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 خانملا تابلقت ببضسب هروهظ دعب
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6 صص علاط



¯  S°∏«º.±
،رئأزجلاب يلا˘ط˘يإلأ ر˘ي˘ف˘شسلأ ،ف˘ششك
ةمقلأ داقعنأ برق نع ،ريريف لاكشساب
لوح يجيتأرتشسلأ رأوحلأو ةيئانثلأ
أدكؤوم ةينمألأو ةيشسا˘ي˘شسلأ ا˘يا˘شضق˘لأ
ةراف˘شس دأد˘ع˘ت˘شسأ قا˘ي˘شسلأ سسف˘ن ي˘ف
ىدتن˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘ط˘يأ
برقأأ يف ىوتشسملأ عيفر يداشصتقأ

لا˘م˘عألأ يدا˘ن ثع˘بو ،ن˘كم˘˘م تقو
،بر˘عأو أذ˘ه .ي˘لا˘ط˘يإلأ ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

نع رئأزجلأ ىد˘ل ي˘لا˘ط˘يلأ ر˘ي˘ف˘شسلأ
فو˘قو˘ل ق˘ي˘م˘ع˘لأ ه˘نا˘ن˘˘ت˘˘مأو هر˘˘كشش
بنا˘ج ى˘لأ ا˘ب˘˘ع˘˘ششو ة˘˘لود ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
أدكؤوم ، انوروك ةمزأأ لÓخ ايلاطيأ

تاقÓع امهطبر˘ت ن˘يد˘ل˘ب˘لأ نأ ى˘ل˘ع
.أدج يرث سضام امهدحوي امك ،ةيوق
يتلأ هتلاشسر يف ،ريفشسلأ ،حشضوأأو
ةيمشسرلأ ة˘ح˘ف˘شصلأ ر˘ب˘˘ع ا˘˘هر˘˘ششن
،«كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لأ» ى˘˘ل˘˘ع ةرا˘˘ف˘˘شسل˘˘˘ل
مهنأ ايلاطيل ينطولأ ديعلأ ةبشسانمب
ةمزألأ  نم تناع يتلأ نأدلبلأ نم

تأر˘ششع نأأو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ
أو˘مد˘ق  ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

يف ايلاطيإأ ىلأ اهلاشسرإل تأدعاشسم
تأدعاشسم ى˘لأ أر˘ي˘ششم ،ة˘ما˘ت ة˘ير˘شس
تائ˘ي˘هو ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘م˘حألأ لÓ˘ه˘لأ
نل ايلاطيأ نأ ،أريريف فاشضأأو . ىرخأأ
ةمأركلأو ةقأد˘شصلأ ة˘ب˘ه أد˘بأأ ى˘شسن˘ت
أدكؤوم ،نويرئأزجلأ ا˘ه˘ن˘ع نا˘بأأ ي˘ت˘لأ

ة˘˘بأر˘˘ق˘˘لأ ط˘˘بأر و˘˘ه أذ˘˘ه  نأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ذإأ ،رأو˘ج˘لأ ط˘ق˘ف سسي˘لو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ
دتمي كرتششم خيرات ايلاطيأو رئأزجلل

،تاعطاقتلأو تلداب˘ت˘لأ نم نور˘ق˘ل
ةشضهنلأ تاظح˘ل هؤو˘ل˘م˘تةكرتششملأ
امهنأاب نيدلبلأ ،فشصو امك .ةميظعلأ
نأأ ىلع أدكؤوم .ايقيرفإأو ابوروأأ اتبأوب
تاقÓع امهعمجت ايلاطيإأو رئأزجلأ
.ة˘كر˘ت˘ششمو ة˘شصلا˘خو ة˘يدو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث
يشسامولبدلأ ،ددشش ،ىرخأأ ةهج نمو
هد˘ل˘بو ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ى˘ل˘ع  ي˘لا˘ط˘˘يلأ
ةيشسايشسلأ لولحلأ معد نÓشصأويشس
يف ةمئأد˘لأو ة˘كر˘ت˘ششم˘لأو ة˘ل˘ما˘ششلأ
.ايبيل
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يف ردشص كرتششم يرأزو رأرق ددح
ةيمشسرلأ ةديرجلأ نم ريخألأ ددعلأ
ل˘شسغ تا˘ي˘ل˘م˘ع عو˘˘شضخ تأءأر˘˘جأ

