيبلاطم /يقأوبلأ مأأ

ةليح ديلاب ام لوقي ريملاو قيرطلا نوعطقي يحيبسصلا رسصقب ةيقزارمل راود ناكسس
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بشضغ يلاعلأ نرفلأ فقوت راثأأ دقو

لاتيميإأ عمجم˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ صسي˘ئر˘لأ

م˘قا˘ط˘لأ خ˘بو يذ˘˘لأ ة˘˘مÓ˘˘شسو˘˘ب قرا˘˘ط

عي˘قو˘ت هرو˘شضح صشما˘ه ى˘ل˘ع ر˘ي˘شسم˘لأ

ةكرشش عم راجحلأ رأديشس بكرم ةيقافتأ

بيبانألأ نم ملك0011 زاجنإل لاطفن

يلورت˘ب˘لأ زا˘غ˘لأ ل˘ق˘ن˘ل ة˘م˘ح˘ل˘م˘لأ ر˘ي˘غ

ف˘ل˘ششلأو و˘يزرأأ ن˘˘ي˘˘ب(LPG) عي˘م˘ُم˘لأ

نيومتلأ كلذك و ة˘م˘شصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأو

،زاغ˘لأ تأرورا˘ق ع˘ي˘ن˘شصت˘ل ح˘ئا˘ف˘شصلا˘ب

يتلأو ةثداحلأ هذه نم ةمÓشسوب ءاتشسأو

ةشسشسؤوم يف عقت ل نأأ صضورفملأ نم

نأأ ةشصاخ راجحلأ رأديشس بكرم مجحب

ةر˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘لا˘˘ع˘˘لأ نر˘˘ف˘˘˘لأ ف˘˘˘قو˘˘˘ت

ءأربخلأ هفشصو امك »جداشس أاطخ» هببشس

صضور˘˘ف˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ثي˘˘ح بكر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف

يرجحلأ محفلأ نم ةريبك ةيمك دأريتشسأ
˘مد˘عو ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م˘˘ل ي˘˘ف˘˘كت ي˘˘ت˘˘لأو
ةشصاخ ةنحششلأ دافن ةياغ ىلإأ راظتنلأ
ةنوآلأ يف يلاعلأ نرفلأ داعتشسأ نأأ دعب
ةربخلأ نوكلمي نيذلأ هتأراطإأ ةريخألأ

ظافحلاب م˘ه˘ل تح˘م˘شس ي˘ت˘لأ ةءا˘ف˘كلأو
نرفلأ فقوتي ملو نزأوتم قشسن ىلع
رهششأل هفقوت دعب هليغششت ذنم يلاعلأ

،ينقت بطع يأل انوروك ةحئاج ببشسب

دروتشسي بكرملأ نأأ انرداشصم تفاشضأأو

ىلإأ01 نيب ام اهتيمك حوأرتت تانحشش

يف يرجحلأ محفلأ نم نط فلأأ51

ـب ردقت ةنحشش بلج نكمي يذلأ تقولأ

را˘ي˘خ˘لا˘ف ،ةد˘حأو ة˘ع˘فد ن˘ط ف˘˘لأأ03

عيمج نم بكرملأ هنم ديفتشسي يناثلأ

يرجحلأ محف˘لأ ة˘ي˘م˘ك ا˘ه˘ن˘م ي˘حأو˘ن˘لأ

يلاعلأ نرفلأ جاتحيو ،لقنلأ فيلاكتو

يرجحلأ م˘ح˘ف˘لأو ما˘خ˘لأ ةدا˘م˘لأ ر˘فو˘ت˘ل

تا˘ف˘قو˘ت˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م نأل م˘˘ئأد ل˘˘كششب

جتنيو ،أر˘ي˘ث˘ك ه˘ي˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت ة˘ي˘ئأو˘ششع˘لأ

ن˘م ن˘ط0052 اي˘مو˘ي ي˘لا˘ع˘لأ نر˘ف˘لأ

ةدمل هفقوت باشستحأ دنعو رهزلأ ديدح

ةميق رشسخ بكرملأ نأأ دجن مايأأ01

ةهج نم ،ةرتفلأ هذه يف نط00052

نأأ «ةعاشس رخآأ» رداشصم تفششك ىرخأأ

زا˘غ˘لأو ءا˘بر˘ه˘˘كلأ ة˘˘شسشسؤو˘˘م ح˘˘لا˘˘شصم

رأد˘ي˘شس بكر˘م ى˘لإأ أو˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت قر˘˘ششل˘˘ل

أو˘نا˘كو ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ما˘يألأ ي˘ف را˘ج˘ح˘˘لأ

ى˘ل˘ع ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ را˘ي˘ت˘لأ نو˘ع˘ط˘ق˘ي˘شس

قÓ˘˘˘م˘˘˘ع» فÓ˘˘˘خإأ بب˘˘˘شسب بكر˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ةلودج صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف هدو˘عو˘ل «د˘يد˘ح˘لأ

دعب لكششملأ أذه لح مت اهدعبو نويدلأ

.نيفرطلأ نيب صضوافتلأ مت نأأ
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ن˘ي˘شسح˘ت ة˘لا˘˘كو ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م ن˘˘ل˘˘عأأ

قرا˘˘˘ط «لد˘˘˘ع» هر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ن˘˘˘˘كشسلأ
يف نيبتتكملأ رخأوأأ نأأ ،صسمأأ ،يبيرعلب

،مهنا˘كمإا˘ب نو˘كي˘شس «2 لدع» جما˘نر˘ب
يناثلأ رطششلأ عفد رمأوأأ بحشس مويلأ

يشضاملأ رهششلأ أونكمت نأأ دعب كلذو
.مهتانكشس عقأوم رايتخأ نم

يبتتكم رخأوأأ رودقمب نوكيشس ثيح
يف مهئأرظن رأرغ ىلعو ةبانع ةيلو

بتتكم198101) ىر˘˘خأأ ة˘˘يلو23
ع˘قو˘م˘لأ ى˘لإأ مو˘˘ي˘˘لأ جو˘˘لو˘˘لأ (لا˘˘م˘˘جإأ
نم «لدع» ةلاكول يمشسرلأ ينورتكلإلأ

ينا˘ث˘لأ ر˘ط˘ششلأ ع˘فد ر˘مأوأأ بح˘شس ل˘جأأ
هب ىلدأأ يذلأ حيرشصتلأ بشسح كلذو
ةيعأذإلأ ةانقلل ،صسمأأ ،ةلاكولأ ماع ريدم
ءأر˘˘˘جإلأ أذ˘˘˘ه صصخ˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح ،ى˘˘˘˘لوألأ
ع˘قأو˘م أورا˘ت˘خأ ن˘˘يذ˘˘لأ نو˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لأ
مرشصنملأ ربمفون رهشش رخأوأأ مهتانكشس
ىلعف ،تأونشسل مأد راظتنأ دعب كلذو
ـب رمألأ ق˘ل˘ع˘ت˘ي ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ىو˘ت˘شسم

نأأ ن˘ي˘ب أور˘ي˘خ ن˘يذ˘لأ بت˘ت˘كم4012
ةديدجلأ ةنيدم˘لأ ي˘ف م˘ه˘تا˘ن˘كشس نو˘كت
ةعطاق˘م˘لا˘ب «ةدو˘ع ن˘ب ى˘ف˘ط˘شصم ن˘ب»
ةشصح اهيف يذلأ صشيرلأ عأرذ ةيرأدإلأ

ةدحو0831 ـب ةردقم مهل ةشصشصخم
ع˘قأو˘م ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ة˘عزو˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس

رامع يديشس ةيد˘ل˘ب˘ب ةر˘ط˘ن˘ق˘لأ ع˘قو˘مو

كلذو ةينكشس ةدحو427 نمشضتي يذلأ

رخآأ نيطوت نم ةلاكولأ تهتنأ نأأ دعب

ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘شض تا˘ن˘كشسلأ ن˘˘م ة˘˘شصح

.«2 لدع»

رمأوأأ «لدع» ةلاكو بشص دعبو أذه

نيبتتكملأ ر˘خأوأل ي˘نا˘ث˘لأ ر˘ط˘ششلأ ع˘فد

ه˘ع˘ط˘ق يذ˘لأ د˘عو˘لا˘˘ب تفو د˘˘ق نو˘˘كت

هذ˘ه ما˘م˘تإأ صصو˘شصخ˘ب ما˘ع˘لأ ا˘˘هر˘˘يد˘˘م

ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ

فلم ةلا˘كو˘لأ كلذ˘ب يو˘ط˘ت˘ل ،يرا˘ج˘لأ

اهل لكشش يذلأ لوألأ رطششلأ باحشصأأ

ىقبي ثيح ،تأونشس ةدعل أريبك اعأدشص

با˘ح˘شصأأ تا˘ف˘ل˘م ة˘شسأرد نآلأ ا˘ه˘ما˘˘مأأ
رمألأ وهو مهتافلم تلبق نمو نوعطلأ
ريدمو نكشسلأ ريزو نم لك دعو يذلأ

ةنشسلأ علطم هب مايقلأ «لدع» ةلاكو ماع
لما˘ك ا˘هد˘ع˘ب «لد˘ع» ه˘جو˘ت˘ل ،ة˘مدا˘ق˘لأ
زاجنإأ لاغششأأ ةعبا˘ت˘م بو˘شص ا˘هز˘ي˘كر˘ت

يذلأ «2 لدع» جمانرب نمشض تانكشسلأ

نم ديدعلأ فرعو3102 ةنشس قلطنأ
ذنم ةيوق ةعفد هئاطعإأ لبق لكاششملأ
ةلاكولأ صسأأر ىلع يبيرعلب قراط ةداعإأ
،هريوطتو ن˘كشسلأ ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

م˘ل ي˘ت˘لأ تا˘كر˘ششلأ دو˘ق˘ع خ˘شسف ثي˘ح
تأرأذعإأ هجوو ةيدقاعتلأ لاجآلاب مزتلت

.صصئاقنلأ كرأدت لجأأ نم ىرخأل

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف7616ددعلا0202 ربمسسيد61 ءاعبرألا6
www.akhersaa-dz.com

مايأا01 فرظ يف رهزلا ديدح نم نط00052 ةراصسخ «ديدحلا قÓمع» فلكيصس

يرجحلا محفلا نوزخم دافن ببشسب فقوتي راجحلا راديشس بكرمب يلاعلا نرفلا
مارتحا ةرورصض ىلع ددصشي عنام

يحصصلا لوكوتوربلا

ةنشسلل يمشسرلا حاتتف’ا ةراششإا ءاطعإا
ينوبلا يعماجلا بطقلا نم ةيعماجلا

ميشسأرم ىلع راتخم يجاب ةعماج ريدم عنام دمحم ذاتشسألأ فرششأأ
ةملكلأ ىقلأأ ثيح ينوبلأ يعماجلأ بطقلاب يعماجلأ مشسوملأ حاتتفأ
صضرعو ةطرافلأ ةيعماجلأ ةنشسلأ طاششن ةليشصح صضرعو ةيحاتتفلأ

0202- ةيعماجلأ ةنشسلأ قÓطناب ةقل˘ع˘ت˘م̆لأ تأر˘ششؤو˘م̆لأ م˘هأأ ا˘ه˘ي˘ف

ةنشسلأ يف ددجلأ نيلجشسملأ ةبلطلاب ةعماجلأ ريدم بحر امك،1202
هتملك متتخأو ،ةعماجلأ تايلكو ماشسقأأ فلتخمب صسناشسيل يلوألأ
لجأأ نم دوهجلأ رفاظتو رمتشسملأ قيشسنتلأ ىلع نيلعافلأ عيمجً أركاشش
يذلأ لاعفلأ رودلأ ىلعً أدكؤومو ،ةعماجلأ ريوطت يفً امدق يشضملأ
ءابو يششفت لظ يف حاجنلأ ليبشس يف ةيعماجلأ ةرشسألأ دأرفأأ هبعل

ةديدجلأ ةيعماجلأ ةنشسلل يمشسرلأ حاتتفلأ نع انلعمو،91-ديفوك

ريزو ةلجشسم ةملك روشضحلأ عبات ،هتأذ قايشسلأ يفو،0202/1202
مت امك .يعماجلأ لوخدلأ ةبشسانمب يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ

ةلخأدم صضرعً أريخأأو ،دعب نع ميلعتلاب ةشصاخ ةلجشسم ةلخأدم صضرع
مشسأرم تمتتخأ دقو ،ةيعماجلأ ةنهملأ تايقÓخأأو بأدآأ نع ةلجشسم

هدوشست وج يف0202/1202 ةيعماجلأ ةنشسلل يمشسرلأ حاتتفلأ
ميشسأرم تفرعو ،ةيلاحلأ ةيعماجلأ ةنشسلأ حاجنإل ةميزعلأو ةنينأامطلأ
ة˘ق˘ي˘قد فو˘قو̆لأ م˘ت د˘قو ،ة̆با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ي˘̆لأو رو˘˘شضح حا˘˘ت˘˘ت˘˘فلأ

ةينملأ مهتفأو نيذلأ ةيعماجلأ ةرشسألأ دأرفأأ حأورأأ ىلع امحرت  تمشص

.انوروك ةحئاج ءأرج
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مهنع نيلثممب عامتجÓل ادعوم مهل ددح
 مويلا ةحيبصص

نوعفري جامدإ’ا دوقع باحشصأا
ةيروهمجلا طيشسول مهاوكشش

دوقع باحشصأل ةيئلولأ تافقولأ يرطؤوم نم ةبيرق رداشصم تفششك

05 نم رثكأأ عمج مت هنأأ ءاثÓثلأ صسمأأ ةبانع ةيلوب ينهملأ جامدإلأ
كلذو ةيعماجلأ تأداهششلأ يلماح نم ينهملأ جامدإلأ لامعل اعيقوت
نومأام » ة̆با˘ن˘ع ة˘يلو̆ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج̆لأ ط˘ي˘شسو ى̆لإأ م˘هأو˘كشش ع˘فر̆ل
ىلع هئاقلل أدعوم ءاعبرألأ مويلأ ةحيبشص ديدحت مت ثيح«ةشسوشس
(صسكابلأ) ةيزكرملأ ةبتكملاب نئاكلأ هرقمب احابشص ةعشساتلأ ةعاشسلأ
بشسحو. ةيشصو̆لأ تأرأزو̆لأ ى̆لإأ م˘ه˘تلا˘غ˘ششنإأ ع˘فر ل˘جأأ ن˘م ا˘ق̆با˘شس
متيشس مهنع نيلثمم ةثÓثب عمتجيشس ةيروهمجلأ طيشسو نإاف ردشصملأ

لك يف مههجأوت يتلأ ليقأرعلأو لكاششملأ مهأأ ىلإأ عامتشسلأ اهلÓخ
ةلثمتملأ بلاط˘م̆لأ م˘هأأو ي˘ن˘ه˘م̆لأ جا˘مدإلأ ة˘ي̆ل˘م˘ع ي˘ف تا˘عا˘ط˘ق̆لأ
ةمانزرلأ مأرتحأ عم تاعفدلأ عيمجل بيشصنتلأ رشضاحم ريرحت يف
يذيفنتلأ موشسرملأ هب ءاج يذلأ ينمزلأ لشسلشستلأ بشسح ةئف لكل
بشسح ةرغاششلأ بشصانملأ بشسح ديق وأأ طرشش نود جامدإلأو جامدإÓل

1 نم ىلوألأ ةعفدلل ةبشسنلاب يعجرلأ رثألأو.موشسرملأ نم52 ةداملأ

يرذج لح داجيإأو0202 يرفيف1 نم ةيناثلأ ةعفدلأو9102 ربمفون
صسناشسيل باحشصأأو نيشسدنهم نم ةيعماجلأ تأداهششلأ باحشصأل
ةنشس نأونعب ةيلاملأ ةينأزيملأ ىلع ةقداشصملأ دعب ةشصاخو مهجامدإل

تاعفدلأ جامدإأ يطغت يتلأو رانيد رايلم061ب ةردقملأو1202
تاحرتقملأ صضعب ةغايشص متيشس هنأأ ردشصملأ صسفن دكأأو .ةثÓثلأ

بلاطملأ عيمجب ر˘ف˘ظ̆لأ ل˘جأأ ن˘م ط˘ي˘شسو̆ل̆ل ا˘ه˘م˘يد˘ق˘تو لو̆ل˘ح̆لأو

YÉO∫ GCe«ø.ةيعرششلأ

يلاولا فرط نم مهنع لثمم لابقتصسا مت اميف

«ازر’»2 يجارد تاششوه يح ناـكشس
نكشسلاب ةبلاطملل ةي’وـلا مامأا نوجتحي

تاششوه يوشضوفلأ يحلأ ناكشس نم تأرششع صسمأأ لوأأ حابشص مظن

،ةبانع ةيلو رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو، راجحلأ ةيدلبب أزرل2 يجأرد
قلعتملأو هل مهلاغششنإأ عفرل  اهنع لوألأ لوؤوشسملأ ةلباقمب نيبلاطم
لاق ثيح.مهبلطم ةشسأردو رظنلاب مهدعوو مهلبقتشسأ نيأأ ،نكشسلاب
ةفقولأ هذه ميظنت نم فدهلأ نأأ »ةعاشس رخآأ»ـل نيجتحملأ نع نولثمم
ةيوشستل لجاعلأ لخدتلأ لجأأ نم ةيلولأ يلأو ةلباقم وه ةيجاجتحلأ

اهب مدعنت اتويب نونطقي مهنوك ،نكشسلاب ةقلعتملأ ةيرزملأ مهتيعشضو
Óعف مت ام وهو ،ءاتششلأ لشصف يف ةشصاخ ميركلأ صشيعلأ فورظ يندأأ
يذلأو ناكشسلأ لاغششنأ لاشصيإل مهنع Óثمم يلأولأ لبقتشسأ نيأأ

،لح داجيإأ ةلواحمو مهبلطم ىلإأ رظنلاب مهتاحيرشصت بشسح مهدعو
ةيريدشصق تويب يف نونطقي مهنأأ «ةعاشس رخآأ»ـل نوجتحملأ لاقو أذه

رمألأ ،ميركلأ صشيعلأ فورظ يندأأ اهب مدعنت ةنشس02 يلأوح ذنم ةششه
ءاتششلأ يلشصف يف ة˘شصا˘خ ة˘ي˘مو˘ي ةا̆نا˘ع˘م نو˘ششي˘ع˘ي م˘ه̆ل˘ع˘ج يذ̆لأ

حاتجت يتلأ تاناشضيفلأ نع كيهان ،رحلأو دربلأ دتششي نيأأ فيشصلأو
فرشصلأ تأونق دوجو مدعو ،ةرأزغب راطمألأ تلطاهت املك مهيح
تÓئاعلأ ةايح ىلع ابلشس صسكعنت ةيئيب ةثراكب رذنـي ام وهو يحشصلأ
تانأويحلأ هب ترششتنأ مهيح نأأ انوثدحم فاشضأأو أذه ،يحلاب ةميقملأ
فشض ،تأرششحلأ ىتح راششتنأو نأذرجلأو نيباعثلأ رأرغ ىلع ةماشسلأ
عيمجل مات بايغ لظ يف أذه يتأاي ،اهريغو تايافنلأ دوجو كلذ ىلإأ
فلتخم ىلإأ ىواكششلأ عفرل ناكشسلاب عفد ام وهو ،ةينعملأ تاطلشسلأ
يلأو ةدششانمب رمألأ مهب يهتنيل ،ىودج نود نكل ةيشصولأ تاهجلأ
ةقلعتملأ ةيرزملأ مهتيعشضو ةيوشستل لجاعلأ لخدتلأ لجأأ نم ةيلولأ

eÉRhR HƒY«û°á.نكشسلاب

،جراخلا نم هداريتصسا متي يذلا يرجحلا محفلا نوزخم ذافن ببصسب يصضاملا ضسيمخلا موي ذنم يلاعلا نرفلا فقوت نع «ةعاصس رخآا» رداصصم تفصشك
.يراجلا ربمصسيد91 موي لصصت نأا عقوتملا نم ثيح ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف ةنحصشلا لوصصو دنع2 مقر يلاعلا نرفلا ليغصشت ةداعإا متيصسو

يصضاملا رهصشلا مهتانكصس عقاوم اوراتخا نم ضصخي ءارجإلا

يناثلا رطششلا عفد رماوأا بحشس عم دعوم ىلع «2 لدع» يف بتتكم4012

¯YÉO∫ GCe«ø
نم نيد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ه˘جو

صسمأأ ةبانع ةيلوب «جاشسنول «عيراششم
ر˘يزو˘ل˘˘ل ةد˘˘ششا˘˘ن˘˘م ة˘˘خر˘˘شص ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ
فلكملأ لوألأ ريزولأ ىدل  بدتنملأ
م˘˘ي˘˘شسن» ةر˘˘غ˘˘شصم˘˘لأ تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

ءأرجإاب اهلÓخ نم نوبلاطي «تافايشض
ةدافتشسلأ طورشش ىلع ةديدج تÓيدعت
ام ةشصاخ مهتاطا˘ششن˘ل «ع˘ي˘شسو˘ت˘لأ» ن˘م
صضر˘ق˘لأ د˘يد˘شست ة˘ب˘شسن˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘˘ع˘˘ت
معدل ةينطولأ ةلاكولأ صضرقو يكنبلأ
«ل بابششلأ ءلؤوه دكأأو بابششلأ ليغششت
ةرأزولأ ءاقبإل أوفشسأات مهنأأ «ةعاشس رخأأ

يتلأ ،ةقباشسلأ ةيزيجعتلأ طورششلأ ىلع
ةعشسوت نم ، ةليوط تأونشسل مهتمرح
ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘ششم
نونمثي ام ردقب مهنأاب نيدكؤوم  .اهنم

عاطقب صضوهنلأ يف ،ةرأزولأ تأدوهجم
ىلع لمع˘لأو ،ةر˘غ˘شصم˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ
، با˘ب˘ششل˘ل تÓ˘ي˘ه˘شست˘˘لأ ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
قلخ ىلع لمعت عيراششم ءاششنإأ صضرغب
هركني ل أذهو ،لغششلأ بشصانمو ةورثلأ
تا˘ع˘با˘ت˘م˘˘لأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ا˘˘هزر˘˘بأأو ،أد˘˘حأأ
بابششلأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نأأ لإأ ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ
، ةبانع ةيلوب مهعيراششم يف حجانلأ

عيراششم نم نيد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع
، ةطاي˘خ ، م˘عا˘ط˘م ،ي˘ها˘ق˘م) ة˘ي˘تا˘مد˘خ
، موي˘ن˘م˘لألأ ة˘عا˘ن˘شص ،ةدأد˘ح˘لأ ،ة˘قÓ˘ح
نم نوكت˘ششي (خ˘لإأ  تا˘نر˘ت˘نألأ ي˘ها˘ق˘م
، مهيلع ةشضورفملأ ةيزيجعتلأ طورششلأ
ا˘ه˘ن˘م أور˘كذ ، ع˘ي˘شسو˘ت˘لأ ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف

نم ةئاملاب07 ةبشسن ديدشست ةيرابجإأ

نم ةئاملاب05 ةبشسنو يكنبلأ صضرقلأ
» جاشسنول «ةلاكول ةدئاف نودب صضرقلأ
م˘يد˘ق˘تو ي˘ثÓ˘ث˘لأ ل˘يو˘م˘ت˘لأ ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف

ةر˘ي˘خألأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ ة˘يو˘ن˘شسلأ ل˘ئا˘شصح˘˘لأ
كأرتششإلأ ةميق ديدشستو ةيباجيإأ جئاتنب
ي˘ن˘طو˘لأ قود˘ن˘شصل˘ل ة˘ل˘ما˘ك يو˘ن˘˘شسلأ
ةنشسل( صسونشساك) ءأرجألأ ريغ لامعلل

حرتقي يتلأ طورششلأ نم اهريغو0202
ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لأ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأو با˘˘ب˘˘ششلأ
،يلك لكششب ،اهيف رظنلأ ةداعإأ نأديملأ

بشصانم قلخب مهل حمشسي ام اهريشسيتو
ةشصاخ ، لاطبلأ بابششلل ةديدج لغشش
نوناعي ةريخآلأ ةنوآلأ يف أوتاب مهنأأو
» انوروك «صسوريف ةحئاج ببشسب أريثك

هلب نيطلأ دأز امو91. ديفوك دجتشسملأ
ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ءا˘˘˘شصقإأ

ةرا˘ج˘ت˘لأ ةرأزو فر˘ط ن˘م91 ديفو˘ك
مغر ،ةفورعم ريغ اهنع أولاق بابشسأل
هاجت مه˘ت˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست˘ب أو˘ما˘ق م˘ه˘نأأ
ءأرجألأ ريغ لامعلل ينطولأ قودنشصلأ

يهاقملأو معاطملأ باحشصأأ رأرغ ىلع

ة˘ع˘برألأ لو˘˘شصف˘˘لأو ع˘˘ير˘˘شسلأ ل˘˘كألأو
تفقو˘ت ي˘ت˘لأ تا˘طا˘ششن˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
ة˘طرا˘ف˘لأ ر˘ه˘ششألأ لÓ˘خ ي˘ل˘˘ك ل˘˘كششب
نم ةياقولل ةيزأرتحلأ ريبأدتلأ ببشسب
(يام ، ليرفأأ ، صسرام) ةحئاجلأ يششفت

رهششأأ7لأ براقي امل تلظ نم اهنمو
با˘ب˘ششلأ ءلؤو˘ه نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو. ة˘ف˘قو˘˘ت˘˘م
أونلعأأ ةرغشصملأ تاشسشسؤوملأ باحشصأأ
ريزولأ ىلع ةريبك لامآأ نوقلعي مهنأأ
تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
لÓخ نم ، نوعلأ دي مهل دم ةرغشصملأ
، عيشسوتلأ ةلحرم طورشش مهل ليهشست
مهنكمت ، ةيلاجع˘ت˘شسأ تأءأر˘جإأ دا˘خ˘تإا˘ب
ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت ي˘˘ف ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف عور˘˘˘ششلأ ن˘˘˘م
مه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ نأأو ة˘شصا˘خ م˘ه˘تا˘طا˘ششن
ليغششت راطإأ يف تÓحم نم ديفتشسم
ةروشصب مهطاششن نوشسراميو ، بابششلأ

 .ةرمتشسم

ةرغصصملا تاصسصسؤوملاب فلكملا بدتنملا ريزولل ةدصشانم ةخرصص يف

مهتاطاششن عيشسوتل ةديدج تÓيهشستب نوبلاطي «جاشسنول» وديفتشسم

¯  eÉRhR HƒY«û°á
كردلل ةيميلقإلأ ةبيتكلأ درفأأ نكمت

ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م را˘ج˘ح˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ةي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘ششم˘لأ ن˘م  ةر˘ب˘ت˘ع˘م

عأونألأ فلتخم نم ةدحو0002ـب ردقت
،ةقرفتم تايلمع يف كلذو ماجحألأو
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م  تنا˘˘ك
دورو د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ .ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ
كرد˘لأ دأر˘فأأ ى˘لإأ ةد˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م دو˘جو د˘ي˘ف˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تابورششملأ لقنب نوموقي صصاخششألأ
تايلولأ ىلإأ ةبانع ةيلو نم ةيلوحكلأ

ةبقأرم طاقن عــشضو مت نيأأ ةرواجملأ

ميل˘قإل ة˘ع˘با˘ت˘لأ قر˘ط˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

فيقوت ىـلإأ تشضفأأ يتلأو، صصاشصتخلأ

ىلع روثعلأ متيل اهششيتفتو تابكرملأ

ردقت ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةيمك

عأونألأ فلتخم نم ةدحو0002ـب نم

ج˘يور˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م تنا˘˘ك ما˘˘ج˘˘حألأو

ز˘ج˘ح  ع˘م ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

صصاخششأأ4 ف˘ي˘قو˘ت ن˘يأأ ،ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘˘م

نيب ام مهرامعأأ حوأر˘ت˘ت م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم

رير˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘ن˘شس63و ة˘ن˘شس92

نوردحني نيذلأ نيينعملأ دشض رشضاحم

م˘ث ،فرا˘ط˘لأو ة˘با˘ن˘ع ي˘ت˘يلو ن˘ع ن˘˘م
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
قايشسلأ تأذ يفو ،ايم˘ي˘ل˘قإأ ة˘شصت˘خ˘م˘لأ
كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ن˘كم˘ت

اشصرق13زجح نم بنعلأ دأوب ينطولأ
ةأايهم تأردخملأ ن˘م ع˘ط˘قو ا˘شسو˘ل˘ه˘م
ةيلمعلأ يف ناشصخشش فيقوت عم عيبلل

،ةنشس63و ة˘ن˘شس62 رمعلأ نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي
ةشسوله˘م˘لأ صصأر˘قألأ ج˘يور˘ت˘ب نا˘مو˘ق˘ي
ةيلمعلأ هذه تءاج ثيح ،تأردخملأو
ينطولأ كردلأ دأرفأل ةمهأدم رثإأ ىلع
ن˘مألأ ة˘ل˘ي˘شصف ن˘م دأر˘فأا˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘عد˘˘م
م˘ت ن˘يأأ بن˘ع˘لأ دأو م˘ي˘˘ل˘˘قإل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأو

ةرا˘ي˘شس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت
امهتزوح˘ب ة˘ح˘ي˘ط˘شسلأ ي˘ح˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘شس

ةريغشص نيكاكشس3و ،ةشسولهم صصأرقأأ
ريغشصلأ مجحلأ نم ناشصقمو ةقÓحلل
صصأر˘˘˘قألأ صصق ي˘˘˘ف نÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسي
تدجو ةبيقحب ةأابخم تناك، ةشسولهملأ
تأد˘ئا˘ع ن˘م غ˘ل˘ب˘مو ،ة˘ب˘كر˘˘م˘˘لأ ل˘˘خأد
تأءأرجإلأ عيمج ءافيتشسأ دعبو، جيورتلأ
مامأأ نافو˘قو˘م˘لأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

يذلأ لاحرب ةمكحمب ةيروهمجلأ ليكو
تقؤو˘˘م˘˘لأ صسب˘˘ح˘˘لأ ا˘˘م˘˘ه˘˘عأد˘˘يإا˘˘˘ب ر˘˘˘مأأ
ةرورعزو˘ب˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةداـعإأ ة˘شسشسؤو˘م˘ب
  .رششحملاب ةبكرملأ عشضوو

بنعلا داوـب ةصسولهم ضصارــقأا امهتزوحب نيباصش ىلع ضضبقلا مت اميف

راجحلاب ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو0002 زجحيو صصاـخششأا4فقوي ينطولا كردلا
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ة˘ب˘ل˘ط˘لا˘ب ة˘ع˘ما÷أ ر˘يد˘م بحر ا˘م˘˘ك

›وأ’أ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلأ ‘ دد÷أ Úل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صسŸأ
ةعما÷أ تايلكو ماصسقأأ فلتخÃ سسناصسيل

ةعماج لمعل ةزجوم ةليصصح مدق ثيح
ة˘ن˘صسلأ لÓ˘˘خ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع را˘˘ت˘˘خـم ي˘˘جا˘˘ب
ذنم اهماتتخأ ّ” يتلأ ةطرافلأ ةيعما÷أ
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘صص◊أ ي˘˘هو ،ما˘˘يأأ ة˘˘ع˘˘˘صضب
اهّيصضم ىلع ةعما÷أ ديكأات˘ب ا˘ه˘ّل˘ه˘ت˘صسأ
Òي˘صست˘لأ ة˘ن˘م˘قر ما˘ظ˘ن دا˘˘م˘˘ت˘˘عأ و˘˘ح˘˘ن
ليدبك دعب نع ل˘م˘ع˘لأو ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ
،ةيروصض◊أ تأءأرجإ’أو ةطصشنأÓل ّلاعف
ِميلْعsتلأ ِماظِن دامتعأ لÓخ نم ّ” ام وهو
نا˘م˘صضو ،ِة˘َح˘ِئا÷أ uل˘˘ِظ ي˘˘ِف د˘˘ْع˘ُ̆ب ْن˘˘َع
ِعومْ̆جَ̆م ى˘َِلإأ ِة˘sي˘م˘ي˘ل˘ْعs̆ت˘لأ ِةsداŸأِ لا˘َصصِيإأ
،ًابِلاَط71244 غلب يذلأ اهِباّلُط ِدأدْعَت
ْنَعِ ميلْعsت˘لأ ِط˘ِبأوَرِ لÓ˘ِخ ْن˘ِم ا˘َم˘ي˘ِصسا˘َل
ِدْعَب ْنَعِ ميلْعsتلأ ُةsصصَنِم اَهنيِب نِمَو ،دْعَب

eldooMَلأs˘˘د˘لأ ُدَد˘َع َغ˘َ̆ل˘˘َب ي˘˘ِتtِسسور

ُةsصصَنِم أَذَكَو ،ًسسْرَد00051 اَهِب ِةَجَرْدŸُأ

OKANAS،تلأ ُماظِنَوsأ ِرُصضاحŸَر
ْ

يئ
u

VTbeW ِةانَقَو ،«mooZ » ِدْعَب ْنَع

،تايلكل˘ل ة˘ي˘عر˘ف تأو˘ن˘قو ،ِة˘َع˘ِما˘َج˘ْل˘ِل
ا˘˘ًصسوُرُد ُةَذ˘˘ِتا˘˘صسَأ’أ ا˘˘َه˘˘˘ِب َجَرْدَأأ ي˘˘˘ِت˘˘˘sَلأو
.ِتاَصصtصصَخ˘sت˘لأ ِف˘َلَ̆ت˘ْخُ̆م يِ̆ف ًة˘َل˘sج˘َصس˘ُم
ى˘َل˘َع ة˘ي˘نوÎكلإ’أ َة˘َبأّو˘َب˘لأ ¤إأ ة˘فا˘صضإأ

َِةلِصسأر˘ُمِ̆ب ُح˘َم˘ْصسَ̆ت ي˘ِت˘sَلأ ِة˘َعِ̆ما÷أِ ع˘ِقْو˘َم

َصشا˘ب˘ُم ِة˘َعِ̆ما÷أ ِر˘يدُ̆م ِدŭي˘sصسلأ ر˘
َ

سضرغل ًة
سضر˘غ˘ل ت’ا˘غ˘صشن’أ ف˘ل˘˘ت˘˘خـم حر˘˘ط
ةدايزَو ،ِهِصسْفَن ِقَاي˘uصسلأ يِ̆فَو .ا˘ه˘ت÷ا˘ع˘م
يعامتج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ تا˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع
:رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لأ

nIdekniL،koobecaF،

margatsnIو  rettiwTةعماجلل، ”ّ
كوبصسيافلأ ىَلَع ًةsيمْصسَر ٍتاحَفَصص َحْتَف
تْبأ ٍةsيّلُك uلُكِل

رلأ ِةَفْحsصصلأ ْنِم ًءأدِ
s

ِةsيمْصس

ِلُصصأوsتلأ َروصس˘ُج َزsز˘َع ا˘sم˘ِم ،ِة˘َعِ̆ماَ̆جْ̆لِ̆ل

ِق˘ي˘ب˘˘ْط˘˘َت ُقÓ˘˘ِْطإأ sم˘˘َت ا˘˘َم˘˘َك .ِة˘َ̆حو˘˘ت˘˘ْفŸَأ

ELIBOM AMBUِفِتأَوَهْلِل

ُنxكَمُي يِذsلأَو،senohptramS ِةsيكsذلأ
رْصُسأ’أ دأرْفَأأ

َ
ِرِخآأ ىَلَع عÓط’أ ِةsيعِما÷أ ِة

رلأِ لاَثŸِأِ ليبَصس ىَلَع ِتأَّدجَتْصسŸُأ
t

َةَمانْز
˘˘ِما˘˘صس˘˘ْقَأ’أ ِة˘˘sفا˘˘َك˘˘ِل َة˘˘sي˘˘جو˘˘˘غأد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ

ْنَعِ ميلْعsت˘لأ ِط˘ِبأوَرَو ،ِتا˘صصt̆صص˘َخ˘َتَْ̆لأَو
ي˘ّح˘uصصلأِ لو˘كو˘تورُ̆بْ̆لأو ،د˘ْع˘ُ̆ب

u
يّ̆ل˘ََحŸأ 

u
ِتاَمُولْعŸَأ ْنِم اهِرْيَغَو ،ِةَعِمَا÷اِب ِدَمَتْعŸُأ

.ِةsيرورsصضلأ

غلب نيجرختملا ةبلطلا ددع
ًابلاط6268

ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ُدَد˘َع َغ˘َل˘َب ،˘ِما˘قرأ’أ ِة˘˘َغ˘ُ̆ل˘˘ِبَو
ة˘ن˘˘صسلأ لÓ˘˘خ جرد˘˘ت˘˘لأ ‘ Úجر˘˘خ˘˘تŸأ

ًابلاط0202/9102: 6268 ةيع˘ما÷أ

3183 ع˘يزو˘ت˘لأ أذ˘ه بصسح ًا˘˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘م

2893 َو ،سسنا˘˘صسي˘˘ل˘˘لأ ‘ ًا˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م

‘ ًاجرختم138 و ،ÎصساŸأ ‘ ًاجرختم
ةعما÷أ ةرأدإأ تفكعو ،ةيبطلأ مولعلأ

رختلأ تأداهصش ًاعيمج مهميلصست ىلع
ّ

ج

088 ل˘ي˘ج˘صست ّ” ا˘م˘ي˘ف .م˘ه˘ب ة˘˘ّصصاÿأ

رختم
ّ

‘ جّردتلأ دعب ام ةلحرم ‘ ًاج
و ،تا˘صصّ̆صصخ˘ت˘لأو ن˘يدا˘يŸأ ف˘ل˘˘ت˘˘خـم

سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘صشقا˘ن˘م201
ّ

لي˘هأا˘ت˘لأ 
راتخـم يجاب ةعماج تلّجصسو ،يعما÷أ

هذه عنام دمحـم ذاتصسأ’أ هدكأأ ام بصسح

ديدج ا˘ب˘لا˘ط7016 لابقت˘صسأ ة˘ن˘صسلأ
مهنم سسناصسيل ¤وأ’أ ةنصسلأ ‘ لجصسم

Úب ام ليوحتلأ راطإأ ‘ ًابلاط846
ة˘فا˘ك Èع ًا˘ع˘ي˘م˘ج Úعزو˘م ،تا˘ع˘ما÷أ

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خÃ ة˘˘ع˘˘ما÷أ ما˘˘صسقأأو تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك
‘ ل˘ي˘ج˘صست˘لأ ن˘ع ا˘ّمأأ ،ا˘ه˘تا˘˘صصصصخ˘˘ت
ةعما÷أ فرعتصسف ،Îصسام ¤وأ’أ ةنصسلأ

ة˘ب˘صسن ل˘ثÁ ا˘˘م ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ة˘˘ن˘˘صسلأ هذ˘˘ه

‘ Úجر˘خ˘تŸأ ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ ن˘˘م001%

0202/9102 ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد سسنا˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لأ

دعاقŸأ نم%02 ةبصسن ¤إأ ةفاصضإ’اب
‘ Úجر˘خ˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل سصصصخ˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لأ
ليجصست ينعي ام وهو ،ةقباصسلأ تاعفدلأ

ف˘ل˘˘ت˘˘خـم ‘ بلا˘˘ط0064 ›أو˘˘˘ح
Îصسا˘˘م ¤وأ’أ ة˘˘˘ن˘˘˘صسلأ تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت
هذه لÓخ ميلعتلأ ماظن نع اّمأأ .ةعما÷اب
رأر˘م˘ت˘صسأ ّل˘ظ ‘و ،ة˘ي˘˘ع˘˘ما÷أ ة˘˘ن˘˘صسلأ

مّتيصسف،91˘-د˘ي˘˘فو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت
«Úجه» يميلع˘ت ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’أ
ةليط دعب نع سسوردلأ Ëدقت نمصضي
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ة˘فا˘كل ي˘˘صسأد˘˘صسلأ

د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ط˘ئا˘صسو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خـم
Ëدقت ¤إأ ةفاصضإ’اب ،ةعما÷اب ةدمتعŸأ
تاعفدلأ ماظن Èع ًايروصضح سسوردلأ

ةصسأرد عيباصسأأ3 سصيصصخت قيرط نع
عوبصسأأ ة‹رب ّمث ،ةعفد ّلكل ةيروصضح
ة˘يا˘ه˘ن د˘ن˘ع ة˘ع˘فد ّل˘كل تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘˘ل
يذلأ يميلعتلأ ماظنلأ وهو ، يصسأدصسلأ
ىل˘ع ط˘غ˘صضلأ ف˘ي˘ف˘خ˘ت ن˘م ن˘ّكم˘ي˘صس
سضرفو ،ةيتامدÿأو ةيجوغأديبلأ قفأرŸأ
ةباصصإ’ ًايدافت يدصس÷أ دعابتلأ تأءأرجإأ

.91-ديفوك ءابوب ةيعما÷أ ةرصسأ’أ دأرفأأ

باوبأ حتفل تاريضحتلا
ةقباسم زايتجق حشرتلا
ةبانع ةعماجب هاروتكدلا

ةلحرم ‘ نيوكتلأ ديعصص ىلع ّامأأ

2214 ¤إأ ةفاصضإ’ابو ،جّردتلأ دعب ام

يرج˘ي ،رو˘ّط˘لأ أذ˘ه ‘ ا˘ّل˘ج˘صسم ا˘ب˘لا˘ط
ّصشÎلأ با˘ب ح˘ت˘ف˘ل ًا˘ي˘˘لا˘˘ح Òصضح˘˘ت˘˘لأ ح˘

‘ نيوكتلاب قاحتل’أ ةقباصسم زايتج’
رر˘˘˘قŸأ بجوÃو ه˘˘˘˘ّنأأ ذإأ .هأرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لأ

Èمصسيد20 خيراتب269 مقر يرأزولأ

نا˘م˘˘صضل ة˘˘ع˘˘ما÷أ ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ّ”0202

39 ‘ هأروتكدلأ ةداهصش لينل نيوكتلأ

نيدايŸأ فلتخـم ىلع اعزوم اصصصصخت

.ًابصصنم972 عومجÃ بعصشلأو

فقآ7 يعورشم مقتسا وحن
يديس يف يجوغاديب دعقم

 ينوبلاو رامع
ةيمنتلأ تاططخـم ديعصص ىلع اّمأأ

لÓ˘خ ة˘ع˘ما÷أ بق˘تÎف ،فأر˘صشت˘˘صس’أو
يعورصشم مÓتصسأ ةيعما÷أ ةنصسلأ هذه

بط˘ق˘لا˘ب ي˘جو˘غأد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م0005

دعقم0002 و Êوبلأ دمحأأ يعما÷أ
يدي˘صس ي˘ع˘ما÷أ بط˘ق˘لا˘ب ي˘جو˘غأد˘ي˘ب

اهنأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لأ تآا˘صشنŸأ ي˘هو .را˘م˘ع
ل˘كا˘ي˘ه˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلأ ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
يعو˘ن م˘ي˘ل˘ع˘ت نا˘م˘صضو ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ
.اهب لومعŸأ Òياعملل ًاقفو ةبلطلأ ةدئافل

ةي’و ›أو ّديصسلأ نم يعصسب ،هّنأأ امك
،ةينعŸأ تاطلصسلأ عم قيصسنتلابو ،ةبانع
ام زا‚إأ قÓطنإأ ةنصسلأ هذه لÓخ بقترُي
بكرŸأ زا‚إأ عور˘˘˘˘صشم ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
دهعم ناصضتحأ هنأاصش نم يذلأ يصضايرلأ

ة˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بÎلأ تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو مو˘˘ل˘˘ع
ةبانع راتخـم يجاب ةعما÷ ةيصضايرلأو
أذه ‘ ي˘عو˘نٍ ن˘يو˘كت Ëد˘ق˘ت˘ل ًا˘نا˘م˘صض
َاّمأأ ،ةينقت تايصصوصصخ نم هل اŸ نأديŸأ
سصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف

ّ
تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لأ م˘˘˘عد 

ذيفنت ىلع ةدايزو ،ةبلطلل ةيجوغأديبلأ
مÓعإ’أ داتع ءانتقاب Úتقلعتم Úتيلمع
لÓخ ةبلطلل ةيقيبطتلأ لامعأ’أ معدل
لÓ˘خ م˘ت˘ي˘صس ،ة˘ي˘صضاŸأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘˘يأ’أ
ة˘ي˘ع˘ما÷أ ة˘ن˘صسلأ ن˘م لوأ’أ ي˘صسأد˘˘صسلأ
قلعت˘ت ة˘ي˘عو˘ن تا˘ي˘ل˘م˘ع ثÓ˘ث ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
لا˘˘م˘˘عأ’أ م˘˘عد˘˘ل تأز˘˘ي˘˘هŒ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا˘˘˘ب
ماصسقأأ اهنم ديفتصسيصس ةبلطلل ةيقيبطتلأ

مولعو ،ةصسدنهلأ مولعو ،مولعلأ :تايلك
تفر˘عو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ مو˘˘ل˘˘ع˘˘لأو ،سضرأ’أ

ةي’و ›أو رو˘صضح حا˘ت˘ت˘ف’أ م˘ي˘صسأر˘م
تم˘صص ة˘ق˘ي˘قد فو˘قو˘لأ ” د˘قو ،ة˘با˘ن˘ع
ةيعما÷أ ةرصسأ’أ دأرفأأ حأورأأ ىلع امحرت
.انوروك ةحئاج ءأرج ةينŸأ مهتفأو نيذلأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

7616ددعلا0202 ربمسسيد61 ءاعبرألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ًابلاط6268 غلب ÚجرختŸأ ةبلطلأ ددع

1202-0202 ةيعما÷ا ةنسسلا ‘ اديدج ابلاط0716 لبقتسست ةبانع ةعماج
ذنم قلغŸأ ينهŸأ نيوكتلأ قحلم ¤إأ ةفاشضإأ

Úتنشس

ذنم ناقلغم يرادإا عرف و ‘اقث زكرم
ةفرسشلاب Óغتسسي نأا نود تاونسس

بايغ لكصشم ةبانع ةي’ول ءايحأ’أ تايعمج دا–أ  عفر
قطانم Èكأ نم Èتعت يتلأ ةفرصشلأ ةيدلب ءايحأاب ةيمنتلأ
ةي’ول ةيروهم÷أ طيصسو بودنم و ةي’ولأ ›أو ¤إأ لظلأ

ةرانإ’أ لكصشم ،اهعفر ” يتلأ لكاصشŸأ ةلمج Úب نمو،ةبانع
نم بلطتي ام ءايحأ’أ عيمج ‘ ةمدعنŸأ هبصش ةيمومعلأ
بلاط امك، ةيع˘صضو˘لأ Úصس–و كر˘ح˘ت˘لأ ة˘ي˘لÙأ تا˘ط˘ل˘صسلأ
بعلم زا‚إأو اهزيهŒ و ةيدلبلأ ةبتكŸأ حتف ةداعإاب دا–’أ