طبترت نيذلأ ن˘ي˘ما˘ث˘ج ن˘فدو ل˘ق˘نو
ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب ىود˘ع˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘تا˘˘فو

ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘˘ت ءأو˘˘شس،(91-ديفوك)
.ةلم˘ت˘ح˘م˘لأ وأأ ةد˘كؤو˘م˘لأ تلا˘ح˘لا˘ب
ني˘ع˘ت˘ي ه˘نأأ ى˘لإأ رأر˘ق˘لأ أذ˘ه ر˘ي˘ششيو
يف ،ايميلقإأ سصتخ˘م˘لأ ي˘لأو˘لأ ى˘ل˘ع
لمعلأ قيشسنتل ةيئلولأ ةنجللأ راطإأ
سسوريف ءابو نم ةياقولل يعاطقلأ

نفدو لقن تايلمع ةعباتم ،انوروك
.اهقيشسنتو نيفوتملأ ءلؤوه نيماثج
سصنلأ حشضوي ،ةافولاب قلعتي اميفف
،يفوتملأ نكشسمب اهثودح دنع و هنأأ
نم لزنملأ يف ةافولأ ةنياعم نكمي»
ماعلأ عاطقلأ يف سسرامم بيبط لبق
وأأ هتدأرإأ سضحمب لقنت سصاخلأ وأأ
،«ةشصتخملأ تاطلشسلأ نم ةريخشستب
نياع˘م˘لأ بي˘ب˘ط˘لأ ظ˘حل لا˘ح ي˘فو
ه˘نإا˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ل سضأر˘عأأ دو˘جو
ةحلشصم ى˘لإأ نا˘م˘ث˘ج˘لأ ل˘ق˘ن رر˘ق˘ي»
سصي˘خ˘ششت˘لأ سضر˘غ˘ب ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح

حلاشصم أروف كلذب ملعيو لمتحملأ
مÓعإأ بجي ا˘م˘ك ة˘شصت˘خ˘م˘لأ ن˘مألأ
ر˘ي˘بأد˘ت˘لا˘ب ى˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لأ ةر˘˘شسأأ دأر˘˘فأأ
.«ىودع يأأ يدافتل اهذاختأ بجأولأ

ىلع ابوجو نامثجلأ لشسغ متي» و
ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘˘ل˘˘شصم ىو˘˘ت˘˘شسم
ناكم˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلأ ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
حمشسي ثيح ،«هنم ةبيرقلأ وأأ ةافولأ
ن˘ي˘ما˘ث˘ج˘لأ ل˘شسغ ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غأر˘˘ل˘˘ل
ىلع ةمدخلأ هذه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل عو˘ط˘ت˘لأ

عم ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىوتشسم
ةياقولأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ل مرا˘شصلأ مأر˘ت˘حلأ»
ا˘هدد˘ح˘ي ي˘ت˘لأ ن˘مألأو ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأو
ا˘م˘ك .«ة˘ح˘شصلا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ر˘˘يزو˘˘لأ
نم يفوتم˘لأ ة˘ل˘ئا˘ع دأر˘فأل ح˘م˘شسي»
ةرظنلأ ءاقلإاب طقف عورفلأو لوشصألأ
،هلشسغ دعب ،يفوتملأ ىلع ةريخألأ

ريبأدتلأو ةياقولأ طورشش مأرتحأ عم
د˘عا˘ب˘ت˘لأو ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ه˘ي˘ل˘ع د˘كؤو˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م ،«ي˘عا˘م˘ت˘˘جلأ
ل˘ق˘ن˘˘ب ل˘˘شصت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأأ .رأر˘˘ق˘˘لأ
يرأزولأ رأرقلأ ر˘ي˘ششي˘ف ،ن˘ي˘ما˘ث˘ج˘لأ
ي˘لأو˘ل˘ل ن˘كم˘ي» ه˘نأأ ى˘لإأ كر˘ت˘ششم˘لأ
هذهب سصيخرتلأ ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ سصت˘خ˘م˘لأ
دعي امك لهؤوم فظوم لكل ةمهملأ