رصشابم لكصشب و مهاصسي دق يذلأ رمأ’أ يمÓصس يحب يرأوج
بابصشل اصسفنتم نوكيو ةيعامتجإ’أ تافآ’أ ىلع ءاصضقلأ ‘

هللأ ءاطع د’وأأ انكصسم88يحب يرأدإ’أ عرفلأ حتف ،ي◊أ
قلغŸأ ينهŸأ نيوكتلأ قحلم حتف ةداعإأو،هزا‚إأ ذنم قلغŸأ

يحب ‘اقثلأ زكرŸأ حتف ¤إأ ةفاصضإأ، Úتنصس نم Ìكأ ذنم
ةئيهتلأ سصخي اميف امأأ، ةليوط ةÎف ذنم قلغŸأ يمÓصس
و ةئيهت ةداعإاب نونطأوŸأ بلاط دقف ةيفيرلأ و ةينأرمعلأ

ىلع ءاصضقلأ و،ةينكصسلأ تاعمجتلأ لخأد تاقرطلأ ةنايصص
ةيدلبلاب يح لكو ةيوأز لك ‘ ةرصشتنŸأ تايافنلأ لكصشم
زكرم ةفرصشلاب ةصصاخ ةيلزنŸأ تايوا◊أ سصقن ببصسب أذهو
تاعولابلأ سضعب كلذك ÚنطأوŸأ ددهت يتلأ رطاıأ نمو
رطخ يدافتل اهرهج و اهتيطغت بلطتت يتلأو ةاطغŸأ Òغ
ةمزأأ ةيدلبلأ اهيف طبختت يتلأ لكاصشŸأ نم، تاناصضيفلأ
كÓمأ’ عبات˘لأ را˘ق˘ع˘لأ ‘ ز˘ج˘ع˘لأ ن˘م Êا˘ع˘ت ثي˘ح را˘ق˘ع˘لأ
قوصس زا‚إأ ةيل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘صست˘ب نا˘كصسلأ بلا˘ط ا˘م˘ك.ة˘لود˘لأ

نم د˘ح˘ل˘ل ز˘كر˘م ة˘فر˘صشلأ ‘ ه˘كأو˘ف˘لأ و ر˘صضخ˘ل˘ل يرأو˘ج
ءانب،ÚلوجتŸأ ةعابلأ نم ةفصصرأ’أ رير– و ةيزأوŸأ ةراجتلأ

.زكرم ةفرصشلاب ةصصاخ ةرجأ’أ تأرايصس و تÓفاحلل فقأوم

U°Édí. Ü

›أولأ ةلواط ىلع Ëرلأ يح لكاششم

ششيمهتلاب ددنت ءانهلا ةيعمج
ةيرزŸا ةيعسضولا و

ةيرزŸأ ةيعصضولأو سشيمهتلاب Ëرلأ ي◊ ءانهلأ ةيعمج تددن
هدصشانت ةي’ولأ ›أو تلصسأر امك ي◊أ اهيف طبختي يتلأ
رقم رغصصب قلعتي اميف ةصصاخ، مهلكاصشŸ لح داجيإأو لخدتلأ

ي◊أ ناكصس ددعو بصسانتي ’ يذلأ ةيندŸأ ةلا◊أ قحلم
ةيعم÷أ بصسح ةلب Úطلأ دأز امو ،رمتصسم ديأزت ‘ مه نيذلأ

ةلمج عابتأ تأرأدإ’أ ىلع تصضرف يتلأ انوروك ةحئاج وه
ةيعم÷أ سسمتلت كلذل دعابتلأ اهمهأأ ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ نم
يدافتل و ناكصسلأ ددع ىوتصسم ‘ نوكي Èكأأ رقم Òفوت
رف◊أ لكصشŸ لح داجيإاب اصضيأأ ةبلاطŸأ، رقŸأ مامأأ Òبأوطلأ
تتاب ثيح تانكصس ءانب ةجحب ÚلواقŸأ دحأأ اهكرت يتلأ
متي نأأ سضورفŸأ نم ناك امك ،مهلافطأأ ىلع أرطخ لكصشت
لافطأÓل هيفÎلأو بعلل تاحاصسمك ناكŸأ أذه سصيصصخت
م˘ي˘ل˘ق˘تو ة˘بر˘تأ’أ عز˘ن˘ب ة˘ي˘ع˘م÷أ تب˘لا˘ط قا˘ي˘˘صسلأ تأذ ‘،
نع دعبلأ لك ةديعب  Ëرلأ يح نم تلعج يتلأ راجصشأ’أ
ةدوجوŸأ سصئاقنلأ ة÷اعÃ أوبلاط Òخأ’أ ‘،ةيرصض◊أ قطانŸأ

رابتع’أ ةداعإأو تامدÿأ ةددعتŸأ ةحلصصŸأ ىوتصسم ىلع
تتاب يتلأ ةيرزŸأ ةلا◊أ دعب ةصصاخ اهتئيهتو تأرامعلل

U°Édí. Ü .اهيلع

هيلع ةيلÙأ تاطلشسلأ ةقفأوم ىنمتي

ملحي رامع ..نجسس ةنسس82 دعب
«مراد شصÓب» ـب يراŒ عورسشم ديسسجتب

نع ثحبلأ ةبانعل ةÁدقلأ ةنيدŸاب نطقي قباصس Úجصس راتخأ

03 ةبأرق ىصضق نأأ دعب كلذو هتلئاع هب ليعي قزر ردصصم

Òغ يراŒ طاصشنب مايقلأ راتخأ ثيح ،نابصضقلأ ءأرو ةنصس
ةقفأوم جاتحي طاصشنلأ أذه نأأ Òغ ،هيح ىوتصسم ىلع راق
قأورب ةÒغصص ةيمومع ةحاصسم هحنŸ هيلع ةيلÙأ تاطلصسلأ
«ةعاصس رخآأ» ـل (ع.ع) حصضوأأ ثيح ،اقباصس «نوجير» امنيصس
هعورصشم ىلع ةقفأوŸأ بلطل تاه÷أ نم ديدعلأ لصسأر هنأأ
سسيئر ،ةبانع ةرئأد سسيئر نم لكب أرورم ،›أولأ نم ءأدتبأ
لوأ’أ يرصض◊أ عاطقلأ سسيئر ،ةبانع ةيدلبل يدلبلأ سسلÛأ

ةيعمج سسيئرو Êاثلأ يرصض◊أ نمأ’أ سسيئر ¤إأ ’وصصوو

دنعو ةنصس82 نجصسلأ ‘ ىصضق هنأأ ¤إأ اتف’ ،ÚجاصسŸأ
ةÎفل ل˘م˘ع˘لأ ن˘ع Ó˘طا˘ع ه˘صسف˘ن د˘جو ه˘ت˘ي˘مو˘كÙ ه˘ئا˘صضق

د˘ج˘ي يذ˘لأ د’وأأ ة˘ع˘برأ’ بأأو جوز˘ت˘م ه˘˘نأأ م˘˘غر ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
ىلع ابلاغ كلذ ‘ دمتعي ثيح ،مهتلاعإأ ‘ ةÒبك ةبوعصص
اجأرحإأ هل ببصسي حبصصأأ يذلأ رمأ’أ وهو ÚنصسÙأ تاناعإأ

ليبصسلأ راق يراŒ طاصشن ةصسرا‡ ‘ ىري هنإاف أذل ،أÒبك
ءأدن هجو ثيح ،رهاقلأ عصضولأ أذه نم جورخلل هل بصسنأ’أ
ىلع ةقفأوŸأ لجأأ نم «ةعاصس رخآأ» Èع ةيلÙأ تاطلصسلأ ¤إأ

ةيموم˘ع˘لأ ة˘حا˘صسŸأ هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘صس’ ة˘يرأدإأ ة˘صصخر ه˘ح˘ن˘م
،اهيف يراŒ طاصشن ةصسرا‡ لÓخ نم اهنم عافتنÓل ةروكذŸأ

لكصشب اهطيحــم فيظنتو ةحاصسŸأ هذه ةئيهتب دهعتلأ عم

`h. g.رمتصسم

¯MƒQjá aÉQì  
ة˘ط˘بأر˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ تدد˘˘ن

ةبانع بتكم Úيرئأز÷أ ةبلطلل ةينطولأ
ا˘˘ه˘˘صشي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يرزŸأ عا˘˘صضوأ’ا˘˘˘ب
ةيعما÷أ ةماقإ’ا˘ب تا˘م˘ي˘قŸأ تا˘ب˘لا˘ط˘لأ

مهأأ مأدعنأ ءأرجÊ 2وبلأ-ريرصس0003
نهنيكمتل ةماقإ’أ لخأدب تايرورصضلأ

ن˘ه˘تا˘نا˘ع˘مو ن˘˘ه˘˘ت˘˘صسأرد ة˘˘لوأز˘˘م ن˘˘م
لكاصشŸأو عاصضوأ’أ كلت ببصسب ةيمويلأ
نه تابلاطلأو ةماقإ’أ اهيف قرغت يتلأ

رمتصستو ة’ا˘ب˘مÓ˘لأ ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ة˘ي˘ح˘صض
Êاعت ةماقإ’أ نأأ ثيح اهببصسب نهتاناعم
ىلع  تايوتصسŸأ عيمج نم لامهإ’أ نم
ىلع ءابرهكلل رركتŸأ عاطقن’أ رأرغ
يلك هبصش لكصشب اهبايغو ةنصسلأ رأدم
تابلقتلأ عم طرافلأ عوبصسأ’أ ةصصاخ
لعج راطمأ’أ طقاصستو ةÒخأ’أ ةيو÷أ
عومصشلأ ءأوصضأأ ىلع نصسردت تابلاطلأ

فر˘ع˘ت ة˘ما˘قإ’أ نأأ ¤إأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب أذ˘هو
نإأو ى˘ت˘حو ها˘يŸا˘ب دوز˘˘ت˘˘لأ ‘ ا˘˘بذ˘˘بذ˘˘ت
بئأوصش اهبو ةفيظن Òغ يهف ترفوت
دأز امو ليصسغلل ىتح حلصصت ’ ›اتلابو
ةئفدتلأ نم تابلاطلأ نامرح ةلب Úطلأ

لظ ‘ ءاتصشلأ لصصف لولح عم ةصصاخ
دقو مايأ’أ هذه اهدهصشن يتلأ دÈلأ ةجوم

Œأ تزواŸنمأ’أ بايغف أذه لك ةاناع
ى˘ل˘ع أÒب˘ك أر˘˘ط˘˘خ ل˘˘كصشي ة˘˘ما˘˘قإ’ا˘˘ب
ويرانيصس رأركتو اهب تاميقŸأ تابلاطلأ
ةما˘قإ’أ ¤إأ ءا˘بر˘غ˘لأ سصا˘خ˘صشأ’أ لو˘خد
اصساصسحإأ قلخيو تابلاطلأ قرؤوي حبصصأأ

¤إأ ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب ن˘˘ه˘˘يد˘˘ل ن˘˘مأأÓ˘˘لأ ن˘˘م
يتلأ ةلاصضلأ بÓكلل بيهرلأ راصشتنإ’أ
ل˘˘كب ة˘˘ما˘˘قإ’أ رأو˘˘صسأأ ل˘˘خأد لو˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ماعطإ’أ لكصشم نع كيهانو ،ةحنجأ’أ
’ ةدراب تابلاط˘ل˘ل ة˘مد˘قŸأ تا˘ب˘جو˘لا˘ف
نم ةيدÎمو عوج نم ينغت ’و نمصست
ىلع ةوÓع ة˘ي˘عو˘ن˘لأو ة˘ي˘م˘كلأ ة˘ي˘حا˘ن

دجأوتف اهب ةفاظنلأ Òياعم ىندأأ بايغ
قا˘ب˘طأ’ا˘ب تأر˘˘صش◊أ عأو˘˘نأأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خـم
تابلاطلل ةبصسنلا˘ب أدا˘ت˘ع˘م أر˘مأأ ح˘ب˘صصأأ
قلغي يذلأ يدانلأ لكصشم ¤إأ ةفاصضإ’اب
كلذ أرÈم بيقر وأأ بيصسح نود حتفيو
كيهان ،ةماقإ’اب تابلاطلأ ددع سصقنب

نم ديدعلل هراقتفأو راعصسأ’أ ءÓغ نع
ىلع تا˘ب˘لا˘ط˘لأ Èج˘ي ا‡ تا˘يرور˘صضلأ
ءانتقإأ لجأأ نم يعما÷أ مر◊أ نم جورÿأ
تابلاط تقلطأأ مامأأو ةيمويلأ تايجا◊أ
ف˘ل˘ت˘خـم Èع ة˘ثا˘غ˘ت˘صسأ ءأد˘˘ن ة˘˘ما˘˘قإ’أ

ةلواحـم ‘ يعامتجإ’أ لصصأوتلأ عقأوم
ن˘ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م تو˘˘صص لا˘˘صصيإ’ ن˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةنجللأ نإاف ةماقإ’أ هذه لخأد سشيمهتلأو
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘بأر˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ
¤إأ ىو˘˘˘كصش أذ˘˘˘ه ته˘˘˘جو Úير˘˘˘˘ئأز÷أ

اهصسأأر ىلعو ةي˘ن˘عŸأ تا˘ه÷أ ف˘ل˘ت˘خـم
طصسو ةبا˘ن˘ع ة˘ي˘ع˘ما÷أ تا˘مدÿأ ر˘يد˘م
لجاعلأ لخدتلأ ةرورصض  هايإأ ةدصشانم

كل˘ت˘ل ة˘لا˘ع˘˘ف لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
تابلا˘ط˘لأ ا˘ه˘ن˘م Êا˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ل˘كا˘صشŸأ
ةرورصضب اصضيأأ Úبلاطمو ةماقإ’أ لخأد
ه˘صسف˘ن ه˘ل لو˘˘صست ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘ب˘˘صسا˘˘حـم
مهقوقح ىلع يدعتلأو ةبلطلأ سشيمهت
مهنأاب نيدكؤومو ةعورصشŸأ مه◊اصصمو
ىلع أوتكصسي نل ةبلطلل يعرصش لثممك
نأاب أولب˘ق˘ي ن˘لو تأزوا˘ج˘ت˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م
طخ بلاطلأ قحف بلاطلأ ةحأرك سسأدت
سصن ‘ ءا˘˘ج ا˘˘م بصسح˘˘ب أذ˘˘هو ر˘˘م˘˘˘حأأ
تا˘مدÿأ ر˘يد˘م ¤إأ ة˘قو˘فرŸأ ىو˘˘كصشلأ
ةعما÷أ ريدمو ›أولأو طصسو ةيعما÷أ

0003 ةيعما÷أ ةماقإ’أ ريدمو ريزولأو

ةعاصس رخآأ تلصص–وÊ 2وبلأ ريرصس
ة˘ثا˘غ˘ت˘صسأ ا˘هدا˘ف˘م ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘˘ل˘˘ع

ريرصس0003 ةيعما÷أ ةماقإ’أ تابلاط

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ دو˘˘جو ءأر˘˘جÊ -2وبلأ

.ةماقإ’أ لخأد سصئاقنلأ

ءابرغلأ لوخدو ةئفدتلأ مأدعنأو ءاŸأو ءابرهكلأ عاطقنأو تأرششح هب أدراب اماعط نهلوانت ببشسب

لخدتلا تاطلسسلا دسشانت ةبلطلا ةطبارو نثغتسسيÊ 2وبلا ةيعما÷ا ةماقإ’ا تابلاط

¯e`ÉRhR HƒY«û°á

نودقاعتŸأ لامعلأ سسمأأ حابصص ددج
ةيهتنŸأو يعامتج’أ طاصشنلل نوعباتلأ

مهتفقوdipوsiad مهدوقع
،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإ’أ

ةموصضهŸأ مهقوقح عاجÎصساب Úبلاطم
Èتعت ثيح .لمع بصصانم ‘ مهجامدإأو

ل˘ك دد˘ج˘ت˘تو81م˘قر ة˘˘ف˘˘قو˘˘لأ هذ˘˘ه
أوق˘ل˘طأأ Úج˘تÙأ نأأو ا˘م˘ي˘صس ،Úعو˘ب˘صسأأ

بلاطت اه˘نو˘ك ة˘مأر˘كلأ ة˘ف˘قو˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةلثمتŸأو ةموصضهŸأ مهقوقح عاجÎصساب

ةيهت˘نŸأ دو˘ق˘ع˘لأ ح˘ت˘ف ةدا˘عإأ ‘ ا˘صسا˘صسأأ

siadو dipا˘ه˘ل˘يو–و Ÿةيريد

ءافيتصسأ د˘ع˘ب جا˘مدإ’أ أذ˘كو ،ل˘ي˘غ˘صشت˘لأ

ة˘لدا˘ع˘م ءا˘˘غ˘˘لإأ ¤إأ ة˘˘فا˘˘صضإأ ،طور˘˘صشلأ

كلذو ،ة˘ن˘صس53ـب ةددÙأ ن˘˘˘صسلأ طر˘˘˘صش

رخآأ زو– يتلأ نايبلأ ‘ ءاج ام بصسح

وعدي يذلأو، ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع ة˘عا˘صس

عم ،مهل ةيروف لولح داجيإاب ةبلاطملل

نم ةحيرصشلأ هذه بلاطم ذخأأ ةرورصض

ءانب ،رابتع’أ Úعب ن˘يد˘قا˘ع˘تŸأ لا˘م˘ع˘لأ

خيراتب ةرداصصلأ0651 ةميلعتلأ ىلع

نماصضتلأ ةرأزو نعÈ 9102مصسيد61
ةميلع˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو ةر˘صسأ’أ ا˘يا˘صضقو

دق مهنأأ امك،52 مقر ةكÎصشŸأ ةيرأزولأ
ةقباصسلأ ةموك◊أ فرط نم أدوعو أوقلت
بناج ¤إأو ديصسجتلاب مزتلت ⁄ اهنكلو
لا˘م˘ع˘لأ ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و رأو◊أ با˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ
ةبلاطملل جاجتح’أ ¤إأ نوؤوجلي ÚينعŸأ
،دوقعلأ حتف ةداعإاب مهقوقح عاجÎصساب
د˘ق ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه نأأ ¤إأ ةرا˘˘صشإ’أ ردŒو
رقم مامأأ تاجاجتح’أ نم ديدعلاب تماق
مهتيعصضو ةيوصستب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي’و˘لأ
لا˘˘صضن˘˘لأ ة˘˘ل˘˘صصأو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘صصم،

مهبلاط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘يا˘غ ¤إأ جا˘ج˘ت˘ح’أو
ل˘ث‡ ف˘صشك ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘عو˘فرŸأ

ط˘˘ي˘˘صسو أو˘˘ل˘˘با˘˘ق م˘˘ه˘˘نأأ Úج˘˘˘تÙأ ن˘˘˘ع
ةقباصس ةيجاجتحأ تافقو ‘ ةيروهم÷أ

¤إأ م˘ه˘ت’ا˘غ˘˘صشنأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب د˘˘عو يذ˘˘لأو
Úلث‡ ىقتلأ امك ،ةينعŸأ تاه÷أ ةيريدم
ة˘عو˘مÛأ بت˘كم ءا˘صضعأأ Úج˘˘تÙأ ن˘˘ع
سسلÛأ ر˘قÃ رأر˘حأ’أ بأو˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘ناÈŸلأ
اهع˘فر˘ب أو˘ما˘ق ن˘يأأ، ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ
راظتنأ ‘و اه˘ي˘ل˘ع در˘ل˘ل لوأ’أ ر˘يزو˘ل˘ل
،اهلاح ىلع ÚجتÙأ ةيعصضو ىقبت كلذ
.مهبلاطم ةيبلت نيرظتنم

لمع بشصانم ‘ مهجامدإأو مهقوقح عاجÎشساب نــيبلاطم

 ةي’ولا رقم مامأا81ـلا ةيجاجتح’ا ةفقولا نومظني«DIP،SIAD»ةيهتنŸا دوـقعلا لاـٌمع

ةملكلأ ىقلأأ ثيح Êوبلأ يعما÷أ بطقلاب يعما÷أ مشسوŸأ حاتتفأ ميشسأرم ىلع راتخـم يجاب ةعماج ريدم عنام دمحـم ذاتشسألأ فرششأأ
.0202-1202 ةيعما÷أ ةنشسلأ قÓطناب ةقلعتŸأ تأرششؤوŸأ مهأل اهيف قرطت ثيح ةطرافلأ ةيعما÷أ ةنشسلأ طاششن ةليشصح ضضرعو ةيحاتتفلأ
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رسشتني انوروك نم ديدج عون
!ايناطيرب يف ةعرسسب

نم ديدجلا عونلا نأا ةيملاعل ةحسصلا ةمظنم تنلعأا
رسشتني ايناطيرب يف هيلع رثع يذلا انوروك سسوريف
ريزو ناكو.ربكأا ةروطخ لثمي ل هنكلو ربكأا ةعرسسب
سسمأا لوأا نلعأا دق كوكناه تام يناطيربلا ةحسصلا
ن˘م د˘˘يد˘˘ج عو˘˘ن» ه˘˘نأا˘˘ب ف˘˘سصُو ا˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا

عرسسألا راسشتنلاب اطبترم نوكي دق انوروك سسوريف
كوكناه حر˘سصو.»دÓ˘ب˘لا قر˘سش بو˘ن˘ج ي˘ف سسور˘ي˘ف˘ل˘ل
0001 ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ي˘˘ج˘˘سست ىلإا ار˘˘ي˘˘سشم نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ما˘˘مأا
اهمظعمو ،ةيسضاملا ةليلقلا مايألا يف انوروكب ةباسصإا

اذه يف يناطيربلا ريزولا تفلو .دÓبلا بونج يف
اذ˘ه نأا ىلإا ر˘ي˘˘سشي ي˘˘لوألا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا» نأا ىلإا قا˘˘ي˘˘سسلا
كوكناه ددسشو .«عرسسأا لكسشب ومني ريغتملا سسوريفلا

ديدجلا عونلا نأا ىلإا ريسشي ام ايلاح» دوجو مدع ىلع
اسضيأا اريسشم ،«اريطخ اسضرم ببسسي دق سسوريفلا نم
ةد˘يد˘ج˘لا ةر˘ف˘ط˘لا هذ˘ه بل˘غ˘ت˘ت نأا ح˘ي˘جر˘ت مد˘ع ىلإا

.داسضملا حاقللا ىلع

يعامتج’أ نكسسلأ نم يسصقم
 لجيجب ئرأوط ثدحي

سسمأا لجيج ةيلو ىن˘ب˘م˘ل ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘حا˘سسلا تسشا˘ع
سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا د˘˘˘حأا ماد˘˘˘قإا د˘˘˘ع˘˘˘ب ئراو˘˘˘ط ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح لوألا
ةيدلبب ايعامت˘جا ا˘ن˘ك˘سسم98 ةسصح ن˘م ن˘ي˘ي˘سصق˘م˘لا
راوسسألا دحأا ينعملا ىتلعا دقو ، يبيبح ينب ةعمجلا
لÓخ نم راحتنإلاب اددهم ةيلولا ىنبمب ةطيحملا

ة˘لا˘ح ق˘ل˘خ يذ˘لا ر˘مألا ق˘ها˘˘سش و˘˘ل˘˘ع ن˘˘م ه˘˘سسف˘˘ن ي˘˘مر
لجأا نم لخدتلا ىلإا ةينعملا تاهجلاب عفدو ئراوط

ه˘ف˘قو˘م ن˘ع لود˘ع˘لاو لوز˘ن˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه عا˘˘ن˘˘قإا
سسمأا تجرفأا دق يبيبح ينب ةعمجلا ةيدلب تناكو.
98 ةسصح نم نيديفتسسملل ةيلوألا ةمئاقلا نع لوألا

ناذآا لبق ترسشن يتلا ةمئاقلا يهو ايعامتجا انكسسم
م˘ل ن˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ب˘سضا˘غ ل˘ع˘ف ةدر ن˘م ا˘فو˘˘خ ر˘˘ج˘˘ف˘˘لا

يذلا تقولا يف ةمئاقلا هذه يف مهؤوامسسأا  دجاوتت
مويلل ةيدلبلا رقم ينطولا كردلا رسصانع هيف قّوط

. ئراط يأل ابسسحت يلاوتلا ىلع يناثلا

قبأوسس ةفيحسص رخآأ
ملسست ةيقرو ةيئاسضق

سسرام يف
عاطق نأا ،يتامغز مسساقلب ،لدعلا ريزو نلعأا
ام عيمج نم ةدافتسسإلا لجأا نم ىعسسي ةلادعلا

راطإا يف لاسصتإلاو مÓعإلا ايجولونكت هحيتت
لÓخ يتامغز لاقو.ةظحم ةيرئازج ةبراقم
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘سسرد˘م˘لا حا˘ت˘ت˘فا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك
فلم˘لا ة˘ن˘م˘قر لا˘غ˘سشأا نإا ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ي˘ف ءا˘سضق˘ل˘ل
ة˘˘نوآلا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ت د˘˘˘قو ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
يف مهاسسي لمع وهو .ةيئاسضقلا قئاثولل ينورتكلإلا غيلبتلا يف لثمتي انيلع زيزع عورسشم ديسسجت نم ةريخألا
ميلسست نم ءاهتنإلا نع ريزولا فسشكو.ةيئازجلا ةيئاسضقلا ىوعدلا راسسم يف ءادوسسلا طاقنلا ىدحإا ىلع ءاسضقلا

متيسس لماسش جمانرب راطإا يف1202 ةنسس نم لوألا لسصفلا ةياهن دنع يقرولا لكسشلا يف ةيئاسضقلا قباوسسلا ةفيحسص
ىلع فرسُشي اهسضعب لمع تاسشرو ةدع حتفب ماق هعاطق نأا ثدحتملا ركذو.ىرخألا ةيرادإلا قئاثولا ىلع هميمعت
.يسضاقلا لمع تاودأا ريفوتل ةراسشتسسإلا عيسسوت روط يف رخآلا سضعبلاو اهلاغسشأا نم ءاهتنإلا

 كأرطانوسس لامعأأ مقر عجأرت
ر’ود رايلم02 ىلإأ

،راكح قيفوت ،كارطانوسس عمجمل ماعلا ريدملا لاق
تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع تسضر˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج نإا

ـب لمعلل انررطسضاو ،جاتنإلا ةروريسس نامسضل ةئيرج
دكأاو.ةحئاجلا ة˘ياد˘ب د˘ن˘ع جا˘ت˘نإلا لا˘م˘ع ن˘م54%

ع˘˘جار˘˘ت ىل˘˘ع ة˘˘يز˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت  لÓ˘˘˘خ را˘˘˘ك˘˘˘ح
ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘سسأا سضا˘ف˘خ˘نا بب˘سسب%04 ـب ل˘ي˘خاد˘˘م˘˘لا

02 ىلإا ليخادملا عجار˘ت˘ب ة˘ن˘سسلا ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأا ا˘ع˘قو˘ت˘م
لوؤوسسملا راسشأاو.ارايلم33 تناك نأا دعب رلود رايلم
نم طقف%83 ءاقب ىلإا يطفنلا عمجملا ىلع لوألا
ي˘ط˘غ˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا

اهتاطايتحا عفرل فاسشكتسسلا تايلمع لسصاوتسس كارطانوسس نأا ىلع دكأاو،0402 ةنسس ىتح انتاجايتحا
،ةيوقاطلا رئازجلا تاجاح يف تاقورحملا ىلع دامتعلا نم جورخلا ىلإا،ددسصلا اذه يف اعدو.ةيطفنلا

.– هبسسح– اهتاجايتحا ةيطغتل داريتسسÓل ءوجللا رئازجلا بنجيسس يوقاطلا لاقتنلا نأل

رئب لخأد طقسس بلك ذاقنإأ
 فيطسس يف ةنخسسلأ مامحب

˘ما˘م˘ح ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا قر˘ف تل˘˘خد˘˘ت
بلك ذاقنإا لجأل سسمأا راهن فسصتنم ةنخسسلا
لÓ˘ه دلوأا راود˘ب ،ر˘ئ˘ب ل˘خاد ه˘طو˘ق˘˘سس ر˘˘ثإا

ثيح ،فيطسس بونج ةنخسسلا مامح ةيدلب
دي˘ق ىل˘ع ه˘لا˘سشت˘نا ة˘ل˘خد˘ت˘م˘لا قر˘ف˘لا تلو˘ت
ق˘م˘ع ىل˘ع غرا˘ف˘لا ر˘ئ˘ب˘لا فو˘˘ج ن˘˘م ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تركذ دقو راتمأا8
ةيئاقولا تاطايتحلا لك ذاختاب نينطاوملا
. ةميلألا ثداوحلا هذه لثم بنجتل

ةبرطم نسسحأأ بهسشل نب ةليهسس
ةيناثلأ ةرملل ةباسش ةيبرع

ةمجنلا تعاطت˘سسا ،ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ي˘نا˘ث˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل

نسسحأا ةزئاجب زوفلا بهسشل نب ةليهسس ةيرئازجلا

،ةنانفلا تجوتو.يبرعلا نطولا يف ةباسش ةبرطم

يتلا ةيبرعلا تايئاسضفلل برعلا مجن ناجرهم يف

ةيروهمجب ،ةرهاقلاب دحألا ةرهسس اهعئاقو ترج

زكرملاب بهسشل نب ة˘ل˘ي˘ه˘سس تزا˘فو.ة˘ي˘بر˘ع˘لا ر˘سصم

تايئاسضفلا ناجرهم يف ةباسش ةنانف لسضفأاك لوألا

ةدحاو ةداعسسوب ةنيدم ةنبإا دعتو.رسصمب ةيبرعلا

ن˘ح˘˘ب˘˘سصأا ي˘˘تاو˘˘ل˘˘لا تا˘˘با˘˘سشلا تا˘˘بر˘˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘هأا ن˘˘م

لسصاوتلا عقاوم فلتخمو نفلا يف ثدحلا نعنسصي

.يعامتجلا

لاقلا ووليقلا



يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ىرـــــقو ندـــــم7616ددعلا0202 ربمسسيد61 ءاعبرألا10
www.akhersaa-dz.com
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ةديرفلاب اهفسصو نكمي ةقباسس يفف
باحسصأا نم ديدعلا أاجل  ةفولأاملا  ريغو
داريتسسإا ىلا لج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب ر˘سصا˘ع˘م˘لا

ةديعب تا˘يلو ن˘م نو˘ت˘يز˘لا لو˘سصح˘م
ىلع دÓبلا برغ تايلو نم اديدحتو
نم اذكو سسابعلب يديسس ةيلو رارغ
رارغ ى˘ل˘ع ة˘ي˘قر˘سشلا تا˘يلو˘لا سضع˘ب
بلغتلا لجأا نم كلذو ةدكيكسس ةيلو
ي˘˘ف حدا˘˘ف˘˘لا سصق˘˘ن˘˘لا ل˘˘كسشم ى˘˘ل˘˘˘ع
ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا اذ˘ه˘ل نو˘ت˘يز˘لا لو˘˘سصح˘˘م
لكسشب عجارت يذلاو لجيج ىوتسسم
باحسصأا بسسحب قوبسسم ريغو ريبك
امك مه˘سسف˘نأا اود˘جو ن˘يذ˘لا ر˘سصا˘ع˘م˘لا
بلج ىلإا ءوجللا ةيمتح مامأا نولوقي

ةكرابملا ةرجسشلا لوسصحم نم تايمك
ن˘م  ما˘خ˘لا نو˘ت˘يز˘لا ن˘˘م ىر˘˘حألا˘˘ب وأا

ريخألا اذه رسصع لجأا نم ةديعب تايلو

يفاسص تيزك هعيب ةداعإا لبق مهنحاطمب
م˘ل م˘ه˘نأا˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘كأاو ، ن˘ئا˘بز˘ل˘˘ل
نوتيزلا لوسصحم ي˘ف ا˘سصق˘ن او˘سشي˘ع˘ي
اذه هيلع اوفقو  يذلا كلذك يلحملا
يتلا ةريبكلا رارسضألا لعفب كلذو ماعلا
ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع نو˘ت˘يز˘لا را˘ج˘سشأا˘ب تق˘˘ح˘˘ل
نيحÓفلا تدبك يتلاو ةيلولا قطانم
رئاسسخ ةبعسشلا هذه يف نوطسشني نيذلا

نوتيزلا تيز ةيعون نأا مغرو .ةحداف
ةي˘ل˘ح˘م˘لا را˘ج˘سشألا ن˘م سصل˘خ˘ت˘سسم˘لا
ةيعو˘ن يأا ا˘ه˘ي˘ها˘سضت دا˘كتل ل˘ج˘ي˘ج˘ب
تا˘يلو˘ب ج˘ت˘˘ن˘˘ي ر˘˘خآا تيز يأل ىر˘˘خأا
ةواقنلاو قاذملا ثيح نم اميسس ىرخأا

نأا لإا ن˘ي˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا فار˘˘ت˘˘عا˘˘ب اذ˘˘هو
اوأا˘ج˘ل ل˘ج˘ي˘ج˘ب ر˘سصا˘ع˘م˘لا با˘˘ح˘˘سصأا

دا˘ج˘ن˘ت˘سسإلا ى˘لإا يرار˘ط˘سضا ل˘˘كسشبو

نوتيزلا لوسصحم نم ريطانقلا تائمب
نم ةيبرغلا تايلولا سضعب نم مداقلا
ريبك قراف عم مهنئابز تابلط ةيبلت لجأا
نم سصلختسسملا تيزلا نيب رعسسلا يف
هرعسس لسصو يذلاو ةيلحملا راجسشألا

دحاولا رتلل رانيد0001 نم رثكأا ىلإا

تيزلل طق˘ف ارا˘ن˘يد056 وحن لباق˘م
نم ةمداقلا ليسصاحملا نم سصلختسسملا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي .ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘يلو
نأاو قبسس لجيجب ةيحÓفلا حلاسصملا

يف ريب˘ك ع˘جار˘ت ل˘ي˘ج˘سست ن˘م ترذ˘ح
مسسرب لجيج ةيلوب نوتيزلا تيز جاتنإا

تعقوت ثيح ماعلا اذهل ينجلا مسسوم
يف تيزلا يفاسص ةميق يف اسضافخنا

ارتل02 لداعيام ىلإا دحاولا راطنقلا
تقحل يتلا رارسضألا لعفب كلذو طقف
لسشف يتلاو ةيلولاب نوتيزلا  راجسشأا
يف اهجÓعو اهتمواقم يف نوحÓفلا
.بسسانملا تقولا

يلحملا لوضصحملا يف حدافلا سصقنلا لظ يف

 ةيبرغلا تايلولا نم نوتيزلا بلج ىلإا نوؤوجلي لجيجب رسصاعملا باحسصأا
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ىيح˘ي ن˘ب ق˘يد˘سصلا ة˘ع˘ما˘ج تن˘ل˘عأا
يف ةديدج تاسصسصخت حتف نع لجيجب

باسسحل رتسسا˘م˘لاو سسنا˘سسي˘ل˘لا يرو˘ط

0202 ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

تاروطتلا عم ايسشامت كلذو/1202
قو˘سس ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا تاد˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لاو
بسسحبو .ةرسشع ةنماثلا ةيلولاب لغسشلا
هنإاف لجيج ةعماج ىلع لوألا لوؤوسسملا
ىسشامتت ةديدج تاسصسصخت حتف متيسس
ل˘غ˘سشلا م˘لا˘ع قا˘فآاو تاد˘ج˘˘ت˘˘سسم ع˘˘م

يتلا ةطخلا راطإا يف كلذو ةيلولاب

ىلإا دتمت يتلاو ةريخألا هذه اهتعسضو

ىلإا فده˘ت ي˘ت˘لاو3202 ةنسس ةيا˘غ

متي يتلا تاسصسصختلا نم ددع فييكت

ىيحي نب قيدسصلا ةعماج ربع اهسسيردت

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘سسلا ع˘قاو ع˘م ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب

اميسس  لغسش بسصانم نم هجاتحتامو

ةلاحتسسا ةقباسسلا براجتلا تدكأا امدعب

جهانملاو ط˘ط˘خ˘لا سسف˘ن ي˘ف ي˘سضم˘لا

دامتعإلا ىلع تزكترا يتلاو ةقباسسلا

ةدروتسسمو ةزهاج سسيردت جمارب ىلع

ةعماج نم نيجرختملا قافآا يذلا رمألا

ةبوعسص لÓخ نم رم عقاو ىلع لجيج

لوسصحلاو لغسشلا ملاع يف جامدنإلا

مدع ىلإا رظنلاب لÓمع بسصانم ىلع

ىر˘حألا˘ب وأا م˘ه˘تا˘سصسصخ˘˘ت ي˘˘سشا˘˘م˘˘ت

وهام عم اهيلع اولسصحت يتلا تاداهسشلا

قوسس  يف نهمو بسصانم نم رفوتم

نمو.ةينطولا ىتحو ةيلحملا لغسشلا

يف اهحتف متيسس يتلا تاسصسصختلا نيب

ةعماج ىوتسسم ىلع سسناسسيللا روط

ناقل˘ع˘ت˘ي ناد˘يد˘ج نا˘سصسصخ˘ت ل˘ج˘ي˘ج

طيحملا  ة˘سسد˘ن˘هو ة˘ن˘يد˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ب
نيدعتلا ةسسدنه سصسصخت ىلإا ةفاسضإا

مسسوملا نم ةيادب هحتف ررقت يذلاو
عم نواعتلاو قيسسنتلاب ديدجلا يعماجلا

بل˘˘سصلاو د˘˘يد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ةرÓ˘˘ب ع˘˘˘ن˘˘˘سصم
روط يف امأا ، ةيليملا ةيدلبب دجاوتملا
ح˘˘ت˘˘ف كلذ˘˘ك رر˘˘ق˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ر˘˘ت˘˘سسا˘˘م˘˘لا
تادجتسسم عم ىسشا˘م˘ت˘ت تا˘سصسصخ˘ت

سصسصخ˘ت رار˘غ ى˘ل˘˘ع ل˘˘غ˘˘سشلا م˘˘لا˘˘ع
سصسصخت ىلإا ةفاسضإا يرحبلا نوناقلا

متيسس  يذلاو سصسصختلا اذهل لمكم
.قوقحلا ةيلك ىوتسسم ىلع  امهسسيردت

يلحملا لغضشلا قوضس تاروطت ةبكاوم لجأا نم

 لجيج ةعماجب رتسساملاو سسناسسيللا يروط يف ةديدج تاسصسصخت حتف
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ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت زا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما تق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘طأا
ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا

قاطنلا ة˘ع˘سساو ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح
نيكرتسشملا تائف فلتخم فدهتسست
ي˘ت˘لا ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا ا˘ه˘نو˘يد ل˘ي˘سصح˘ت˘ل
ةيحسصلا ةمزألا ةرتف ةليط تمكارت
ديفوك ءابو يسشفت ببسسب ةدئاسسلا

ءار˘جإÓ˘ل ا˘هذا˘خ˘تا بنا˘˘ج ى˘˘لإا91
ع˘ط˘ق ن˘ع عا˘ن˘ت˘ملا˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسلا

ام˘عد زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا

فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ط˘˘˘سسو ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

اهتسضرف يتلا ةبعسصلا ةيداسصتقلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بسسحو ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج

نإا˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تاذ˘˘˘ل مÓ˘˘˘عإلا

ةياهن اهلمجم يف تغلب دق  نويدلا

رايلم212  مرسصنملا ربمفون رهسش

رايلم431 ا˘ه˘ن˘م ،م˘ي˘ت˘ن˘˘سس

رايلم55 و نئابزلا نويد  ميتنسس

،تايدلب˘لاو تارادإلا نو˘يد م˘ي˘ت˘ن˘سس

عاطقلا نويد م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م32و
عفد اهبسسح يذلا رمألا يداسصتقلا
ىلإا ةلمحلا هذه قÓطإل ةسسسسؤوملاب

تاءارجإلا نم ديدعلا اهذاختا بناج
ثحو نويدلا ليسصحتل ةيز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا
د˘˘يد˘˘سست ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ئا˘˘بز˘˘˘لا

عفدلا ةغيسص اهدامتعاب ،مهتاقحتسسم
ن˘ي˘يدا˘ع˘لا ن˘ئا˘بز˘˘ل˘˘ل ط˘˘ي˘˘سسق˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةطيرسش ،ديد˘سست˘لا ن˘ع ن˘يز˘جا˘ع˘لاو
يتلاو اهيلع قفتملا ةمانزرلا مارتحا
ةي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإل ا˘ق˘فو دد˘ح˘ت

ة˘م˘ظ˘نأا ةد˘ع ر˘ي˘خ˘سست  ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإا

نيكرتسشملل حيتت تاونقلا ةددعتم

ءاوسس ةيحيرأا لكب مهريتاوف ديدسست

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تلا˘˘كو˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م

ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لاو د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘كار˘˘˘˘مو

عفدلا وأا ينورتكلإلا عفدلا  ةديدجلا

يتلاو تنرتنألا عقاوم ربع دعب نع

ةجا˘ح˘لا نود د˘ه˘ج˘لاو تقو˘لا ر˘فو˘ت

سسوريف راسشتنل ايدافت لقنتلا ىلإا

91. ديفوك

ميتنضس رايلم212 اهتاقحتضسم زواجت نأا دعب /جيريرعوب جرب

ةقلاعلا اهنويد ليسصحتل ةعسساو ةلمح قلطت زاغلاو ءابرهكلا عيزوت زايتمإا
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ةيدلبب جاجحلا يح ناكسس دسشاني

ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘يلو˘لا ي˘لاو سسا˘ب˘سسب˘لا

ةقلاعلا مهلكاسشم ة˘يو˘سست˘ل ل˘جا˘ع˘لا

ىندأا هب مدعنت يذلا مهيح ةرايزو

و˘˘˘هو ،م˘˘˘ير˘˘˘كلا سشي˘˘˘ع˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘ظ

ةيموي ةانا˘ع˘م نو˘سشي˘ع˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م

مغرلابو ،ءاتسشلا لسصف يف ةسصاخ

ةقطنمك  يحلا فنسصي مل كلذ نم

سسيئر عورسشم نم ةدافتسسÓل لظ

نوكاسشلا فسشك ثيح.ةيروهمجلا

دفتسسي مل مهيح نأا «ةعاسس رخآا«ـل
مغرلاب تاونسس ذنم عورسشم يأا نم
نم ربتعم ددع هـب نطقي هنأا نم
ايموي نيرمألا عرجتت يتلا،تÓئاعلا
ف˘ير˘سصت˘ل ة˘˘كب˘˘سش ماد˘˘ع˘˘نا بب˘˘سسب
امم ،راطمألا هايمو ةرذــقلا هاـيملا
ابلسس سسكعنت دق ةيئيب ةثراكب رذني

م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ة˘مÓ˘سسو ة˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
زا˘غ˘لا ة˘كب˘سش ماد˘ع˘نا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا،
ةانقلا رورم نم مغر˘لا˘ب ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ذإا،م˘ه˘ي˘ح ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
نود˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘˘كسسلا لازــيل
نا˘˘توــب˘˘لا زا˘˘˘غ تارورا˘˘˘ق  ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ريغ نوكت يتلاو ةئفدتلاو يهطلل
ل˘سصف ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ا˘نا˘ي˘حأا ةر˘فو˘ت˘م
نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي مـهد˘˘ج˘˘ت نــيأا ،ءاــت˘˘سشلا
،ا˘هر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ثح˘ب تÓ˘حر˘ب
ةينارمعلا ةئيهتلا مادعنا نع كيهان
تاقرطلل دوجو Óف جاجحلا يحب
راسشتنا يف مهاسسيام وهو ةفسصرألاو
ريخألا اذهب  مدعنت  امك ،لاحوألا

فقومو ةيمومعلا ةراـــنإÓل ةكبسش
ناكسسلا لعج يذلا رمألا ،تÓفاحلل
ةا˘نا˘ع˘م˘لا هذ˘ه ن˘م ا˘عرذ نو˘ق˘ي˘˘سضي
ع˘فر˘ل مـه˘ع˘˘فدا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
ي˘لوؤو˘سسم  ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘˘لإا ىوا˘˘كسش
،ىودج نود نكل ةيلحملا تاطلسسلا
باب قرط وه ديحولا أاجلملا ىقبيل
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
مهنأاو اميسس مهبلاطم ةيبلتو لجاعلا
م˘˘ه˘˘ي˘˘ح˘˘ل ه˘˘ترا˘˘يز ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘سصي
 .ةاناعملا مجح ىلع فوقولل

مــيرــكلا سشيعلا تابلطتم ىندأا مادعنا ببضسب

فراطلا يلاو لخدتب نوبلاطيو نوثيغتسسي سسابسسبلاب  جاجحلا يح ناكسس

رادجو كنزلا نم حئافسص طوقسس لجأل ، يلومغم ىيحي يح ةزعموب ةعرزمب د52و اسس12 ىلع ،ةملاقب ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت

ةطسساوب تلقنو ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط نم اهفاعسسإا مت نيأا ىنميلا ديلا يف رسسكب ةنسس53 غلبت ةأارما ةباسصإا فلخ ثيح سشه لزنم ءانف لخاد معاد

YõGdójø.∫   .مزÓلا جÓعلا يقلتل يبقع ميكحلا ىفسشتسسم ىلإا فاعسسإا ةرايسس

ةملاق

يلومغم يحب كنز حئافسصو رادج طوقسس ثداح يف ةأارمإا ةباسصإا

تاي’ولا نم ددع نم مداقلا نوتيزلا لوضصحمب داجنتضسإ’ا ىلا ةفولأام ريغ ةقباضس يفو لجيج ةي’وب نوتيزلا رضصاعم باحضصأا نم تارضشعلا أاجل
.مهنئابز تابلط ةيبلتو ماعلا اذهل تيزلا جوتنم يف لجضسملا زجعلا دضس لجأا نم اهنم ةيبرغلا اديدحتو ةديعبلا

يعماجلا مضسوملا قÓطن’ اريضضحت
ةنيطنضسقب ديدجلا

ةيمÓسسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماج

بلاط0052 نم رثكأا لابقتسسإل دعتسست
ةنيطنسسق ةيلوب ةيمÓسسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماج دعتسست

نم ديدج بلاط007 مهنيب نم بلاط0052 نم رثكأا لابقتسسل
،طرافلا مسسوم̆لا لÓ˘خ ا˘يرو̆لا˘كب̆لا ةدا˘ه˘سش ى̆ل˘ع ن˘ي̆ل˘سصح˘ت˘م̆لا
وهو تاسصسصختلاو بعسشلا فلتخمب رتسساملا بÓط ىلإا ةفاسضإلاب
دÓبلا هب رمت يئانثتسسا يحسص فرظ يف ءاج يذلا ريبكلا يدحتلا
انوروك سسوريف يسشفت ءارج ةماع ةفسصب ملاعلاو ةسصاخ ةفسصب