ءانب ،راظتنأ نود ،لقنلاب سصيخرتلأ
ة˘شصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ةدا˘˘ه˘˘ششلأ ى˘˘ل˘˘ع
يتلأ نفدلأ ةشصخرو ةافولأ ةنياعمب
يبعششلأ سسلج˘م˘لأ سسي˘ئر ا˘هرد˘شصي
ملشسيو ايم˘ي˘ل˘قإأ سصت˘خ˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
لث˘م˘م وأأ ي˘فو˘ت˘م˘لأ ة˘ل˘ئا˘ع ل˘ث˘م˘م˘ل
لق˘ن˘ب ا˘نو˘نا˘ق ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ
سسفن يف نفدلأ لاح يفو .«نامثجلأ
سصيخرتلأ ربتعي» ،ةافولأ ناكم ةيدلب
سسلجملأ سسيئر نع رداشصلأ نفدلاب
ةباثمب سصتخ˘م˘لأ يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘ششلأ
،راطإلأ تأذ يفو .«لقنلاب سصيخرت
وحن لقنلأ ةيلمع نأاب سصنلأ حشضوي
ةبقأرملأ تحت» متت نأأ بجي ةربقملأ

كردلأ حلاشصمل ةينمألأ ةقفأرملأ و
سصتخملأ ينطولأ نمألأ وأأ ينطولأ
،نفدلأ ةلحرمل ةبشسنلاب امأأ .«ايميلقإأ
حانج ىلع» ةيلمعلأ متت نأأ بجيف
ةدا˘˘ه˘˘ششلأ سسا˘˘شسأأ ى˘˘ل˘˘ع «ة˘˘عر˘˘شسلأ
بجي امك نفدلاب سصيخرتلأو ةيبطلأ
يف اهديقو نفدلاب حيرشصتلأ مامتإأ
ن˘م˘شض ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ تÓ˘˘ج˘˘شس
أذ˘ه˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘˘شصن˘˘م˘˘لأ لا˘˘جآلأ
ءÓ˘جإأ سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأأ .سضر˘˘غ˘˘لأ

ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘˘ما˘˘ث˘˘ج

،انوروكب ةباشصإلأ ببشسب جراخلاب
ل» هنأأ ىلع يرأزولأ رأرقلأ ددششيف
نم نامثجلأ لقنب سصيخرتلأ ملشسي

ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر فر˘˘ط
نم بوتكم دهعت دعب لإأ يلشصنقلأ

ذاختاب ةي˘ن˘ع˘م˘لأ ز˘ئا˘ن˘ج˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم
نم ةياقولأو ةيامحلأ ر˘ي˘بأد˘ت ع˘ي˘م˘ج
فلملأ ىلإأ ةفاشضإأ ،ىودعلأ راششتنأ
ليوحتب قلعتي امي˘فو .«ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ

رئأزجلاب نيفوتملأ بناجألأ نيماثج
مأرتحأ لظ يف متي هنإاف ،جراخلأ ىلإأ
تأءأر˘˘˘˘جإلأو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘بأد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ سسف˘˘˘˘˘ن
ل» هنأأ ملعلأ عم ،اهيلع سصوشصنملأ
ن˘فد لأو˘حألأ ن˘م لا˘ح يأا˘ب ن˘˘كم˘˘ي

لإأ رئأزجلاب يفوتملأ يبنجألأ نامثج
ه˘ت˘ي˘ل˘ث˘م˘م وأأ ه˘تر˘شسأأ ة˘ق˘فأو˘م د˘˘ع˘˘ب
ةدمتعملأ ةيلشصنقلأ وأأ ةيشسامولبدلأ
يأأ يدا˘ف˘˘ت د˘˘شصقو .«ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف
ر˘ي˘غ سضأر˘غألأ ة˘لأزإأ م˘ت˘˘ي» ،ىود˘˘ع
و يفوتملاب ةشصاخلأ ريهطتلل ةلباقلأ
ريشضحت يف ةلم˘ع˘ت˘شسم˘لأ تأد˘ع˘م˘لأ
ةلمعتشسملأ كلت أذكو اهلشسغل ةثجلأ
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘فد˘لأو ل˘ق˘ن˘˘لأ ي˘˘ف
تآا˘ششن˘م وأأ ة˘ي˘ح˘شصلأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ

.«تايافنلأ ةجلاعم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ىلوألأ ةرأزولأ حلاشصمل نايب دافأأو
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل عا˘م˘ت˘جأ د˘˘ع˘˘ب
نأأ ،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘˘ئر˘˘مـلأ ر˘˘شضا˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
سضر˘ع ى˘لإأ تع˘م˘ت˘شسأ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ»
نا˘˘كشسلأو ة˘˘ح˘˘˘شصلأ ر˘˘˘يزو ه˘˘˘مد˘˘˘ق
روطت لوح تايفششتشسملأ حÓشصإأو
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لأ
ديفوك) انوروك سسوريفب ةطبترمـلأ

نم ةذخ˘ت˘مـلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ أذ˘كو،(91
ةهجأومـل ةيمومعلأ تاطلشسلأ فرط
أذ˘ه م˘˘يد˘˘ق˘˘ت بق˘˘عو .ة˘˘لا˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه
ىلع لوألأ ريزولأ سصرح ،سضرعلأ
سسي˘˘ئر تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘لأ
نأأ ى˘لإأ ر˘ي˘ششت ي˘ت˘لأ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

رجحلأ نم جورخلل قيرطلأ ةطيرخ
بجي ،انرمو ايجيردت نوكيشس يذلأ
سسا˘شسأأ ى˘ل˘ع ا˘م˘ت˘ح ا˘هدأد˘عإأ م˘ت˘ي نأأ

ةطلشسلأ اه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ي˘شصو˘ت˘لأ

ءاكر˘ششلأ ع˘م روا˘ششت˘لا˘بو ة˘ي˘ح˘شصلأ

نأأ ىلع ديكأات˘لأ ع˘م ،ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

لاغششنإلأ لظت ن˘ي˘ن˘طأو˘مـلأ ة˘ح˘شص

ىد˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوألا˘˘ب ى˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ

تعمت˘شسأ و .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ

ر˘يزو ه˘مد˘ق سضر˘ع ى˘لإأ ة˘مو˘كح˘˘لأ

لو˘ح ل˘ق˘ن˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ لا˘غ˘ششألأ

يذلأ يذيفن˘ت˘لأ مو˘شسر˘مـلأ عور˘ششم

نأريطلل ةينطولأ ةلاكولأ ماهم ددحي

Óمع .اهريشسو اهم˘ي˘ظ˘ن˘تو ي˘ند˘مـلأ

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب

ة˘ي˘ن˘طو ة˘لا˘كو ءا˘ششنإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لأ

اهردشصأأ يت˘لأو ،ي˘ند˘مـلأ نأر˘ي˘ط˘ل˘ل

د˘ق˘ع˘ن˘˘مـلأ ءأرزو˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م لÓ˘˘خ

ة˘مو˘كح˘لأ تشسرد ،يا˘م3 خيرا˘ت˘ب

˘مو˘شسر˘م عور˘ششم ى˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘شصو

لمعو ميظنتو ماهم ددحي يذيفنت

ة˘م˘ه˘م˘لأ ل˘ث˘م˘ت˘ت˘شسو .ة˘لا˘كو˘لأ هذ˘ه
نا˘م˘شض ي˘ف ة˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لأ

لا˘ج˘م ي˘ف ة˘لود˘لأ ما˘ه˘م ة˘شسرا˘˘م˘˘م
ىلع فأرششإلأو ة˘با˘قر˘لأو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ

نم .يندملأ نأريطلأ ةطششنأأ عيمج
ىلإأ ةموكحلأ تعمتشسأ ،ىرخأأ ةهج
ن˘ما˘شضت˘˘لأ ةر˘˘يزو ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق سضر˘˘ع
ةأأر˘م˘لأ ا˘يا˘شضقو ةر˘شسألأو ي˘ن˘˘طو˘˘لأ

تاطاششن ر˘يو˘ط˘تو ثع˘ب قا˘فآأ لو˘ح
فرط نم هتشسأردل ابشسحت عاطقلأ

ر˘ي˘كذ˘ت˘لأ م˘ت د˘قو .ءأرزو˘لأ سسل˘ج˘˘م
ئدا˘˘ب˘˘˘مـلا˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘شسا˘˘˘ن˘˘˘مـلأ هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
ن˘ما˘شضت˘لأ ة˘شسا˘ي˘شسل ة˘ي˘˘شسي˘˘شسأا˘˘ت˘˘لأ
أأدبم يف أديدحت ةلثمتمـلأ ،ةينطولأ
ءأزإأ ين˘طو˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘مـلأ ن˘ما˘شضت
،ة˘ششا˘ششه ر˘ث˘كألأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ تا˘ئ˘˘ف
نم ةيعامت˘جلأ بشسا˘كمـلأ ز˘يز˘ع˘تو
أذكو ،ةدعاشسملل ةفافشش تايلآأ لÓخ
ةينوناقلأ تأودأÓل م˘ئأد˘لأ ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘لأ

ةيعامت˘جلأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لأ

ا˘م˘ك .نا˘كشسلأ ن˘م ة˘ح˘ير˘ششلأ هذ˘ه˘˘ل

موشسرمـلأ عورششم ةموكحلأ تشسرد

م˘م˘ت˘˘يو لد˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ

954ـ69 مقر يذيفنتلأ موشسرمـلأ

6991 رب˘م˘شسيد81 ي˘˘ف خرؤو˘˘مـلأ

ىلع قبطت يتلأ دعأوقلأ ددحي يذلأ

أذه فدهيو .ةيحÓ˘ف˘لأ تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لأ

ىلإأ ةحÓفلأ ريزو همدق يذلأ سصنلأ

تا˘ح˘ي˘ح˘شصت˘لأو لو˘ل˘˘ح˘˘لأ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لأو دو˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘مـلأ

يف نوحÓفلأ اهنياع يتلأ تأرغثلأو

ريغ .تاينواعت لكشش يف مهميظنت

ليحأأ دق موشسرمـلأ أذه عورششم نأأ

رظنلأ ةداعإأ سضرغب ةيناث ةءأرق ىلإأ

يتلأ دامتعلأ تأءأرجإأ فلتخم يف

نيعتي ثيح يطأرقوريب لقثب زيمتت

.ةطيشسبتو هتدح نم فيفختلأ
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د˘م˘ح˘م رو˘شسي˘فور˘ب˘˘لأ سسمأأ ف˘˘ششك
سضأر˘˘مألأ م˘˘شسق سسي˘˘ئر ي˘˘ف˘˘˘شسو˘˘˘ي
نأأ ،كيرافوب ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘يد˘ع˘م˘لأ
يذلأ يجÓعلأ لوكوتربلأ مأدختشسإأ
جÓع يف نيكورولكلأ ىلع دمتعي
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لأ

هتعاجن تبثأأ «91ديفوك» دجتشسملأ

.هل تهجو يتلأ تأداقتنلأ لك مغر
تاحيرشصت يف ،روشسيفوربلأ لاقو
رظنلأ سضغبو هنأأ ةينطولأ ةعأذإÓل

أدج ةر˘ي˘غ˘شصلأ تلا˘ح˘لأ سضع˘ب ن˘ع

أودافتشسأ سضيرم006 نيب ام نإاف
راثآأ يأأ كانه نكت ملو ءأودلأ أذه نم
لاثملأ ليبشس ى˘ل˘ع ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ب˘نا˘ج
روشسيفوربلأ راششأأو .ةيبلق لكاششم
ةيأدب يف سسوريفلأ روهظ ذنم و هنأأ

نم رومألأ تروطت0202 يفناج
قايشسلأ ي˘ف أر˘ي˘ششم.ة˘فر˘ع˘م˘لأ ثي˘ح
ظحÓم يف ايلج نيبتي كلذ نأ هتأذ
ددع لابقأ يف حشضأولأ سضافخنلأ
ةيحشصلأ تامدخلأ ىلإأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ر˘شسألأ دد˘˘ع كلذ˘˘كو
ّ

بي˘شصأ ي˘ت˘لأ ة
دمحم ح˘شضوأأو .سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ا˘هدر˘فأ
هقيبطت متي رجحلأ عفر نأأ ،يفشسوي

.ىرخأأ ىلإأ ةقطنم نم ، لحأرم ىلع

رجحلأ عفر نأأ ىلأ ثدحتملأ راششأأو
را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علأ ي˘˘˘ف ذ˘˘˘خؤو˘˘˘ي نأأ بج˘˘˘˘ي
يأأ ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت˘˘لأ
ة˘يدا˘شصت˘قلأ ة˘ط˘ششنأÓ˘ل فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسأ

روشسيفورب˘لأ دد˘ششو .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأو
˘مرا˘شصلأ لا˘ث˘˘ت˘˘ملأ ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
نييرئأزجلأ لبق نم ةيئاقولأ ريبأدتلل
ي˘جا˘ت˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ را˘ششت˘˘نأ ع˘˘ن˘˘م˘˘ل
.دجتشسملأ