عسضو0202/1202 ديدجلا مسسوم̆ل̆ل ار˘ي˘سضح˘تو91.-ديفوك
ايحسص اجمانرب زيمتملاو ريبكلا يملعلا حرسصلا اذه ىلع نومئاقلا

يتلا ةينطولا ةيحسصلا ناجللا تايسصوتو تابلطتمل اقفو امراسص
يسشفتل دح عسضو ل ةسصاخ امراسص ايحسص لوكوتورب تسضرف

يف بلاط007 نم رثكأا ةعماجلا لبقتسست نأا رظتنيو  سسوريف

يف ابلاط7781 لابقتسسا ىلإا ةفاسضإا ،نيدايملاو بعسشلا فلتخم

نم ابلاط4651 مهنيب نم ،تاسصسصختلا فلتخم يف رتسساملا

ثيح ،ةيمÓسسإلا مولعلل «رداقلا دبع ريمألا» ةعماجب0202 ةعفد

تائفلل ةحوتفملا دعاقملا نم ةئاملاب02 ،ةعماجلا تسصسصخ
ةذتاسسألا فيلكتو ،تاءاسضفلاو تاعاقلا عيزوت مت امك ،ىرخألا

ةيلم˘ع̆ل̆ل ن˘سسح̆لا ر˘ي˘سسلا ل˘جأا ن˘م ،ي˘سسارد̆لا ج˘ما̆نر˘ب̆لا ع˘يزو˘تو
،ةعماجلا هتدمتعا يذلا يحسصلا لوكوتربلا لظ يف ،ةيجوغاديبلا

ءانتقا مت ثيح ،فيظنتلاو ةياقولا تامزلتسسم ةفاك هل ترفو يذلاو

،يعانسصلا سسفنتلا سسايقل نيزاهجو ةرارحلا سسايقل ةزهجأا01

حطسسألا تامقعمل ةبسسنلاب امأا ،ةمامك00001 ءانتقا ىلإا ةفاسضإا
تاجايتحا ةفاك ريفوت مت دقف ،ةفاظنلاب ةسصاخلا تادعملاو يديألاو

LªÉ∫ HƒYµÉR .ةعماجلا

سسارهأا قوضس

ةيئادتبإا سسرادم4 ليهأات ةداعإا
 قيرع يرامعم طمن تاذ

عقت قيرع يرامعم طمن تاذ ةيئادتبا سسرادم (4) ةعبرأا تعسضخ
سسرادملا هذه لثمت ثيح ، ليهأات ةداعإا تايلمعل سسارهأا قوسس ةيدلبب
ديرف قباسسلا يلاولا ناك و ةيلولا ينطاومل ةينف و ةيخيرات ةميق
اذهل ةينازيم سصيسصختب ، اهل رابتعلا ةداعإاب رمأا دق يدمحم

خيرات دوعي ةيئادتبا سسرادم4 ليهأات ةداعإاب رمألا قلعتي و ، سضرغلا

لاغسشأا نأاب افيسضم91, لا نرقلا ةيادب و81 لا نرقلا ةياهن ىلإا اهؤوانب
نماسضتلاو نامسضلا قود˘ن˘سص م˘سسر̆ب ا˘ه̆ل˘يو˘م˘ت م˘ت ل˘ي˘هأا˘ت̆لا ةدا˘عإا

اذه يف رمألا قلعتي و.ةيدلبلا ةينازيم نم اذكو ةيلحملا تاعامجلل
دÓبلا ولوؤوسسمو تاراطإا ديدع اهب سسرد ةيئادتبا سسرادمب قايسسلا

اهعباط ىلع ةظفاحملا لÓخ نم يلامجلا اههجو تعجرتسسا يتلاو
ليهأات ديعأا يتلا ,نودلخ نبا ةسسردم يهو يرامعملا يسسدنهلا
يسسردم بعلم زاجنإا بناج ىلإا يسسردم معطمو ةميدقلا اهتيانب
ةيجراخلاو ةيلخادلا ةرانإلا ديدجتو يعانطسصا طاسسبب يجذومن

ةسسردم ةيلمعلا تلمسش امك.ةيئابرهكلا ةقاطلل ةدسصتقم حيباسصمب
حاولأاب هزيهجت مت ,يسسردم معطمب تززعت يتلا ,ناسشرام سسكام
طاسسبب نييجذومن نيبعلمو ها˘ي˘م̆لا ن˘ي˘خ˘سست̆ل ة˘ي˘سسم˘سشلا ة˘قا˘ط̆لا
ةرانإلاب اهديوزتو اه˘ت˘حا˘سس ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا ن˘ع Ó˘سضف ي˘عا˘ن˘ط˘سصا
ةسسردم كلذك اهيلإا فاسضتو .ةيسسمسشلا ةقاطلاب لمعت ةيجراخلا

يعانطسصا طاسسب تاذ ةيسضرأاب بعلم اهب زجنأا يتلا ,نوعرف دولوم
امك ,ردسصملا تاذ هركذ ام بسسح ,ةيسسمسشلا ةقاطلا داتعب ةزهجم
يسسردم معطم زاجنإا يف ةسسسسؤوملا تاذب «بيرق امع» عرسشيسس هنأا

ىربك ةيلمع نم روتسساب ةسسردم تدافتسسا ,اهتهج نم .ديدج
تمدقت ثيح ,ةيلسصألا ةيرامعملا اهتسسدنه ةاعارم عم اهليهأات ةداعإل

¢GC.T.ةئاملاب07 ايلاح ةبسسنب لاغسشألا اهب

تايدلبلاب يضسردملا طضسولا برضضت انوروك
 ةي’ولا ةمضصاع و ةيدودحلا

تامقعم Óب نوسسردمتي ذيمÓت
 سسارهأا قوسسب يحسص لوكوتورب وأا

سضعبب ،ةيئادتبلا سسرادملا ةذتاسسأا  اذك و ذيمÓتلا ءايلوأا ربع
و ة˘يلو̆لا ة˘م˘سصا˘ع ة˘يد̆ل̆ب ة˘سصا˘خ سسار˘هأا قو˘سس ة˘يلو تا˘يد̆ل̆ب
لوكوتوربلاو ميقعتلا بايغ نم  مهئايتسسا نع، ةيدودحلا تايدلبلا
رئاودلا ءاسسؤور برسض ثيح ،ةلودلا فرط نم ،هنع نلعملا ،يحسصلا

لهاجتل ،طئاحلا سضرع ةيملعلا ةنجللا تاميلعت ،ةينعملا تايدلبلاو
ميقعتلا داومب ميعدتلا سصوسصخب ،ةيوبرتلا سسرادملا يريدم تابلط

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تاميلعت نإا ذيمÓتلا ءايلوأا لاق و.فيظنتلاو
ةيئادتبلا سسرادملل ميقعتلا داوم ريفوتب ةحسضاو تناك تايريدم
تايسصوتو تاميلعت درجم تيقب و ،تايوناثلاو تاطسسوتملاو
تقولا يف نيدكؤوم ،عقاولا سضرأا ىلع قبطت مل ،قاروألا ىلع
سسرادملا لّومت مل سسارهأا قوسس ةيدلب ةسصاخ و تايدلبلا نأا ،هسسفن
ةسسسسؤوملا ةرادإا مغرأا يذلا رمألا ،ةدم ذنم  فيظنتلا داومب ،ةيئادتبلا

تسصسصخ تقو يف ،ةسصاخلا مهلاومأا نم ميقعتلا داوم ءارسش ىلع

اريبك اددع تلجسس ةنازلا نيع ةيدلب ناف ةراسشإÓل.رمألا اذهل ةينازيم
ددع ىلإا ةفاسضإا ، ةيوبرتلا ةرسسألاو ذيمÓتلا طسسو تاباسصإلا نم

¢GC.T.تايدلبلا نم رخآا
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““فا˘ك˘لإ““ مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘فألإ دا˘ح˘˘تلإ رر˘˘ق
يدانو رئإز˘ج˘لإ ة˘يدو˘لو˘م ةإرا˘ب˘م ةدا˘عإإ ا˘ي˘م˘شسر
رود˘˘لإ با˘˘يإإ ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لإ و˘˘غرو˘˘ب ود ز˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ب
فاكلإ ددحو ،ايقيرفأإ لاطبأإ يرودل يديهمتلإ

ةماقإل إدعوم ربمشسيد91 لبقملإ تبشسلإ موي
ي˘ف ة˘ي˘ل˘يو˘ج ن˘م سسما˘خ˘لإ بع˘ل˘م ي˘ف ةإرا˘ب˘˘م˘˘لإ
ماق˘ت نأإ رر˘ق˘م˘لإ ن˘م نا˘كو ،ة˘م˘شصا˘ع˘لإ ر˘ئإز˘ج˘لإ

ربمشسيد4 ي˘˘ف ة˘˘يإد˘˘ب˘˘لإ ي˘˘ف ةإرا˘˘ب˘˘م˘˘لإ هذ˘˘˘ه
سضرأإ ىلإإ ر˘شضح˘ي م˘ل سسفا˘ن˘م˘˘لإ ن˘˘ك˘˘ل ي˘˘شضا˘˘م˘˘لإ
ة˘˘يو˘˘ج تÓ˘˘حر دو˘˘جو مد˘˘ع بب˘˘˘شسب بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لإ
د˘ق نا˘ق˘ير˘ف˘لإ نا˘˘كو ،ا˘˘ه˘˘تدا˘˘عإإ فا˘˘ك˘˘لإ رر˘˘ق˘˘ي˘˘ل

م˘ك˘ح˘لإ ق˘ل˘طأإو ،ن˘ي˘ن˘ب ي˘ف1-1 ا˘با˘هذ لدا˘˘ع˘˘ت
يرئإزجلإ قيرفلإ روشضح يف ةيإدبلإ ةرافشص
.اعيرشس ءاقللإ ىهنأإ مث طقف

ةياغ ىلإا ةيجلع نب دقع ددمت ““ديمعلا““ ةرادإا

1202 ربمسسيد

ةيدولوم قيرف ةرإدإإ تحجن ،ىرخأإ ةهج نم
د˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت ي˘˘ف سسمأإ لوأإ ءا˘˘شسم ،ر˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإ

،1202 ربمشسيد ىتح ،ةيجلع نب يدهم مجنلإ
نأا˘ب تد˘كأإ د˘ق ،ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لإ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لإ تنا˘˘كو
،ةيشساق ةبوقعل سضرعتي دق يمشصاعلإ يدانلإ

يف ،(اماع92) ةيجلع نب يدهم كرششأإ امدعب
،ودإرابو سسابع˘ل˘ب دا˘ح˘تإ ما˘مأإ يرود˘لإ ي˘تإرا˘ب˘م

ةيدولوم نلعأإو ،قيرفلإ عم هدقع ءاهتنإ مغر
ع˘قو˘م ىل˘ع ي˘˘م˘˘شسر˘˘لإ ه˘˘با˘˘شسح ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
دقع ديدمت ،““كوبشسيف““ يعامتجلإ لشصإوتلإ

لا˘م˘ك˘ت˘شسإ ن˘م ن˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب يد˘˘ه˘˘م
،ق˘ير˘ف˘˘لإ ة˘˘ق˘˘فر ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ م˘˘شسو˘˘م˘˘لإ تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م

ظا˘ف˘ت˘حلإ ىل˘ع ر˘ئإز˘ج˘˘لإ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ن˘˘هإر˘˘يو
،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لإ لÓ˘˘˘خ هز˘˘˘ئا˘˘˘كر ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب
ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ي˘ت˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ىل˘˘ع ةو˘˘ق˘˘ب ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأإ لا˘ط˘بأإ يرودو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ

.يدانلإ سسيشسأات ةيوئم

لوفا قيرفلا ىلإ بلاط نب ةداعإ دعبتسي ق كلاش ـل يضايرلا ريدملا
ةشصرف هحنمو ،لوألإ قيرفلل بلاط نب ليبن ةداعإإ ةيناكمإإ مامأإ احوتفم بابلإ ،يناملألإ كلاشش يدانل يشضايرلإ ريدملإ ىقبأإ

لجأإ نم ةشصرف كانه لاحلإ ةعيبطب““ :ةيناملألإ ““دليب““ ةفيحشصل حيرشصت يف لاق ثيح ،هشسفن تابثإإ لجأإ نم ةديدج
،““هرششن  ىلإإ دمعنشس اننإاف ،سصوشصخلإ إذهب ءيشش يأإ ثودح لاح يف““ :لشصإويل ،““لوألإ قيرفلإ فوفشص ىلإإ بلاط نب ةدوع
رييغتل ،يشضم تقو يأإ نم رثكأإ احششرم هلعجي ام وهو ،هيدان عم ةياغلل ةبعشص ةيعشضو سشيعي ةنشس62 بحاشص نأإ ىلإإ راششي

.مداقلإ يفناج يف ءإوجألإ
سش.م
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مجنلإ اهل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لإ ة˘با˘شصإلإ تل˘ك˘شش

رشصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإإ ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘لود˘لإ

ينفلإ هريدمو نÓيم ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل ة˘مد˘شص

بعÓلإ إذه نأإ مكحب ،ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘شس

ي˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسألإ ع˘˘ط˘˘ق˘˘لإ م˘˘هأإ د˘˘حأإ د˘˘ع˘˘ي

بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘ج˘˘ل رد˘˘˘شصت˘˘˘م˘˘˘لإ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ

كرتو ،م˘شسو˘م˘لإ إذ˘ه ي˘لا˘ط˘يإلإ يرود˘لإ

(57)ـلإ ة˘ق˘ي˘قد˘لإ ي˘ف هءÓ˘مز ر˘شصا˘ن ن˘ب

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جإو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ لÓ˘˘˘˘˘خ

مامأإ يشضاملإ دحألإ موي ““يرينوشسورلإ““

م˘ل ه˘نأا˘ب ا˘عا˘ب˘ط˘˘نإ ىط˘˘عأإ ثي˘˘ح ،ا˘˘مرا˘˘ب

ي˘ت˘لإ ة˘با˘شصإلإ ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ك˘˘ششب ف˘˘ششي

ي˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جإو˘˘˘م ن˘˘˘ع ه˘˘˘تد˘˘˘ع˘˘˘˘بأإ د˘˘˘˘ق تنا˘˘˘˘ك

،يرود˘لإ ي˘ف ا˘يرود˘ب˘ما˘شسو ا˘ن˘ي˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف
يرود˘˘لا˘˘ب ي˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ششت˘˘˘لإ غإر˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘فÓ˘˘˘شسو
،““زوين نÓيم““ عقومل اقفوو ،يبوروألإ

ليعامشسإإ اهإرجأإ ي˘ت˘لإ تا˘شصو˘ح˘ف˘لإ نإا˘ف
ي˘ب˘ط˘لإ زا˘ه˘ج˘لإ فإر˘ششإإ تح˘ت ر˘˘شصا˘˘ن ن˘˘ب
ة˘ل˘شضع˘لإ ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإإ تب˘˘ثأإ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ديدحت مدع عم نميألإ هذخفل ةيفلخلإ

دعوم ىلع نوكيشس هنأإ لإإ ،هبايغ ةدم

،مايأإ01 د˘ع˘ب د˘يد˘ج ي˘ب˘ط سصح˘ف ع˘˘م
هذ˘˘ه ن˘˘م ه˘˘ئا˘˘ف˘˘شش رو˘˘ط˘˘ت ىد˘˘˘م ة˘˘˘يؤور˘˘˘ل
تإرو˘ط˘ت˘لإ هذ˘ه ءو˘˘شض ىل˘˘عو ،ة˘˘با˘˘شصإلإ
تا˘يرا˘ب˘م ثÓ˘ث ن˘ع ر˘شصا˘ن ن˘˘ب بي˘˘غ˘˘ي˘˘شس
˘˘ما˘˘يألإ لÓ˘˘خ نÓ˘˘ي˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘م
ةهجإوم˘ب ة˘يإد˘ب˘لإو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لإ

ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ،ءا˘˘˘˘ع˘˘˘˘برألإ د˘˘˘˘غ مو˘˘˘˘ي ،ىو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج
و˘لو˘شسا˘شس د˘شض ن˘ي˘ت˘ب˘ع˘شصلإ ن˘ي˘ت˘ه˘جإو˘م˘˘لإ

ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأإ د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،و˘˘˘˘ي˘˘˘˘شستلو
نÓ˘ي˘م نا˘كو ،ي˘لو˘ي˘ب برد˘م˘لإ تا˘با˘شسح
ي˘كرا˘م˘ند˘لإ ع˘فإد˘م˘لإ تا˘مد˘خ د˘ق˘ف د˘˘ق
،كلذ˘ك ة˘با˘شصإلإ بب˘شسب ر˘ي˘ي˘ك نو˘˘م˘˘ي˘˘شس
نا˘˘˘تلز يد˘˘˘˘يو˘˘˘˘شسلإ م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘لإ ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘قو
لوأإ مو˘ي دا˘˘ع يذ˘˘لإ ،سشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هإر˘˘بإإ
نأإ ىل˘ع ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لإ تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل  سسمأإ

ةإرا˘ب˘م ن˘م ة˘يإد˘ب بع˘˘ل˘˘ل إز˘˘ها˘˘ج نو˘˘ك˘˘ي
.ةلبقملإ ولوشساشس

اركسشو لبق يذ نم ىوقأا دوعأاسس““ :رسصان نب
““ يندناسس نم لكل

ىلع رشصان نب يرئإزجلإ بعÓلإ مدقتو
ركششلاب م˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لإ ة˘با˘شصإلإ ر˘ثإ
،هتنحم يف هدناشسو هنع لأاشس نم لكل
نÓ˘ي˘م يدا˘˘ن را˘˘شصنل ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘جو˘˘م

نيذلإ ينطولإ بختنملإ راشصنأإ كلذكو
ينمتلإ تإرابع فلت˘خ˘م˘ب ه˘ي˘ل˘ع إو˘لا˘ه˘نإ

د˘˘عوو ،ة˘˘ع˘˘ير˘˘شسلإ ةدو˘˘˘ع˘˘˘لإو ءا˘˘˘ف˘˘˘ششلا˘˘˘ب
نم ةيوق ةدوعب رشضخلإ نإديم طشسوتم
لÓ˘خ ن˘م هد˘كأإ ا˘م و˘˘هو ،ة˘˘با˘˘شصإلإ هذ˘˘ه
يمشسر˘لإ ه˘ع˘قو˘م ىل˘ع ا˘هر˘ششن ه˘ل ة˘لا˘شسر

ي˘ف بعل ن˘شسحأإ بت˘كو ،““ر˘ت˘˘يو˘˘ت““ ىل˘˘ع

مكل إركشش““9102: رشصمب ايقيرفإإ سساك
د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘ل م˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘شسرو م˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘عد ىل˘˘˘˘ع

لم˘ع˘لإ ا˘ن˘ي˘ل˘ع نلإ““ :فا˘شضأإو ،““ة˘با˘شصلإ
تيقلو ،““لبق يذ نم ىوقأإ ةدوعلإ ىلع
يبح˘م ن˘م إر˘ي˘ب˘ك ا˘بوا˘ج˘ت ة˘لا˘شسر˘لإ هذ˘ه
،““ر˘ت˘يو˘ت““ ع˘قو˘م ىل˘ع بعÓ˘لإ ي˘ع˘با˘ت˘مو

ىدم نع عيمجلل فششكتل تءاج ثيح
عتمتي يتلإ ةعاجششلإو ةبÓشصلإو ةوقلإ

.يرئإزجلإ بعÓلإ اهب

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رـــــــــــــئإزجلإ ةــــــــــــــيدولوم

 ينينيبلا زلفاب ءاقل جمربت ““فاكلا““
 ةيليوج5 بعلمب لبقملا تبسسلا موي

ايقيرفإ لاطبأ ةطبار

 ارتلجنا يف ةداشإلا نم اديزم ىقلتي ةمحر نب

،يزيلجنإلإ دتيانوي ماه تشسو يدان بعل ،ةمحر نب ديعشس يرئإزجلإ يلودلإ مجنلإ ىلع ىلإوتت تإداششإلإ لإزت ل
تلاقتنلإ ةرتف لÓخ ماه تشسو ىلإإ مشضنإ ةمحر نب ،قيرفلإ عم إرخؤوم اهمدق يتلإ ةزيمملإ تايوتشسملإ دعب
،ليدبك كراششي لظ هنكلو ،يزيلجنإلإ ةيناثلإ ةجردلإ يرود يف بعلي يذلإ دروفتنيرب نم امداق ةيشضاملإ ةيفيشصلإ

نم21ـلإ ةلوجلإ يف يشضاملإ ةعمجلإ ءاشسم،2-1 دتيانوي زديل ىلع زوفلإ لÓخ ةرم لوأل ايشساشسأإ رهظي نأإ لبق
،تاغوإرم ةثÓثب مايقلإ يف اهلÓخ حجن ،ةإرابملإ رإدم ىلع ةقيقد48 يف ةمحر نب كراششو ،““غيلرييميربلإ““

ةباثمب تناك ةإرابملإ كلت نأإ تربتعإ يتلإ ““زرماهلإ““ ريهامج ةداششإإ لانيل ،تابشسانم6 يف ىمرملإ ىلع ديدشستلإو
روفيرتو ،ماه تشسو دئاق ،سسيإر نÓكيد هليمز نم حدم ةلاشسر يرئإزجلإ بعÓلإ ىقلتو ،هل ةبشسنلاب ةيإدبلإ ةطقن
يف هليمز ،انوبغوأإ وليجنأإ يلاطيإلإ نم ةرملإ هذه ةداششإلإ هيتأات نأإ لبق ،قباشسلإ يندنللإ قيرفلإ مجن ،ريلكنيشس
،عئإرٔ لكششب هتايناكمإإٔإ رهظٔإ دقل““ :ةيناطيربلإ ““درإدناتشس““ ةفيحشصل تاحيرشصت يف يلاطيإلإ بعÓلإ لاقو ،قيرفلإ
تابشسانملإ نم ريثكلإ يف انقيرفل قرافلإ عنشص ىلع رداق هنأاب دقتعأإو ،هيمدق نيب ةركلإ نوكت امدنع زيمم بعل هنإإ

ينفلإ مقاطلإ اهب ماق يتلإ ةقيرطلإ نٔإ دقتعأإو ،بعلملإ جراخو لخإد ةعئإر ةيشصخشش هنإإ““ :فاشضأإو ،““مشسوملإ إذه
،سسلاب لاتشسيرك مامإ ةمهم ةإرابم ماه تشسو بعلو ،““غيلرييميربلإ يف قلأاتلإ لجٔإ نم ةقيرط لشضفٔإ يه هب عفدلاب
ةناكم ىلع لشصحيشس ةمحر نب نأإ ىلإإ ريراقتلإ ريششت ثيح ،زاتمملإ يزيلجنإلإ يرودلإ تاشسفانم نم31ـلإ ةلوجلإ يف
.يندنللإ قيرفلإ ةليكششت يف ةيشساشسأإ