ةيزارتحإلاو ةيئاقولا ريبادتلا لكب ذخألا عم
ةيمومعلا ةحسصلا حلاسصم اهترقأا يتلا

فارسشإلاب ةيبرتلا ءاردم بلاطي «طوعجاو»
ةنسسلا ةياهن لامعأا ةعباتم ىلع يسصخسشلا

ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد ر˘ق˘م˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ،طو˘ع˘˘جاو د˘˘م˘˘ح˘˘م فر˘˘سشأا
ىلع فوقولل ةيبرتلا يريدم عم دعب نع ةيئرم ةودن دقع ىلع ةيدارملاب
ةيسسردملا تاناحتملاو ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن لامعأاب ةسصاخلا تاءارجلا
بلاطو ةينطولا ةيبرتلا ءاردم ةينطولا ةيبرتلا ريزو ىعدتسساو.ةينطولا

تاءار˘جا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م ىل˘ع ي˘سصخ˘سشلا فار˘سشإلاو سصر˘ح˘لا ةرور˘سض م˘ه˘ن˘˘م
يتلا ةيزارتحلاو ةيئاقولا ريبادتلا لك رابتعلا نيعب نيذخآا ،ةنسسلا ةياهن
ةسسردملا اهب رمت يتلا فورظلا هذه لظ يف ةيمومعلا ةحسصلا حلاسصم اهترقأا
تايلمع˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ىد˘م لو˘ح ة˘يرود ر˘يرا˘ق˘ت˘ب ةرازو˘لا دا˘ف˘يإا ع˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يفو ايناديم اهديسسجت ىدمو تايلمعلا هذه ريسسل ةعباتملا فدهب ةرطسسملا
يف ةلوذبملا دوهجلل هركسش نع ريزولا برعأا ةيادبلا يفو.ةددحملا لاجآلا
ام اميسس ل ميلعتلا ماود ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإا

هذه لظ يف اهماهم ءادأا يف تنافت يتلا ةيوبرتلاو ةيرادإلا قرفلا هتلذب
يه يتلا «ةفرعملا ةانق» ةيميلعت ةانق لوأا قلطإاب تجوت يتلاو ةحئاجلا

سسل˘ج˘م تارار˘ق˘ب ر˘يزو˘لا ر˘كذ ا˘م˘ك.ة˘يو˘بر˘ت˘لا ةر˘سسألا دار˘˘فأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل بسسك˘˘م

ءاهنإل ةمزللا ريبادتلاب ةقلعتملا0202 يام01 خيراتب دقعنملا ءارزولا

ةينوناق˘لا تا˘ي˘سضت˘ق˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ةذ˘خ˘ت˘م˘لاو9102-0202 ةي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا

اهبجومب مت يتلاو،(91.ديفوك) انوروك سسوريف راسشتنا ةحفاكمب ةطبترملا
ءاغلإاو ثلثلا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ي˘ف لا˘ق˘ت˘نلا تاءار˘جا ىل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا

يناحتما ءارجإا ليجأاتو،0202 ةرود يئادتبلا ميلعتلا ةلحرم ةياهن ناحتما

راسشأا نيأا،0202 ربمتبسس رهسش ىلإا ايرولاكبلا ةداهسشو طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش
نم ةلكسشملا و ةيزكرملا ةرادإلا ىوتسسم ىلع ةبسصنملا ةنجلا لمعل ،ريزولا

تارارق ذيفنتب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تاءار˘جلا د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيوبرتلاو ةيرادإلا قرفلا لكل هركسش ددج امك.ركذلا فلاسس ءارزولا سسلجم
ذ˘ي˘مل˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا تا˘ي˘ع˘م˘ج ة˘فا˘ك˘لو ،ذ˘ي˘مل˘ت˘لا ا˘ن˘ئا˘˘ن˘˘بأل ة˘˘مد˘˘خ ةد˘˘ن˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةيلوؤوسسملا نم ةيلاع ةجرد نع تنابأا يتلا عاطقلا يف ةدمتعملا تاباقنلاو

±.S°∏«º.رئازجلا هب رمت يتلا يئانثتسسلا فرظلا اذه يف

ل كلذ سصوسصخب ةدراولا تامولعملا لك نأا تلاق
ةحسصلا نم اهل سساسسأا

ربخ بذكتو يفنت ةراجتلا ةرازو
ةيراجتلا ةطسشنألا سضعب حتف ةداعإا

اهنأاب ةدكؤوم ،ةيراجتلا ةطسشنألا سضعب حتف ةداعإا ربخ ةراجتلا ةرازو تفن
ريزولا سصاسصتخإا نم اهرابتعاب لئاسسملا هذه يف رظنلل وأا ثبلل ةلهؤوم ريغ