ديلو.ف

ويستقو ولوساسو ىونج تاءاقل نع ايمسر بيغي

 ةــيئدبم ةدــم يه ماــيأا ةرـــسشع
 نــيدايملا نــع رــسصان نــب باــيغل

هتلجس يذلا فدهلاب ديعس“ :ينادوس
”هانققح يذلا ريبكلا زوفلاو

يف هفإدهأإ لوأإ ليجشست يف هحاجن باقع هحايترإ نع ،ينانويلإ سسوكايبملوأإ يدان مجاهم ،ينإدوشس لÓه يبرعلإ برعأإ
يرئإزجلإ يلودلإ لاق ثيح ،ايمل يدان دشض هقيرف هققح يذلإ سضيرعلإ زوفلاب هتداعشس اشضيأإ ىدبأإ امك ،يوركلإ مشسوملإ

ةيعمجل قباشسلإ مجنلإ لشصإويل ،““سسفانملإ كابشش زه ىلإإ لوشصولإ يف يحاجن بقع ةريبك ةحإرب رعششأإ““ :سصوشصخلإ إذهب
نأإ هنأاشش نم يذلإ ىوتشسملإ وهو ،ةإرابملإ هذه لÓخ إدج إديج ىوتشسم ىلع نابأإ قيرفلإ نأل ةداعشسلاب رعششأإ““ :فلششلإ

مجاهمك يل ةبشسنلاب هنأإ دقتعأإ““ فيشضيلمتتخيل ،““ابوروأإ لاطبأإ ةطبإر ةشسفانم يف هب انرهظ يذلإ هجولإ انراشصنأإ يشسني
نأإ ىنمتأإو ،سسوكايبلموأإ عم حاترم انأإ““ :متتخيل ،““يشسفن يف ةقثلإ ينحنمي كلذ هنأل ،ليجشستلإ يف حجنأإ نأإ مهملإ نم
سش.م.““ةمداقلإ ةرتفلإ يف فإدهألإ نم ريثكلإ لجشسأإ

وطي دقع ديدجت يف حجنت ةرإدإلإ /ةنيطنشسق بابشش

ءاطخألا حيحسصتل ةحوتفم ةسشرو مامأا ينارمع
يشضايرلإ يدان˘لإ ة˘ل˘ي˘ك˘ششت تر˘ششا˘ب
ا˘˘˘ه˘˘˘تإر˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت ،ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسق˘˘˘لإ
ة˘لو˘ج˘لإ ةإرا˘ب˘م سضو˘خ˘ل إدإد˘ع˘ت˘شسإ
،ةفرتحملإ ة˘ط˘بإر˘لإ ن˘م ة˘ع˘بإر˘لإ
ءا˘ق˘ل ي˘ف ،ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدو˘لو˘م ما˘مأإ

دإدح دئا˘ق˘لإ ءÓ˘مز ه˘لÓ˘خ لو˘ع˘ي
ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘شس ىلإإ ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لإ ىل˘˘˘˘˘ع ،دإؤو˘˘˘˘˘ف
زو˘ف لوأإ ة˘˘ق˘˘نا˘˘ع˘˘مو ،تإرا˘˘شصت˘˘نلإ
يذلإ رمألإ وهو ،يرودلإ يف مهل
ن˘˘ح˘˘شش ي˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘شسي نأإ ه˘˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م
ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لإ ةدا˘˘˘˘عإإو ،تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ
ج˘ئا˘ت˘ن˘لإ ة˘ل˘شسل˘شس د˘ع˘ب ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل
ع˘م ق˘ير˘ف˘لإ تمزل ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ب˘ل˘شسلإ
ه˘ن˘م ا˘شصر˘حو ؛ة˘لو˘ط˘ب˘˘لإ قÓ˘˘ط˘˘نإ

فوقولإو ءا˘ط˘خألإ ح˘ي˘ح˘شصت ىل˘ع
ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ة˘˘˘يز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج ىد˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع

ل˘˘˘شضف ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لإ تإرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خÓ˘˘˘˘ل
،ي˘نإر˘˘م˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لإ

ة˘ي˘˘ششع ،ة˘˘يدو ة˘˘ه˘˘جإو˘˘م ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
إذهو ،فيدرلإ ةليكششت دشض ،سسمأإ
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ ل˘ك˘ل ة˘شصر˘ف˘˘لإ ح˘˘ن˘˘م˘˘ل

مل نيذ˘لإ ،ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلإ ة˘شصا˘خ
ة˘˘˘˘شصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب نآلإ د˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل إو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي
تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لإ
دقع ،لشصتم قايشس يفو ،ةيمشسرلإ
ةشضراعلإ سسأإر ىلع لوألإ لجرلإ
ي˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لإ يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ
عم لوطم اعامتجإ ،ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لإ
ة˘يدو قÓ˘ط˘نإ ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ

ه˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘ششأإ بلا˘˘˘ط ثي˘˘˘ح ،ف˘˘˘يدر˘˘˘لإ
م˘يد˘ق˘تو ،ة˘يد˘ج˘لإ ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةدا˘عإل تا˘˘ي˘˘ح˘˘شضت˘˘لإ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لإ
امك ،ةحيحشصلإ ةكشسلإ ىلإإ قيرفلإ

فلششلإ ةيعمج ةإرابم ىلإإ مهب داع
قيرفلإ اهيف بيخ يتلإو ،ةريخألإ

ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘شس ةإرا˘˘˘ب˘˘˘م مد˘˘˘˘قو
ثي˘˘˘ح ،ا˘˘˘هو˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت ن˘˘˘م ةد˘˘˘˘ها˘˘˘˘ششب

را˘ب˘غ˘˘لإ سضف˘˘ن ةرور˘˘شضب م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ىل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لإو ،م˘˘ه˘˘˘شسف˘˘˘نأإ ىل˘˘˘ع
نإد˘ي˘م˘لإ ة˘˘ي˘˘شضرأإ قو˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م
لجأإ نم ةقيقد ن˘ي˘ع˘شست˘لإ ة˘ل˘ي˘طو
بتا˘ع ا˘م˘ك ،ق˘ير˘ف˘لإ ة˘ع˘م˘شس ذا˘˘ق˘˘نإإ

ةيمك ىلع ،يمامألإ طخلإ يبعل
اهعييشضت يف إوننفت يتلإ سصرفلإ
ناك قيرفلإ نأإ مغر ،ىمرملإ مامأإ

فد˘ه ل˘ي˘ج˘شست ىلإإ ة˘شسا˘م ة˘جا˘ح˘ب
ق˘ير˘ف˘لإ ل˘ت˘ك˘ت ر˘شسك˘ل ل˘˘قألإ ىل˘˘ع

ةشصرف ينإرمع لغتشسإو ،فيشضلإ
را˘شسف˘ت˘شسÓ˘ل ه˘ي˘ب˘عÓ˘ب ه˘عا˘م˘ت˘˘جإ

ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ئإدأإ ع˘˘˘˘جإر˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘شس ن˘˘˘˘ع
م˘˘˘غر ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لإ تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ

ي˘˘˘ف ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ششب م˘˘˘˘هرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ
سصشصح˘˘˘˘˘˘˘˘لإ ىت˘˘˘˘˘˘˘˘حو ،تا˘˘˘˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘˘˘˘لإ
قيرف˘لإ ا˘ه˘شضا˘خ ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لإ

قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘˘فو ،ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شس تقو ي˘˘˘˘˘ف
يدا˘˘ن˘˘لإ ةرإدإإ تن˘˘ك˘˘م˘˘ت ،ل˘˘شصف˘˘˘ن˘˘˘م
ر˘يد˘م˘لإ ةدا˘ي˘ق˘ب ،ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ي˘˘ن˘˘شسق˘˘لإ
م˘شسح ن˘م جو˘ج˘م ر˘شصا˘ن ي˘شضا˘ير˘˘لإ

م˘ي˘شسن ط˘شسو˘لإ ط˘خ بعل ة˘˘ي˘˘شضق
فراشش يذلإ هدقع ديدجتو ،وطي

بعÓ˘لإ ع˘قو ثي˘ح ،ه˘ت˘يا˘˘ه˘˘ن ىل˘˘ع
ينعي ام وهو نيمشسومل دتمي إدقع

ل˘شصإو˘ي˘˘شس نإر˘˘هو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘بإ نأإ
راششتنإ دعب ،بابششلإ عم ةرماغملإ

ةريخألإ ةنوآلإ يف تاعئاشش ةدع
لاقتنلإ يف بعÓلإ ةبغر تدكأإ
ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسلإ ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألإ د˘˘˘˘حأإ ىلإإ
هتامدخ ىلع لوشصحلاب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لإ

.ةيوتششلإ تÓيوحتلإ ةرتف لÓخ
ب.ماششه

حشرم روليد
رهشلا بعق ةزئاجل

ربمفون يف
ةزئاجب زوفلل ،ييلوبنوم يدان مجاهم روليد يدنأإ حششر

يرود˘˘لإ تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘شض ،ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ي˘˘ف ر˘˘˘ه˘˘˘ششلإ بعل
غيللإ““ يف تفل لكششب يرئإزجلإ يلودلإ قلأاتو ،يشسنرفلإ
لÓخ ةنشس92 بحاشص لجشس ثيح ،ربمفون رهشش يف ““1
ةيئانثو ودروب يدان دشض فده ،فإدهأإ ةثÓث رهششلإ إذه
،ةمشساح تإريرمت ثÓث حنم امك ،غروبزإرتشس يدان دشض
اهققحي يتلإ ةيباجيإلإ جئاتنلإ يف ريبك لكششب مهاشسيل

فإدهأإ ةتشس هديشصر يف ““رشضخلإ““ مجن  كلميو ،هقيرف
،ةمشساح تإريرمت6 اشضيأإ مدق امك ،يشسنرفلإ يرودلإ يف
تايرا˘ب˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ي˘ن˘طو˘لإ بخ˘ت˘ن˘م˘لإ م˘جا˘ه˘م ع˘ي˘شضو
ة˘با˘˘شصإÓ˘˘ل ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت بب˘˘شسب كلذو ،ي˘˘ي˘˘لو˘˘ب˘˘نو˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
حششرم روليد نأإ ىلإإ راششي ،نيتبشسانم يف انوروك سسوريفب
بعل انودراك نيفريإإ نم لك بناجب ةزئاجلإ هذه لينل
.وكانوم يدان بعل دنلوف نيفيكو تشسيرب

سش.م

ةنشس02 نم لقأل ايقيرفإإ لامشش ةلوطب

““جاطرق روسسن““و ““رسضخلا““ ةهجاوم مسسحي لداعتلا
يف كلذو ،ءاثÓثلإ سسمأإ موي ،سسنوت بختنم هريظنو ينطولإ بختنملإ تعمج يتلإ ةهجإوملإ ،ةكبشش لك يف فده يباجيإلإ لداعتلإ ةجيتن تمشسح

ليجشستلإ باب يمولب حتتفإو،1202 يف ايناتيروم ـب اهتماقإإ عمزملإ ،ايقيرفإإ ممأإ سسأاك تايئاهنل ةلهؤوملإ ايقيرفإإ لامشش داحتإ ةلوطب تايرابم حاتتفإ
نابختنملإ مشساقت ،ةجيتنلإ هذهب،33 ةقيقدلإ يف ““جاطرق روشسن““ ـل ةجيتنلإ نيمÓلاب لدع امنيب،21 ةقيقدلإ يف كلذ ناكو ““رشضخلإ““ حلاشصل
،در نود نيفدهب ،يرشصملإ هريظن ىلع يئإزجلإ زوفلإ نم اهبشسك ،طاقن3ـب يبيللإ بختنملإ ةعومجملإ ردشصتي امنيب ،ةديحو ةطقنب يناثلإ زكرملإ

ةمئاق يف نيبعÓلإ ددع لقي لأاب مزلت يتلإو،91-ديفوك ةحئاجب ةشصاخلإ يقيرفإلإ داحتلإ نم ةدمتعملإ حئإوللإ ،رشصمو ايبيل ةإرابم مكح قبطو
ءاغلإل مكحلإ عفد ام ،انوروكب هيبعل نم ريبك ددع ةباشصإإ لظ يف ،ةإرابملإ ةقرو يف طقف ابعل41 رشصم بختنم لجشسو ،ابعل51 نع بختنم يأإ
.ةمشصاعلإ سسنوتب ودراب بعلم ىلع ،ءاثÓثلإ  سسمأإ موي رهظ ةرررقم تناك يتلإ ،ةإرابملإ

ر.ع
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ةدكيكشس ةبيبشش قيرف سسمأأ لشصأو
نيع ةي˘ع˘م˘ج ة˘ع˘قو˘م˘ل ه˘تأر˘ي˘شضح˘ت
ي˘ت˘لأ ،تب˘شسلأ أذ˘ه ة˘ب˘ع˘شصلأ ة˘ل˘ي˘ل˘م
ديهششلأ بعلم ةيشضرأأ ىلع ماقتشس
ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘˘ب ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ي˘˘ما˘˘هو˘˘ت
فرششأأو أذه ،اي˘ع˘ي˘ب˘ط بششو˘ششع˘م˘لأ

يشسيئرلأ بردملأ تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ ى˘ل˘ع
ع˘ي˘م˘ج رو˘شضح˘ب نا˘˘شسي˘˘ت˘˘فإأ سسنو˘˘ي
ة˘شصح˘لأ تد˘ه˘شش ا˘م˘ك ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ
راشصنألأ روشضح ةريخألأ ةيبيردتلأ
،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ع˘˘م أو˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لأ

ة˘˘ل˘˘شصأو˘˘م ةرور˘˘شضب م˘˘هو˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘طو
زو˘ف˘لأ هر˘خآأ ،ة˘ي˘با˘ج˘يلأ م˘ه˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
باشسح ىلع دعأوقلأ لخأد ققحملأ
ي˘˘ف با˘˘ن˘˘خ فد˘˘ه ل˘˘شضف˘˘ب ا˘˘با˘˘˘كلأ

يف هناكم زجحل أذهو،96ـلأ ةقيقدلأ
.مويدوبلأ

ثÓثلا طاقنلاب رفظلا ىلع مزاع لكلا

ناشسيتفإأ سسنوي بردملأ حرشصو أذه
ديهششلأ بعلم ىلع رشضحي هقيرف نأأ

سشور˘م˘ح˘ب ة˘ج˘ل˘ثو˘ب د˘ي˘م˘ح˘لأ د˘˘ب˘˘ع
،ة˘مور˘ك يدا˘م˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘ب ،يدو˘˘م˘˘ح
ينطولأ قيرطلأ ىوتشسم ىلع عقأولأ

ي˘ت˘يلو ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بأر˘˘لأ44 م˘˘˘˘˘قر
،ةد˘˘˘كي˘˘˘كشس ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘عو ةد˘˘˘كي˘˘˘كشس
هبششي يذلأو اي˘ع˘ي˘ب˘ط بششو˘ششع˘م˘لأ

يذلأ ةليلم نيع بعلم ريبك دح ىلع
ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف ،ءا˘ق˘ل˘لأ ن˘شضت˘ح˘ي
˘مزا˘ع ل˘كلأ نأأو ما˘شصل  ة˘ه˘جأو˘م˘ل

ل˘جأأ ن˘م هد˘ه˘ج ىرا˘شصق لد˘ب ى˘ل˘ع
.ثÓثلأ طاقنلاب رفظلأ

نوكت نل ةمهملا نأاب نوكردي نوبعÓلا
ةيعمجلا مامأا ةلهشس

نأا˘ب نو˘كرد˘˘ي ه˘˘لا˘˘ب˘˘ششأأ نأأ فا˘˘شضأأو
نأأ ا˘م˘ب ة˘ل˘ه˘شس نو˘كت ن˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لأ

ديكأاتل زوفل˘ل سشط˘ع˘ت˘م˘لأ سسفا˘ن˘م˘لأ

نإاف مومعلأ ىلعو ،ةيباجيلأ هجئاتن

ةأرابم ءأدأأ ىلع نوممشصم يلابششأأ

دودح Óب راشصنأأ داششأأ امك ،ةيلوطب

بردملأ هب موقي يذلأ رابجلأ لمعلاب

هنييعت ذنم نا˘شسي˘ت˘فإأ سسنو˘ي ر˘يد˘ق˘لأ

سسأأر ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘شضا˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لأ

،سسامشسيجلأ قيرفل ةينفلأ ةشضراعلأ

ى˘ل˘ع ي˘با˘ج˘يإلأ ر˘˘ثألأ ه˘˘ل نا˘˘ك ن˘˘يأأ

ةيأدب دعب˘ف ،ق˘ير˘ف˘لأ ج˘ئا˘ت˘نو دودر˘م

يف حجن يشضاملأ م˘شسو˘م˘لأ ة˘ب˘ي˘خ˘م

يتلأ ةليكششتلل أددجم حورلأ ةداعإأ

نع ىلولأ ةطبأرلل دوعشصلأ تققح

.قاقحتشسأو ةرأدج

 يموجهلا قششلا ىلع اريثك زكر ناشسيتفإا

ةليط ناشسيتفأ سسنوي بردملأ ناكو

سسمأأ ءا˘شسم˘ل ة˘ي˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ة˘˘شصح˘˘لأ

ايعشس ةيموجهلأ ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب لو˘غ˘ششم

ديكأاتل ماشصل ةعقوم مشسح ىلإأ هنم

قيرفلأ عفري˘شس ثي˘ح ،ر˘ي˘خألأ زو˘ف˘لأ

نع رظنلأ سضغب زوفلأ راعشش اهيف

ثÓثلأ طاقنلأ زأرحإأ لثمتيو ءأدألأ

دجأوتل˘ل أذ˘هو ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ فد˘ه

ينعي ام وهو ،مويدوبلأ قرف نمشض

ثيح ةيزها˘ج˘لأ ة˘م˘ق ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ نأأ

فدهلأ قيقحت ىلإأ هلÓخ نم ىعشسي

رأودألأ بعل يف لثمتملأ دوششنملأ

.ىلوألأ

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ 14G’CQH©ÉA 61Ojù°ªÑô0202Gd©óO7616ةضضاـيرلأ راـبخأأ
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 مهتاريشضحت نولشصاوي ناشسيتفإا لابششأا
ةبعشصلا «ماشصل» ةعقومل
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،ةمشصاعلأ داحتأ قيرفل ميدقلأ ديدجلأ بردملأ لاق
ةحفشص حتف ددشصب ايلاح هنأاب يجورف يريت يشسنرفلأ

ةرثعتم ةيأدب لجشس يذلأ يمشصاعلأ يدانلأ عم ةديدج
سسأاك رشسخ هنأ امك ،ةينطولأ ةلوطبلأ يف ةبعشصو
قÓطنأ لب˘ق دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘شش هرا˘ج با˘شسح˘ل ر˘بو˘شسلأ
ع˘م رأو˘ح ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لأ برد˘˘م˘˘لأ لا˘˘قو ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ
نأاب «كوبشسيف» عقوم ىلع يدانلل ةيمشسرلأ ةحفشصلأ
لجأ نم لمعلأ نم ريثكلأ ىلإأ ةجاحب نوكيشس قيرفلأ
،ةحي˘ح˘شصلأ ة˘كشسلأ ى˘لإأ ه˘تدا˘عإأو ءا˘ط˘خألأ ح˘ي˘ح˘شصت
رداغ يتلأ ةقيرطلأ ىلع هفشسأأ هشسفن تقولأ يف ايدبم
جئاتن هعم ققح هنأ مغر ىلوألأ هتبرجت يف داحتلأ اهب

دوعي هلعج امم قيرفلل دقح يأأ لمحي مل هنأأ ريغ ،ةديج
دا˘ح˘تإأ» :لا˘قو ،ةرا˘ط˘شسو˘شس يدا˘ن˘ل ا˘ي˘ب˘ل˘˘م ة˘˘عر˘˘شسبو

تبجتشسأو ءأدنلأ تيبل انأأو يل ةجاحب ناك ةمشصاعلأ
نو˘كت ا˘مد˘˘ن˘˘ع» :فا˘˘شضأأو ،«ة˘˘عر˘˘شسب ةرأدإلأ بل˘˘ط˘˘ل

تنأاف ،دحأو مويل ولو ةمشصاعلأ داحتأ قيرف يف أرشصنع
نم ىقبت ا˘م ة˘ل˘ي˘ط ق˘ير˘ف˘لأ أذ˘ه ن˘م ا˘ئ˘ي˘شش ل˘م˘ح˘ت˘شس
ءيشش لك تمدق ىلوألأ يترتف يف» :لشصأوو ،«كتايح
ينم أوبلط مهنكل أريثك هبحأأ قيرفلأ أذهو يدانلأ أذهل
عباتو ،«أذامل فرعأ نكأأ ملو تقولأ كلذ يف ليحرلأ
ملعأأو قيرفلأ يف زئاكرلأ سضعب ءاقب ديجلأ نم» :Óئاق
تايناكمإلأ نم ريثكلأ مهيدل ددجلأ نيبعÓلأ نأأ أديج
يفو ،«رثكأأ لمعلأو داهتجلأو اهراهظإأ مهيلع نكلو
ى˘ل˘ع تف˘قوو ق˘ير˘ف˘لأ تد˘ها˘شش» :لا˘ق ه˘مÓ˘ك ة˘يا˘ه˘ن
ءيشش لك لعف نود˘ير˘ي نو˘ب˘عÓ˘لأ Ó˘ث˘م˘ف ،سصئا˘ق˘ن˘لأ

بعل˘ن لو أر˘ي˘ث˘ك نأد˘ي˘م˘لأ ة˘ي˘شضرأأ قو˘ف نو˘شضكر˘يو
يل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ة˘ل˘كششم لوأأ هذ˘هو ،ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب
.«اهتجلاعم

سسيئر ىلع رانلإ يدوج تيآإ نيدلإ زع بردملإ حتف
ها˘يإإ ا˘م˘ه˘ت˘م لÓ˘م ف˘ير˘شش ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف
ها˘˘يإإ ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو ،ة˘˘يوا˘˘ه˘˘لإ و˘˘ح˘˘ن ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلإ ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب
ة˘ثرا˘˘ك د˘˘ع˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لإ ر˘˘ي˘˘شست ن˘˘م إرو˘˘ف با˘˘ح˘˘شسن’ا˘˘ب
م˘شسو˘م˘لإ ة˘يإد˘ب ي˘ف ق˘ير˘ف˘لإ ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لإ ج˘ئا˘ت˘ن˘لإ
دإدزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ما˘مأإ ةر˘ي˘خأ’إ ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لإو ،يرا˘˘ج˘˘لإ

ترهظ نيأإ ،عشضولإ ترجف يت˘لإو ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب
مل فيعشض ىوت˘شسم˘بو إد˘ج بحا˘شش ه˘جو˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘ششلإ

تيآإ لاقو ،وزو يزيتب اهنإديم يفو ليثم هل قبشسي
مدقي مل لÓم نأاب ةينويزفلت تاحيرشصت يف يدوج

دهمي نا˘ك يذ˘لإ و˘هو ،ه˘ئ˘ي˘ج˘م ذ˘ن˘م ة˘ب˘ي˘ب˘ششل˘ل ا˘ئ˘ي˘شش
داقتنإ لÓخ نم قيرفلإ ةشسائر ىلع عبرتلل هشسفنل
دنحم لحإر˘لإ ا˘ه˘شسي˘ئر ة˘م˘جا˘ه˘مو ة˘ق˘با˘شسلإ ةرإدإ’إ
ةبيبششلإ قح يف لÓم بكتريل ،يششانح فيرششلإ

را˘شصنأÓ˘ل م˘هو˘لإ ه˘ع˘ي˘ب لÓ˘خ ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘م˘˘ير˘˘ج
عورششملإ لوح لشسعلاب هجزمي ناك يذلإ ثيدحلإو
ر˘شصن برد˘م ف˘شصوو ،ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لإ ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لإ

ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘جو˘ي ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ع˘شضو˘لإ ق˘با˘˘شسلإ يإد ن˘˘ي˘˘شسح
يف إريششم ،ةبعشصلاب ايلا˘ح ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف
لÓم اهب ماق يتلإ تابإدتن’إ ةيعون ىلإإ تقولإ تإذ
ءإدتراب نوملح˘ي إو˘نو˘ك˘ي م˘ل ن˘ي˘ب˘ع’ تل˘ع˘ج ي˘ت˘لإو
لÓ˘خ ن˘م ق˘ير˘ف˘لإ ة˘ع˘م˘شس نو˘هو˘ششي يرا˘ن˘ك˘لإ نإو˘لأإ

لÓم نم يدوج تيآإ بلطو ،إدج فيعشضلإ مهإوتشسم
مل نيذلإ قيرفلإ راشصنأإ بشضغ نم رذحي نأإ اشضيأإ

بشسكل هبي˘ع’أإو ه˘ب˘يذا˘كأإ ل˘م˘ح˘ت نو˘ق˘ي˘ط˘ي إودو˘ع˘ي
لئابقلإ ةبيبشش هيف قرغت يذلإ تقولإ يف تقولإ

hd«ó.±.قيمع عقنتشسم يف

¯  ±.hd«ó

نأاب ةشضايرلأو بابششلأ ةرأزو تنلعأأ

ةيناثلأ ةطبأرلأ ةلوطب قÓطنأ دعوم

د˘يد˘ج˘لأ م˘شسو˘م˘ل˘ل مد˘ق˘لأ ةر˘كل ةأو˘˘ه

ر˘ه˘شش ي˘ف نو˘كي˘˘شس2202-1202

هتأذ ردشصملأ فاشضأأو ،لبقملأ يرفيف

ةطبأرلأ ةيدنأأ تابيردت فانئتشسأ نأاب

ةيأدب نوكتشس مدقلأ ةركل ةأوه ةيناثلأ

،يراجلأ ربمشسيد02 دحألأ موي نم

ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ ة˘لو˘ط˘ب ل˘˘كششت˘˘تو

ىلع امشسق˘م ا˘يدا˘ن63 نم ةد˘يد˘ج˘لأ

ع˘قو˘م˘لأ ى˘لإأ أدا˘ن˘ت˘شسأ ن˘ي˘ت˘عو˘م˘˘ج˘˘م

ط˘شسوو قر˘شش ط˘˘شسو) ي˘˘فأر˘˘غ˘˘ج˘˘لأ

يمرهلأ ماظنلأ ءوشض ىلعو ،(برغ

ة˘يد˘نأأ بع˘ل˘ت˘شس ،ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لأ

،ةأوه قرف سساشسأأ ىلع ةيناثلأ ةطبأرلأ

ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ نأاب ينعي امم

اهريي˘شست˘ب مو˘ق˘ت ن˘م ي˘ه ةأو˘ه مد˘ق˘لأ

امك ةفرتحملأ مدقلأ ةرك ةطبأر سسيلو

تحشضوأأو ،لبق نم هب لومعم ناك

فلكت» :اهنا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘شصو˘لأ ةرأزو˘لأ

ذاختاب مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ

تابيردت فانئتشسل ةمزÓلأ ريبأدتلأ

.»ةيناثلأ ةطبأرلأ ةلوطب

نيتعومجملا ةبيكرت

:قرشش طشسو

ةيعمج ،ةبانع داحتأ ،ةيرشضخألأ داحتأ

ة˘يدو˘لو˘م ،تنا˘ن˘جا˘˘ت عا˘˘فد ،بور˘˘خ˘˘لأ

،ةياجب ةبيبشش ،ةياجب ةيدولوم ،ةملعلأ
،ةيوا˘ششلأ دا˘ح˘تأ ,ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يدو˘لو˘م
لÓ˘ه ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘م ،ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘˘شش
داحتأ ،لÓج دلوأأ بابشش ،ديعلأ موغلشش
،ةداعشسوب لمأ ،ةليشسملأ قافو ،ةلششنخ
.روث ينب بابشش ،ةمغÓتلأ مجن

:برغ طشسو

ةيعمج ،ةديعشس ةيدولوم ،ءاعبرلأ لمأأ
با˘˘ب˘˘شش ،و˘˘˘يزرأأ ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوأأ ،نأرهو
دأو لبقتشسم ،ةمركلأ داحتأ ،تنششوميت
ن˘ي˘ع ل˘ي˘ج ،و˘ي˘هرأ دأو ع˘ير˘شس ،ي˘˘ل˘˘شس
،يششمرلأ داحتأ ،ترايت ةبيبشش ،ىلفدلأ

دأدو ،ةديلبلأ داحتأ ،ةنايلم سسيمخ ءافشص
نيع بابشش ،نونكع نب مجن ،كيرافوب
.سشأرحلأ داحتأ ،ةبقلأ دئأر ،ةراشسو

ةمشصاعلإ داحتإإ

مهأا نم يعامجلا بعللا بايغ» :يجورف
«اهيلع تفقو يتلا صصئاقنلا

لئابقلإ ةبيبشش

ىلع رانلا حتفي يدوج تيآا
 اروف ليحرلاب هبلاطيو لÓم

ةدكيكشس ةبيبشش

 لبقملإ يرفيف يف قلطنت ةلوطبلإ

تابيردتلا فانئتشساب ةيناثلا ةطبارلا ةيدنأل اريخأا حمشست ةشضايرلاو بابششلا ةرازو

ANEP/2023100354 Akher Saa le 16/12/2020-95195

راـــــهششإإ
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ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘هأز˘ن˘لأ ةد˘حو تن˘˘ل˘˘عأأ
فاقيإأ ،سسنت˘ل˘ل ي˘لود˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل
فلخ˘ي ن˘م˘يأأ ير˘ئأز˘ج˘لأ بعÓ˘لأ

نأاب ،ةدحولأ تلاقو ،ةايحلأ ىدم

دق ،اماع32 ـلأ بحاسص بعÓلأ

دعأوقل تافلا˘خ˘م01 بكترأ

4 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،دا˘سسف˘لأ ة˘ح˘فا˘˘كم
ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘ت ت’ا˘˘˘˘ح
نيتلاح ىلإأ ة˘فا˘سضإأ ،تا˘يرا˘ب˘م˘لأ

ىل˘ع ن˘ير˘خآأ ن˘ي˘ب˘ع’ ا˘ه˘ي˘ف ثح
جور˘خ ي˘ف م˘كح˘ت˘ل˘˘ل ي˘˘خأر˘˘ت˘˘لأ
،اهيلع قفتم جئات˘ن˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لأ

3 يف اسضيأ فلخي نميأ نيدأأ امك

تايلمع نع اهيف غلبي مل ت’اح

ةد˘حأو ة˘م˘ه˘ت بنا˘ج ى˘˘لإأ ،دا˘˘سسف

،تاقيقح˘ت˘لأ ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لأ مد˘ع˘ب

نم˘يأأ م˘ير˘غ˘ت ة˘بو˘ق˘ع˘لأ تل˘م˘سشو

يأأ يف كراسشي مل يذلأ فلخي

001 غلبم،8102 ذنم تاسسفانم

ي˘ف ةد˘حو˘لأ تلا˘˘قو ،ر’ود ف˘˘لأأ

نامرح متيسس هتنأدإأ دعب» :اهنايب

ةسسفانملأ نم ايئاهن فلخي نميأأ

اهمظنت تايلاعف يأأ روسضح وأأ

أرابتعأ ةسصتخملأ سسنتلأ تائيه

.»0202 ربمسسيد11 خيرات نم

فينسصت يف ةدحاو ةبترمب مدقتت وبيإا

تافرتحملا تابعÓلا ةيلودلا ةيعمجلا

ة˘ب˘ع’ تق˘ترأ ،ر˘˘خآأ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ىلإأ وبيإأ سسانيإأ ةيرئأزجلأ سسنتلأ

بيترت˘لأ ي˘ف106 ـلأ زكر˘م˘لأ
تا˘ب˘عÓ˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لأ
زكرمب اهمدقت دعب تا˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ

رداسصلأ ريخأ’أ بيترتلأ يف دحأو
ةبعÓلأ ناكمإاب ناكو ،سسمأأ لوأأ
ول مهأأ ةزفق ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
يف اهتكراسشم ءاهنإأ نم تنكمت
ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘خأ’أ ة˘ي˘˘لود˘˘لأ ةرود˘˘لأ

6 نم ةدتمملأ ةرتفلأ يف ترج

يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘˘سسيد31 ى˘˘˘˘˘˘لإأ
تربجأأ نيأأ ،سسنوتب ري˘ت˘سسن˘م˘لا˘ب
نم أركبم باحسسن’أ ىلع وبيإأ
يتلأ ةباسصإ’أ بب˘سسب ة˘سسفا˘ن˘م˘لأ

ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك ءأر˘˘ج ا˘˘˘ه˘˘˘ل تسضر˘˘˘ع˘˘˘ت
تناك وبيأ نأأ مولعمو ،تÓباقملأ
قباسسلأ بي˘تر˘ت˘لأ ي˘ف تق˘ق˘ح د˘ق
تافرتحملأ تابعÓ˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
ةينام˘ث˘ب ا˘ه˘مد˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق
ا˘ه˘غو˘ل˘ب ل˘سضف˘ب ة˘ل˘ما˘ك ز˘كأر˘م
ةرودلأ ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ع˘بر رود˘لأ
ترج يتلأ تافرتحملل ةيلودلأ
ر˘ي˘ت˘سسن˘م˘لا˘ب سسن˘ت˘لأ ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘ب
غيلسشأ ةيلأرتسس’أ ىقبتو ،سسنوتب
يملاعلأ بيترتلأ ردسصتت يتراب
ة˘ي˘نا˘مور˘˘لأ ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
يناثلأ زكرملأ يف بلاه انوميسس
ي˘ف ا˘كأزوأ ي˘موا˘ن ة˘ي˘نا˘با˘˘ي˘˘لأ و
.ثلاثلأ زكرملأ

 سسنتلل ةيلودلا ةيداحتإلا
 ةايحلا ىدم فلخي نميأا بعÓلا بقاعت

 تأيرأبملا جئأتنب بعÓتلاو دأصسف أيأصضق يف هطروت ةجيتن / سسنت

ديلا ةرك

ةيزارتحإا تاءارجإا نع نلعت رسصم
ديلا لايدنومل ابسسحت ةيوق

اعامتجأ ،دي˘لأ ةر˘كل ي˘لود˘لأ دا˘ح˘ت’أ سسي˘ئر ،ى˘ف˘ط˘سصم ن˘سسح د˘ق˘ع
،رسصم يف ناكسسلأو ةحسصلأ ةريزو ،ديأز ةلاه عم سسمأ لوأ ’وطم
اسضيأأ عامتج’أ لمسشو ،ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو ،يحبسص فرسشأأو
يف ماقيسس يذلأ ديلأ لايدنومل ةمظنملأ ةنجللأو ،نيترأزولأ يلوئسسم

ىفطسصم لاقو ،لبقملأ يفناج13و31 نيب ةرتفلأ لÓخ ،رسصم
سسوريف دسض ةيوق ةيزأرتحأ تأءأرجإأ ذاختأ مت دق هنأاب ،عامتج’أ لÓخ
يف ابوروأأ ةلوطب تايفسصت ةماقإأ ببسسب ديج انظح» :افيسضم ،انوروك
نم دئاع لك نوكي يكل لمعنسسو ،ةبرجتلأ ميقنسس ،يلاحلأ تقولأ

،خاب سساموت» :فاسضأأو ،«جراخلأ يف اهل أريفسس ،ةلوطبلأ دعب رسصم
ةعباتمل ،ةلوطبلل هروسضح د˘كأأ ،ة˘ي˘لود˘لأ ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’أ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ سسي˘ئر
نأاب ،ةحسصلأ ةريزو تنلعأأو ،«ةيلاحلأ تايدحتلأ لظ يف ميظنتلأ
يف كرحتيسس ،دÓبلأ جراخ نم ةلوطبلأ رسضحيسس يذلأ روهمجلأ

،مهنيب طÓتخ’أ مدع عم ،يرسصملأ روهمجلأ نع ةفلتخم تأراسسم
تأءأرجإ’اب نيمزتلملأ ريغ ىلع ةيروف تامأرغ قيبطت ىلع ةددسشم
دكأأ ،هبناج نمو ،ةلوطبلل ةفيسضتسسملأ ت’اسصلأ يف ،ةيزأرتح’أ

متيسس ،ةلوطبلأ رسصانع ةماقإأ دهسشيسس قدنف لك نأاب ةسضايرلأ ريزو
ريزو ،ةبنع دمحم عم قيسسنتلأ مت امك ،لماك لكسشب مهيلع هقÓغإأ
يف ةرئأزلأ دوفولأ تأرئاط لك طبهت يكل ،رسصم يف يندملأ نأريطلأ
.طÓتخ’أ مدع نامسضل ،ةرهاقلأ راطمل ةيمسسوملأ ةلاسصلأ

±.hd«ó

د˘ب˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا عرأ˘˘صصم˘˘لا ل˘˘صصح

ىل˘ع (غ˘ل˘ك36) يرأ˘ب˘ج رأ˘ب˘˘ج˘˘لا
سسمأا لوأا ة˘˘˘صسمأ˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘تر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تأ˘صسفأ˘ن˘م˘ل ثلأ˘ث˘لا مو˘ي˘لا بأ˘˘صسح˘˘ل
م˘لأ˘ع˘لا سسأأ˘ك˘ل ،ة˘ي˘نأ˘˘مور و˘˘ق˘˘ير˘˘غا

ير˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا (تاد˘˘˘ي˘˘˘صسو لأ˘˘˘جر)
يرأبج مزه˘ناو ،أ˘ي˘بر˘صصب دار˘غ˘ل˘ب˘ب
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ه˘˘˘ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح بع˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا
˘˘مأ˘˘ما ة˘˘˘يز˘˘˘نور˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لاد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

، (5-1) فورد نلصسوصس يصسورÓيبلا
ي˘ف ة˘ي˘م˘لأ˘ع˘لا ة˘ق˘بأ˘صسم˘˘لا ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ل
ل˘ث˘م˘م ر˘ث˘ع˘تو ،سسمأ˘˘خ˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ي˘ف ي˘صضأ˘م˘لا د˘حألا مو˘ي ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يرجملا هريظن مأمأا يئأهنلا فصصن

زو˘˘ف˘˘ي نا ل˘˘ب˘˘ق (4-1)أ˘برو˘ت كيرإا
د˘˘˘صض ة˘˘˘ي˘˘˘كارد˘˘˘ت˘˘˘صسا ة˘˘˘لزأ˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف

41-) ليصسأف نأيت˘صسير˘ك ي˘نأ˘مور˘لا

دبع يرئازجلا عرأصصملا نأكو،(5

د˘ق (غ˘ل˘ك55 ) تأ˘قر˘ف م˘ير˘˘ك˘˘لا
،ةيخيرأت ةيزنورب ةيلاديم كتفا

ينأيليد موي˘ترا ىل˘ع ه˘ب˘ل˘غ˘ت بق˘ع

رثعتو،6-4 ةجيتنب أيفادلوم نم
ي˘ف ةر˘صشأ˘ب˘م ه˘لو˘خد د˘ع˘ب تأ˘˘قر˘˘ف

ةصسفأنم˘لا ن˘م ي˘ئأ˘ه˘ن˘لا ع˘بر رود˘لا
ي˘كر˘ت˘لا مأ˘مأا طرأ˘ف˘˘لا تب˘˘صسلا مو˘˘ي

نكمتو،(01-0) سشت˘ي˘ل˘ك ف˘ير˘صس
ءأ˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف زو˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘˘م كلذ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ي˘˘˘˘˘نأ˘˘˘˘˘مور˘˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘كارد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا

سست˘ي˘نو˘ي˘جأ˘ف ل˘يز˘ف نأ˘˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك

تبصسلا تلزأنم تفرعو،(5-41)
د˘ي˘صس ر˘ي˘صشب ماز˘ه˘نا أ˘صضيأا ي˘صضأ˘˘م˘˘لا

ع˘بر رود˘لا ي˘ف (غ˘ل˘˘ك78) ةراز˘˘ع
ن˘˘ي˘˘صسح ي˘˘نار˘˘يإلا مأ˘˘مأا ي˘˘ئأ˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا

بلغت أمدع˘ب،(5-2) يرو˘ن د˘م˘حأا
ينأجيبرذألا ىلع يئأهنلا نمث يف

يصصقأا أمك،(2-1) فوصسأبا مÓصسإا

06) ي˘˘نو˘˘ع˘˘ل رو˘˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘ك

77) ي˘لأ˘كوأا م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘عو ،(غ˘ل˘˘ك

و (غلك28) سشلود يقوصشو ،(غلك

رودلا يف (غلك79) نيلمجوب مدآا
ي˘˘فو ،ي˘˘صضأ˘˘م˘˘لا د˘˘حألا مو˘˘ي لولا
د˘ب˘ع ل˘ه˘ت˘صسي ،ةر˘ح˘لا ة˘عرأ˘˘صصم˘˘لا

ةصسفأنملا (غلك75) سشأبرك قحلا
مويلا يف هعبتي ،ءأعبرألا دغ موي
هللا ءأطع نب ينأغلا دبع يلاوملا

hd«ó.±.(غلك16)
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ةيرئأزج˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ سسي˘ئر د˘كأأ
نأاب ناسسح نب ناي˘ف˘سس ،ي˘ب˘غ˘ير˘ل˘ل
اسسنرف بختن˘م ة˘ه˘جأو˘م لا˘م˘ت˘حأ

ةررقملأ3202 ملاعلأ سسأاك لÓخ
ز˘ي˘ف˘ح˘ت ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لأ ي˘˘سضأرأ’ا˘˘ب
ا˘يد˘ج ي˘ع˘سسلأ ل˘جأأ ن˘م ي˘˘فا˘˘سضإأ
ةرملل لهأاتلاب رئأزجلأ فده غولبل
و ،لايدنوملأ تايئاهن ىلإأ ىلوأ’أ
سسأاك ةعرق بحسس ةيلمع ترفسسأأ

لوأأ تر˘ج ي˘˘ت˘˘لأ3202 ملاعلأ
ة˘˘ه˘˘˘جأو˘˘˘م ن˘˘˘ع سسيرا˘˘˘ب˘˘˘ب سسمأأ

رئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ب ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م

حماطلأ ،ا˘ب˘ع’51 ـب يب˘غ˘ير˘ل˘ل
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ هر˘˘ي˘˘ظ˘˘نو ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
دجأوت رابتعاب ةرودلأ فيسضتسسم
ةعومجملأ نمسض اي˘ق˘ير˘فإأ د˘ع˘ق˘م
،أدنليزوينو ،اسسنرف ةيعمب ىلوأ’أ

حرسص و ،اكيرمأأ لثممو ايلاطيإأو
،ة˘˘حأر˘˘˘سص» :Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق نا˘˘˘سسح ن˘˘˘ب
لÓخ يسسنرفلأ بختنملأ ةهجأوم
لايدنوملل ةي˘حا˘ت˘ت˘ف’أ ة˘ل˘با˘ق˘م˘لأ
ةياغلل يفاسضإأ زيفحت وه اسسنرفب
نع كيهان ،لهأات˘لأ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل
قÓ˘م˘ع˘لأ بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م
نأأ ىنمتن» :فاسضأأو ،«أدنليزوين

يه3202 ة˘˘خ˘˘سسن نو˘˘كت
نم ليحتسسملأ لمعنسس ،نسسحأ’أ

ثدحلأ أذه يف ةكراسشملأ لجأأ

خ˘يرا˘ت ي˘ف ةر˘م لوأ’ ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

عا˘ط˘ت˘˘قأ لا˘˘ح ي˘˘ف و ،«ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

،ملا˘ع˘لأ سسأا˘ك ةر˘ي˘سشأا˘ت˘ل ر˘ئأز˘ج˘لأ

،ينطولأ بخانلأ لابسشأأ هجأويسس

«كويدلأ» بختنم ،مÓع نيدموب

نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ةر˘ي˘ث˘م ة˘ل˘با˘ق˘˘م ي˘˘ف

نم نييرئأزجلأ نيبعÓلأ ة˘ي˘ب˘لا˘غ

يف نوطسشنيو ةيسسنجلأ يجودزم

نع كيها˘ن ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ

«كÓ˘ب لووأأ» بخ˘ت˘ن˘م ة˘ه˘˘جأو˘˘م

بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ح˘م˘˘ط˘˘يو ،قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ف˘˘˘سصلأ بحا˘˘˘˘سص ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

ى˘˘لإأ رو˘˘ب˘˘ع˘˘لأ ،ا˘˘يرا˘˘˘ق سسدا˘˘˘سسلأ

،خيراتلأ يف ةرم لوأ’ لايدنوملأ

يتلأ ايقيرفإأ ممأأ سسأاك ماتخ يف

تاعومجملأ ةلحرم ربع قلطنتسس

بعلت امنيب،1202 ةنسس ةررقملأ

2202 ما˘ع ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لأ ةرود˘˘لأ

ثد˘ح˘لأ ى˘لإأ ل˘هأا˘ت˘ي˘سس ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لأو

لو˘ئ˘سسم˘لأ فا˘˘سضأأ و ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

رظتنن ايلاح» :ةيداحت’أ نع لوأ’أ

ةلحرم يف انيسسفانم ىلع فرعتلأ

ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف تا˘عو˘م˘ج˘م˘˘لأ

بع˘ل˘ت ثي˘ح ،ي˘لا˘ح˘لأ ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد

،1202 ة˘ن˘سس لÓ˘خ تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لأ

انتعوم˘ج˘م˘ل ا˘نرد˘سصت لا˘ح ي˘فو

يتلأ ةيئاهن˘لأ ةرود˘لأ سضو˘خ˘ن˘سس

رسشابملأ ءاسصقإ’أ تايرابمب بعلت

بقللاب زئافلأ و،2202 ماع لÓخ
سسأاك ىلإأ ةرسشابم لهأاتي يراقلأ
،ةراسشإÓلو ،«انفده وه أذهو ملاعلأ
دق يبغيرلل يقيرفإ’أ داحت’أ نإاف

ةغيسصلأ نع9102 ةياهن ىلخت
يتلأ ايقيرفإأ ممأأ سسأاكل ةميدقلأ

سسوؤوك ةثÓث ىلع دمتعت تناك
،تايوتسسم ةثÓث ىلع يأأ ةيقيرفإأ

سسأاكلأو ،ةيزنوربلأ سسأاكلأ يهو
دمتعيل ،ةيبهذلأ سسأاكلأو ةيسضفلأ

ةغيسص ى˘ل˘ع0202 نم ة˘يأد˘ب

،ابختنم61 ة˘كرا˘سشم˘ب ةد˘يد˘˘ج
ي˘ت˘لأ ة˘ب˘˘ع˘˘سصلأ فور˘˘ظ˘˘لأ ن˘˘كل
تعفد انوروك ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘ت˘سضر˘ف
ةغيسصلأ رييغت ىلإأ ةيراقلأ ةئيهلأ

رود سضوخ تررق ثيح ،أددجم

ةرودلأو1202 ماع تاعومجملأ

يف كلذو،2202 ةنسس ةيئاهنلأ
ةياهن ةعرقلأ بحسس ةيلمع راظتنأ
بختنملأ جوتو ،يلاحلأ ربمسسيد
سسأا˘˘كلا˘˘ب ي˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