يف راجتلا ةرازو تلاق قايسسلا اذه يفو .اهبسسح «دارج زيزعلادبع» لولا
ةيفحسصلا تلاقملا عم لعافت «هنأا هنم ةخسسن ةعاسس رخا تملسست اهل نايب

ةبوتكملا ملعإلا لئاسسو سضعب ربع0202 ناوج3 ءاعبرألا موي ةرداسصلا
ةرازو نإاف ،ةيراجتلا ةطسشنألا سضعب حتف ةداعإا  اهدافم يذلاو ةينورتكلإلاو
ع˘قاو˘م˘لاو مل˘عإلا ل˘ئا˘سسو سضع˘ب ر˘ب˘ع ءا˘ج ا˘م ل˘˘ك بذ˘˘ك˘˘تو ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
هذه ي˘ف ثب˘لا وأا ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ل˘هؤو˘م ر˘ي˘غ ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإلا
دبه لوألا ريزولا حلاسصمل يرسصحلا سصاسصتخلا نم ىقبت يتلاو ،لئاسسملا
لئاسسو ربع ةدراولا تامولعملا لك«نأا اسضيا نايبلا يف ءاجو .«دارج زيزعلا
نم اهل سساسسأا ل ةيراجتلا تاطاسشنلا ثعب ةداعإا موهفمب ةلسصلا تاذ ملعإلا
قرط نع رسشنت عاطقلاب ةسصاخلا ةيمسسرلا تامولعملا نأاب ديكأاتلا عم ةحسصلا

¢S°ÉQI.T  .ةرازولل يمسسرلا ينورتكلإلا عقوملا

ميتنسس رايلم047 غلبم  ةلودلا اهل تدسصر
يعجر رثأاب اهقيبطت لجأا نم

نم نوديفتسسيسس دعاقتم نييÓم3 نم رثكأا
ناوج ةياهن ةموكحلا اهترقا يتلا تادايزلا

اهترقأا يتلا تادا˘يز˘لا ن˘م د˘عا˘ق˘ت˘م ن˘ي˘يل˘م3 نم ديزأا د˘ي˘ف˘ت˘سسي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

اهقيبطت لجأا نم ميتنسس رايلم047 غلبم  ةلودلا اهل تدسصر يتلاو ،ةموكحلا
ليغسشتلاو لمعلا ةرازوب رداسصم تلاقو.يراجلا ناوج رهسش ةياهن يعجر رثأاب

2 نيب حوارتت يتلاو ةموكحلا اهترقأا يتلا تادايزلا نأاب يعامتجلا نامسضلاو

،02 مايأا للخ بسصتسس دعاقتم فلأا662و نييلم ةثلث ةدئافل ةئاملاب7و

تدكأاو.يام رهسش نم ةيادب يعجر رثأاب يراجلا ناوج رهسش نم62و22،42
،دعاقتلل ينطولا قودنسصلا ةنيزخ ايونسس فلكتسس تادايزلا نأا رداسصملا تاذ

يف ميتنسس رايلم نيعبسسو ة˘ئا˘م˘ثل˘ث لد˘ع˘م˘ب يأا م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م0034 فرسص
تاسشاعملا بسصل سصسصخملا يرهسشلا يلاملا فلغلا لعجيسس ام.دحاولا رهسشلا

ميتنسس رايلم071و فلأا11 ىلإا رهسشلا يف رايلم008و فلأا ةرسشع نم عفتري
نا˘م˘سضلاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرازو تنا˘كو.يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
تلّد˘ع˘م بسسح م˘ت˘ت˘سس تادا˘يز˘لا نأا˘ب ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف تح˘سضوأا د˘ق ي˘عا˘م˘ت˘جلا

،دعاقتلا حنمو تاسشاعمل يلامجإلا غ˘ل˘ب˘م˘لا را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأا˘ت ،ة˘توا˘ف˘ت˘م
نوكتو.ةسصاخ ةروسصب ةف˘ي˘ع˘سضلا ح˘ن˘م˘لاو تا˘سشا˘ع˘م˘لا تادا˘يز˘لا هذ˘ه ي˘عار˘تو

يواسست وأا لقت يتلا حنملاو تاسشاعملل ةبسسنلاب ،ةئاملاب7 ةبسسنب ةدايزلا هذه

يتلا حنملاو تاسشاعملل ةبسسنلاب ةئاملا يف4 ـبو ،يرئازج رانيد فلأا02

ةبسسنلاب ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف3 ـبو ،را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لأا05 يوا˘سستو را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا02 قوفت