سسأاكلاب مث7102 يف ةيزنوربلأ

ناكو،8102 ةن˘سس ة˘ي˘سضف˘لأ

سضوخل9102 ة˘˘ن˘˘سس بهأا˘˘ت˘˘˘ي
ى˘˘ل˘˘غأأ ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لأ سسأا˘˘كلأ
م˘ت˘ي نأأ ل˘ب˘ق ،ة˘يرا˘˘ق˘˘لأ سسوؤو˘˘كلأ
.ةسسفانملأ ماظن رييغت

ةينأمور وقيرغإا ةعرأصصم /دارغلبب ملأعلا سسأأك

سسماخلا زكرملا كتفي رابج
ةيملاعلا ةلوطبلا يف

يبغير

 لايدنوملا غولبل ايفاسضإا ازيفحت اهراد رقع يف اسسنرف ةهجاوم ربتعي  ناسسح نب
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةروراق راجفنا رثا يفوت يذلا عيشضرلا ةدلاو ةافو / ةدكيكشس
 سشورحلاب زاغ

يتلا قورحلاب ةرثأاتم ةديسس ةافو ةنيطنسسقب يعماجلا ىفسشتسسملاب يبطلا مقاطلا سسمأا راهن نلعأا
ربمسسيد رهسش نم عوبسسا لوا ةياهن عم اهنكسسمب ناتوبلا زاغ ةروراق راجفنا رثا ىلع اهل تسضرعت
هتمر امدعب ثداحلا تاذ لÓخ يفوت يذلا رهسشا4 رمعلا نم غلابلا عيسضرلا ةدلاو يهو ،يلاحلا

ديعسسلا ةيرق تناك و،هتايح دقف هنكل هذاقنا لما ىلع رانلا لاعتسشا لÓخ ةفرسشلا نم هتدلاو
غلبي عيسضر ةايحب ىدوأا ايواسسأام اثداح   ربمسسيد5 تبسسلا ةليل موي تدهسش دق سشورحلاب عبسصلاوب
سضعب لواح دق و، تÓئاعلا ىدحا نكسسمب ناثوب زاغ ةروراق راجفنا رثا ىلع ،رهسشأا4 رمعلا نم
لخدت اروف و،تيبلا ءاجرأا يف تعلدنا يتلا بهللا ةنسسلأا نم ابوره لولا قباطلا نم زفقلا دارفلا
يتلا، سشورحلا ىفسشتسسمب تلاجعتسسلا ةحلسصم ىلا نيباسصملا اولقن و ةيندملا ةيامحلا دارفأا
ديعسس نب رداقلا دبع ةدكيكسس يلاو اهموي رما و ،عيسضرلا ةثج ثثجلا ظفح ةحلسصم هيف تلبقتسسا

يئلولا ريدملا ،سشورحلا ةرئاد سسيئر  ةقفر ،ةيلولل ماعلا نيمألا نم لك  ربخلاب هملع روف
مجح ىلع فوقولاو ،ةررسضتملا ةلئاعلا لزنم دقفتب سشورحلا ةيدلب سسيئرو ،ةيندملا ةيامحلل
.ىفسشتسسملاب جÓعلل عسضخي لازي ل يفوتملا عيسضرلا قيقسش لفطلا نأا ىلا راسشي،رارسضألا

رانيدوب ةايح

““ازيفيد زيلانأا““ عقوم بسسح

عون نم ةرئاط لوأا ملشستي يرئازجلا سشيجلا
““2مأا/مأا92-غيم““

نأا ةيملاعلا سشويجلاو ةحلشسألاب ةقلعتملا رابخألا لقن يف سصتخملا ””ازيفيد زيلانأا”” عقوم فششك
-غيم”” عون نم ةيشسور ةلتاقم ،يرشس لكششب عيباشسأا ةعشضب لبق ،تملشست ةيرئازجلا ةيوجلا تاوقلا

،ةيوجلا دعاوقلا ىدحإا يف اهبيكرت متو ةككفم تلشصو ةرئاطلا نأا ردشصملا حشضوأا ثيح،””2مأا/مأا92
ىدتنم يف تمت ةيشسورلا ةعنشصملا ةكرششلاو يرئازجلا بناجلا نيب تاثداحملا نإاف هتاذ عقوملل اقفوو

سضرعملا يف نيفرطلا نيب يذيفنتلا دقعلا عيقوت متي نأا لبق8102 ةنشس مظن يذلا يشسورلا عافدلا

يرئازجلا دفولا عقو نيأا،9102 ربمتبشس1 ىلإا توأا72 نم ةرتفلا يف دقع يذلا ””سسكام”” يلودلا

ديدعلاو ””2مأا/مأا92-غيم”” زارط نم ةلتاقم61 ءارششل نيتلشصفنم نيتيقافتا ردشصملا بشسح اهتقو

92-غيم”” زارط نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو اذه ،راودألا ةددعتم ””أا.اك.مأا03-وشس يوخوشس”” تÓتاقم نم

لكيهب ةزهجملا ةديدجلا ””موركلف”” ةلئاع ىلإا يمتنت (دعاقملا ةيئانثو ةيداحأا) راودألا ددعتم ””2مأا/مأا
عفادلا نزولا ةبشسن ةدايزل مويثيللاو موينملألا نم ةفيفخ ةكيبشس نم ينبم هميمشصت داعم ةرئاط
نييعت ماظنو ةروطتم تاكرحم ،فئاظولا ةددعتم تاششاشش ،كÓشسألا ربع ناريطلا يف مكحتلا تاودأاو
رشصم نأا ىلإا ةراششإلا ردجت امك ،ىرخألا ايازملا نم ديدعلا ىلإا ةفاشضإلاب ةذوخ ىلع تبثم فدهلا

92-غيم»و ””سسأا92-غيم”” زارط لحم لحتشس يتلا ةثيدحلا ةخشسنلا هذهل يبنجأا نوبز لوأا تناك

يره ديلو.””يب.وأا

ةبانعب يدلبلا يبعششلا سسلجملاب ةديدج تانييعت
سسيئر رشضخل يمرز بئانلا بيشصنت سسمأا مت ةبانعب يدلبلا يبعششلا سسلجملل ةيداعلا ةرودلا سشماه ىلع
يلاوح ذنم يفوت يذلا نيدلازع نانرف بئانلل افلخ ةبانع ةيدلب حلاشصمل عباتلا لولا يرشضحلا عاطقلا
ةنجل سسيئر حبار طاهب بئانلا نييعتو يمرزل افلخ ةيلاملاب افلكم ابئان حابذ ماششه نيع امكو نيرهشش
ةبانع ةيدلبل يبعششلا سسلجملل ةيداعلا ةرودلا ل Óخ اذهو ةنشس يلاوحل ارغاشش اهبشصنم ناك يذلا ةئيبلا
روهدتو رومألا سضعبل ءاشضعلاو باونلا تاداقتنا ببشسب ةنخاشس اهنأاب تزيمت يتلاو سسمأا تدقع يتلا
تاششرو ءارج لاحوألاو ةيئاملا كربلا راششتنا ببشسب راود ىلإا تلوحتو ةبانع ءايحأل يطيحملا عشضولا
تابرشستلا بناج ىلإا ءاتششلا لشصف يفو دحاو تقو يف ءايحألاو عراوششلا لكب ةحوتفملا تاقرطلا لاغششا
ىلع ةيدلبلا حلاشصمل ةعباتلا تارقملا سضعب اهيلإا, تلأا يتلا عاشضوألاب نولخدتملا باعلأا امكو .ةيئاملا

تاققششت هب دجوي هنأا ببشسب عبارلاو ثلاثلا عاطقلا رارغ ىلع ةيرشضحلا تاعاطقلا تارقم رارغ
لفكتلاو فورظلا هذه لثم يف لمعلا نوعيطتشسي ل نيفظوملا ىتح فقشسألا نم ةيئام تابيرشستو
طشسوب ةدجاوتملا ةيئادتبلا سسرادملاب ةئفدتلا مادعنا ىلإا اشضيأا قرطتلا مت امكو نينطاوملا تلاغششناب
ىلع ارطخ لكششت تتابو فقشسألا تارايهنا نم يناعت يتلا سسيداب نبا ةشسردم رارغ ىلع ةنيدملا
مهقح نم هنأاب نيدكؤوم تامولعملاب مهدمت ل ةرادإلا نأاب نيبختنملا باعأا و نيشسردمتملا ذيمÓتلا
.عيراششملاو تاقفشصلا ىلع ةقداشصملا لبق رومألا تايرجم ىلع عÓطإلا

حراف ةيروح

تارّد˘خ˘م نورا˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرّد˘لا تاّو˘ق تحا˘طأا

غلبمو جلاعملا فيّكلا نم امارغوليك35 هتزوحب
سشيتفت ءان˘ثأا ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م
يح ىوتشسم ىلع دجاوتملا هنكشسم

ّ
عباتلا ةزارخ 

نم ردحني لواقم فيقوت ّمت ثيح بنعلا داو ةّيدلبل
لاحرب ةقطنمب ين˘مأا ز˘جا˘ح ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يلو
ة˘ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب كرّد˘لا ح˘لا˘شصم تط˘ب˘شضو

30 يلوحب اهنزو رّدق يدنهلا بنقلا نم ةليئشض

يف ل˘ّث˘م˘ت˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب تا˘مار˘غ

عم تايطعملا ةفاك لÓغتشسا ّمتيل جد000041
ة˘˘حا˘˘طإلا ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘شسأا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ّط˘˘خ ع˘˘شضو
ع˘ئا˘قو ّنأاو ا˘م˘ل˘ع ،ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ””نورا˘˘ب»ـب

9102 ةنشس نم ربوتكأا52 موي ىلإا دوعت ةّيشضقلا

ينطولا كردلا ةقرف ىلإا تامولعم تدرو نيح
دوجو اهداف˘م ةد˘ّكؤو˘م ة˘ي˘ن˘مأا ردا˘شصم ن˘م لا˘حر˘ب˘ب
ةهجّتم نوّللا ءادوشس ””سسديشسرم”” عون نم ةرايشس
تل˘˘م˘˘حو ةد˘˘كي˘˘كشس ها˘˘ج˘˘ّتا˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘م
ةربتعم ةّيمك دوجو لامتحا اهتاّيط يف تامولعملا

كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘عو ،ة˘ب˘كر˘م˘لا ل˘خاد تارّد˘خ˘م˘لا ن˘˘م
ةّدعب ةينمأا زجاوح ينطولا كرّدلا تاّوق تعشضو
دعب قرطلا ىّتشش قلغب اهمايق عم ةبقارم طاقن
اهفيقوت لبق اهيف ةبكرملا ريشس ةّيناكمإا ةشسارد
يفو ،لاحربب تاقرطلا نمأا ةقرفل عبات تباث زجاحب
””سسديشسرملا”” ةرايشس سشيتفت دنعو ةلشص وذ قايشس
ينطولا كردلا رشصانع كاذنآا ترثع اقيقد اششيتفت

30 اهنزو رّدقي تارّدخم ةعطق ىلع اهداّجشس تحت

يلام غلبم ىلع اشضيأا اهلخادب اورثع امك تامارغ

مي˘ل˘شست ّم˘ت ن˘يأا لا˘ّق˘ن ف˘تا˘هو جد000041 هردق
فورعم لواقم هّنأاب نّيبت يذلا اهقئاشسو ةرايشسلا
ىّمشسملاب رمألا قّلعتيو ةنيطنشسق ةيلو نم ردحني
ةّشصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ّج˘لا ى˘لإا لّو˘ح يذ˘لا ””سش.ج.ب””

ر˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘شسل
ّ

ءانثأا ريخألا اذ˘ه ح˘شضوأاو ،تا˘ي
ينطولا كردلا رشصانع فرط نم هتاحيرشصت عامشس
هتدوارو ةبانعب هدلاو لزنمب عئاقولا موي ناك هّنأا
اهكÓهتشسا سضرغ˘ب تارّد˘خ˘م ة˘ع˘ط˘ق ءار˘شش ةر˘كف
””د.ب.خ”” ى˘ّم˘شسم˘لا ه˘ق˘يد˘شصب ا˘ي˘ف˘تا˘ه ل˘˘شص˘˘ّتا˘˘ف
رجات ىلإا هداششرإا لجأا نم ةنيطنشسق ةيلوب نكاشسلا

هدششرأاف ،دّيجلا عونلا نم هتعاشضب نوكت مومشس
يحب نطاقلا ””سص.خ.ب”” ىّمشسملا هّمع نبا ىلإا

فوقوملا فاشضأاو ،بنعلا داو ةيدلبل عباتلا ةزارخ
مويلا كلذ ءاشسم ةزارخ يح يف فّقوت هّنأا هلاوقأا يف
ناكملا يف ّهنأا هرابخإل ””د.ب.خ”” هقيدشصب لشصّتاو
لواقملا نيب ءاقل ةطقن ىلع قافّتإلاّ متو بولطملا

ناكم ىلع ايقت˘لا ناذ˘ل˘لا ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ر˘جا˘تو
يحلا دجشسم نم برقلاب

ّ
هقيدشص ّمع نبا رشضح نيأا 

30 يلاوحب اهنزو رّدقي فيكلا نم ةعطق همّلشسو

،جد0002 هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ل˘با˘ق˘˘م تا˘˘مار˘˘غ
يف قلطنا ّهنأا تاقيقحتلا لÓخ ينعملا حشضوأاو
ىوتشسم ىلع هفيقوت لبق ةنيطنشسق ىلإا هقيرط
ردجت ،لاحر˘ب كرد ح˘لا˘شصم˘ل ع˘با˘ت˘لا تبا˘ث˘لا ّد˘شسلا
ةّطخ تمشسر ينطولا كرّدلا حلاشصم نأا ةراششإلا
ىلع سضبقلا ءاقلإا ىلإا تشضفأا ماكحإلا ةياغ يف
يذ˘لا ””سص.خ.ب”” ى˘ّم˘شسم˘لا تارّد˘˘خ˘˘م˘˘لا ر˘˘جا˘˘ت

ـب اهنزو رّدقي تارّدخم ةعطق ىلع هتزوحب طبُشض

ةروكذملا تاهجلا تماق كلذ ىلع ءانبو مارغ20
يحب هيف هبتششملا نكشسمل ةقيقد سشيتفت ةّيلمعب

رخ
ّ

مارغوليك35 ىلع حلاشصملا تاذ ترثع نيأا ةزا
ةفرغ يف ماكحإاب ةأاّبخم تناك جلاعملا فيكلا نم
قباطلا ىلإا ةيدؤوملا ملÓشسلا تحت ةقلغم ةريغشص
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع كرد˘لا لا˘جر ر˘ث˘˘ع ا˘˘م˘˘ك لوألا

دوعت اّهنأا حّجرم ينعملا مون ةفرغب جد000551
ةيناث ةيحان نم ةراششإلا ردجت ،جيورتلا تادئاع ىلإا
ّةينوناقلا تاءارجإلا تذخّتا ّةشصتخملا حلاشصملا ّنأا
ىلإا هليوحتّ مت يذلا فوقوملاّ قح يف ةمزÓلا
ءاثÓثلا سسمأا ةحيبشص لث˘مو ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإلا تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ما˘˘مأا
سسمتلي نأا ل˘ب˘ق ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ة˘فا˘ك ى˘لإا تع˘م˘ت˘شسا

يف دّبؤوملا ةبوقع ةباينلا ىدل ماعلا قحلا لثمم

9 ةبوقعب ةمكحملا ةئيه فرط نم هتنادإاو هّقح

ةيانج باكتراب هتعباتم دعب ةذفان انجشس تاونشس
ةعورششم ريغ ةقيرط˘ب تارّد˘خ˘م ن˘يز˘خ˘تو ةزا˘ي˘ح
.ةمّظنم ةّيمارجإا ةعامج راطإا يف عيبلا دشصق

يتبشس ديلو

ينطولا دهعملا اهنع فششك يتلا ماقرألا ترهظأا
فينشصت نع ،سسمأا لوأا ،تايئاشصحإÓل يلاطيإلا
مئارجلل اباكترا بناجألا رثكأا نيب نم نييرئازجلا

سسمخلا تاونشسلا لÓخ يلاطيإلا يشضارألا ىلع
بيترتلا ليذ يف كلذ لباقم مهدجاوتو ةريخألا

ماقرأا ترهظأا ثيح. بر˘غ˘لا م˘ه˘ئار˘ظ˘ن˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ثلث نأا ايلاطيإا يف تايئاشصحإÓل ينطولا دهعملا

ةنشسو4102 ةنشس نيب تب˘كترا ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا

اهي˘ف طرو˘ت ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘شضارألا ى˘ل˘ع9102
ةعيبط تاذ مئارجلا نم ربكألا ةبشسنلا نأاو بناجأا

ةقرافألا نإاف روكذملا ردشصملل اقفوف ،ةيشسنج

يف نا˘كشسلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب6.1 ةبشسن نو˘ل˘كششي
د˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا نو˘ل˘ت˘˘ح˘˘ي م˘˘هو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
يف طروتلا ةيحان نم نييبوروألاو نييلاطيإلا

7102و8002 ن˘˘ي˘˘ب˘˘ف ،م˘˘ئار˘˘˘ج با˘˘˘كترا

مهنم3.24 بنا˘جأا د˘˘شض م˘˘كح106328ردشص

8.6و نييوي˘شسآا7.8 ،ةقرا˘فأا7.04 ،نيي˘بوروأا

تا˘ي˘شسن˘ج˘لا ر˘ث˘كأا سصو˘شصخ˘ب ا˘مأا ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘كير˘˘مأا
ـب لوأا ا˘ي˘نا˘مور تءا˘ج د˘ق˘ف م˘ئار˘˘ج˘˘ل˘˘ل با˘˘كترا

ينامور1410193 لشصأا نم) نادم838941

208721 ـب ايناث برغملا ،(ايلاطيإا يف سشيعي

نادم75276 ايناب˘لأا ،(م˘ي˘ق˘م034051) ناد˘˘م

03116 )02859 سسنو˘ت ،(م˘ي˘ق˘˘م464339)

نيشصلا(ميقم06914 )63568 لاغنشسلا ،(ميقم

46462 ايريج˘ي˘ن(ميقم47282 )365532

(ميقم23402 )25239 رشصم ،(ميقم)73166

ميقم يرئازج21622) نادم93691 ـب رئازجلاو
عشستلا لودلا هذه ونطاوم نيدأا ثيح ،(ايلاطيإا يف

˘ما˘كحألا ي˘لا˘م˘جإا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب9.12 ةبشسنب
.ايلاطيإا يف ةرداشصلا

فنعلل اباكترا بناجألا رثكأا ةبراغملا
تاردخملاب ةرجاتمو يسسنجلا

اياعرلا اهيف طروت يتلا مئارجلا رثكأا نيب نم امأا
تراششأا دقف ،يلاطيإلا يشضارألا ىلع بناجألا
ايلاطيإا يف تايئاشصحإÓل ينطولا دهعملا ماقرأا

ةنادإا3961 لشصأا نمف ،ي˘شسن˘ج˘لا ف˘ن˘ع˘لا ى˘لإا
ةيلاطيإلا مكاحملا اهترد˘شصأا ي˘شسن˘ج˘لا ف˘ن˘ع˘لا˘ب

اهتايئاشصحإا ىلع رفوتي ةنشس رخآا)7102 ةنشس

بناجأا دشض ةنادإا207 رادشصإا مت دقف (دهعملا

برغملا،(521) اينا˘مور د˘يد˘ح˘ت˘لا ه˘جو ى˘ل˘عو

(04) سسنوت،(14) رشصم،(44) اينابلأا،(811)

نوينامورلا هيف ردشصت تقولا يف،(71) ايريجينو
تاقرشسلا يف نيطروتملا ةمئاق اشضيأا ةبراغملاو
نيدأا ثيح ،ةروكذملا ةنشسلا لÓخ تاراجششلاو

349 ،ايبرغم7371 ،ةقرشسلاب اينامور7245

ما˘كحألا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ا˘مأا ،ا˘ي˘شسنو˘ت346 ،اينابلأا
نيلوؤوشسملا ةناهإاو ةمواقملاو فنعلاب ةقلعتملا
ـب ةبراغملا بناجألا ةمئاق ردشصت دقف نييمومعلا

ةنادإا817 ـب نوينا˘مور˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ي ،ة˘نادإا389

اشضيأا ةبرا˘غ˘م˘لا رد˘شصت ا˘م˘ك،125نويشسنوتلاو
راجتلا مئار˘ج ي˘ف بنا˘جألا ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق

مكح4062 ـب ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب

نابلألا ،امكح0841 ـب نويشسنوتلا مهيلي ،ةنادإا

يف تفÓلاو امكح457 ـب نويريجينلاو6041
ر˘كذ م˘ت˘ي م˘ل نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا نأا تا˘ي˘ئا˘شصحإلا هذ˘˘ه
فنعلاب ةقلعت˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت
ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةرا˘˘عد˘˘لا ،تا˘˘قر˘˘شسلا ،ي˘˘شسن˘˘ج˘˘˘لا
.ةيلقعلا تارثؤوملاب

يره ديلو

 لوأا ةبراغملا و ايبرع ريخألا زكرملا اولتحا

 نيطروتملا رثكأا نيب نم نويرئازجلا
ايلاطيإاب مئارج باكترا يف

 جلاعملا فيكلا نم غلك35 ىلع هلزنم لخاد رثع

ةبانعب تارّدخم نورابب ةحاطإلا

 سسياق ةيدلبب تاردخملا جورمل اذفان انجشس تاونشس01 / ةلششنخ
جورم فيقوت نم ،ةلششنخب سسياق ةرئاد نمأل عباتلا لوألا يرشضحلا نمألاب ةطرششلا تاوق تنكمت
نمألا حلاشصم ىلإا تدرو تامولعم ىلإا دوعت ،ةيشضقلا. سسياقب يرشضحلا طشسولا يف تاردخملا
سضرعو ةزايحب رمعلا نم يناثلا دقعلا يف سصخشش مايق اهدافم ،سسياق ةرئاد نمأل عباتلا لوألا يرشضحلا

نمألا رشصانع تلقنت روفلا ىلع ، يشصخششلا لامعتشسلا فدهب ريغلا ىلع ةيلقع تارثؤومو ةردخم داوم
يذلا هيف هبتششملا فيقوت مت ةمكحم ةينمأا ةطخ دادعإا دعب ، ناكملا نيع ىلإا سسياقب لوألا يرشضحلا
هعاشضخإا دعب ، هفيقوت مت نيأا لششفلاب تءاب هتلواحم ريغ ، رارفلا لواح ةطرششلا تاوقل هتدهاششم درجمب
(يدنهلا بنقلا جنتار) تاردخم ةدمعأا ىلع اهلخادب رثع رئاجشس ةبلع هتزوحب طبشض ، يدشسجلا سسملتلل

عباتلا لوألا يرشضحلا نمألا رقم ىلإا هيف هبتششملاو اهليوحت مت ،غ32 ـب ردقي اهنزو عيبلل ةأايهم تناك
فلم دادعإا مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا دعب .ةمزÓلا قيقحتلا تاءارجإا ةلشصاومل سسياق ةرئاد نمأل
ةردخم داومل عيبلا دشصق ةزايحلاب ةعورششم ريغ ةقيرطب مايقلا عوشضومب امهيف هبتششملا قح يف يئازج

01ـب هتنادأا يتلا ، سسياقب ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا هيف هبتششملا ميدقت هبجومب مت ،(يدنهلا بنقلا جنتار)

. عاديإلا عم جد000.005ـب ردقت ةذفان ةيلام ةمارغ و ةذفان سسبح تاونشس
 تاششوهلب نارمع
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