يف20 ـبو ،رانيد فلأا08 يواسستو رانيد فلأا05 قوفت يتلا حنملاو تاسشاعملل

.رانيد فلأا08 قوفت يتلا حنملاو تاسشاعملل ةبسسنلاب ةئاملا
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:حسضويو ةيحسصلا ةطلسسلا تايسصوت سساسسأا ىلع اهدادعإا دكؤوي لوألا ريزولا

«ايجيردت نوكتسس رجحلا نم جورخلل قيرطلا ةطيرخ»

:دكؤوي فسسوي دمحم روسسيفوربلا .. تاداقتنإلا مغر نيكورولكلاب جلعلا ةعاجن دكأا

«انوروك ببسسب ةيحسصلا حلاسصملا ىلع نولبقي نيذلا نينطاوملا ددع يف حسضاو سضافخنإا»

«انوروك» ةمزأا زع يف اهعم اهفوقو ىلع رئازجلا ركسشت ايلاطيإا

 ابيرق دقعنيسس ةينمألاو ةيسسايسسلا اياسضقلا لوح يلاطيإا يرئازج رمتؤوم

ةلمتحملا وأا ةدكؤوملا تلاحلاب رمألا قلعت ءاوسس

انوروك سسوريفب نيفوتملا نيماثج نفد تاءارجإا ددحي كرتسشم يرازو رارق

رانيد فلأا005 و اذفان اسسبح تاونسس5
قيفسش هنبإا قح يف ةيلام ةمارغ

اذفان اسسبح ةنسس51 سسمتلت سسادرموب ةمكحم
لماهلا قح يف رانيد فلأا005 ةمارغو

ةنسس51 ةبوقع سسمأا ءاسسم سسادرموب ةم˘ك˘ح˘م˘ب ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا تسسم˘ت˘لا
نمألل قبسسألا ماعلا ريدملل رانيد نويلمب ردقت ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح

ةمارغ رانيد فلأا005و اذفان اسسبح تاونسس5و لماه يناغلا دبع ينطولا
هنبا ةقفر ينغلا دبع لماه ةمكاحم تقلطناو.قيفسش هنبا قح يف ةيلام
ةقلع اهل ةمهتب  نيرخآا نيلوؤو˘سسمو ةزا˘ب˘ي˘ت˘ل ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘ي˘ي˘لو˘لاو ق˘ي˘ف˘سش
ون يودب مهنيب نم نيزراب دوهسش بايغ يف  ، سسادرموب ةمكحمب داسسفلاب
لوسصح يف ةيسضقلا زكرتتو.ةقيلفتوب ديعسسلاو للسس كلاملا دبعو نيدلا
ةريخ عطقمب ةيحلفلا يسضارألا نم عبرم رتم0041 ىلع لماهلا لجن

±.S°∏«º                    .يحلفلا اهعباط ريغ ىلإا اهليوحتب موقيل ةزابيت ةيلوب
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يتلأ ةي˘صضق˘لأ ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف
اهنوك يلحملأ ماعلأ يأأرلأ تراثأأ

جر˘خ˘ت˘ل جأرد’أ ة˘˘ب˘˘صسب˘˘ح تنا˘˘ك
قا˘ي˘صس ي˘ف ن˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ى˘˘لإأ أر˘˘خؤو˘˘م
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تعر˘˘صش ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لأ
ىلع ءاصضق˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ
سسصسأأ ر˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ دا˘˘˘˘صسف˘˘˘˘لأ

ةعبأرلأ ةي’ولاب ةلودلأ تاصسصسؤوم
.نطولأ تاي’و يقاب رأرغ ىلع
ةرأدإ’أ ر˘يد˘م ن˘م ل˘˘ك ع˘˘ب˘˘ت د˘˘قو
ةمهتب هتحلصصم سسيئرو ةيلحملأ
ة˘˘˘يرأدإأ ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو ي˘˘˘ف ر˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

سسل˘ت˘خأو روز˘م˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأو
ةءاصسإأو ، ةيمومع لأومأأ ديدبتو
قرخ وحن ىلع ةفيظولأ للغتصسأ
امهلعج امم تاميظنتلأو نينأوقلأ

33 و92 نيتداملأ ةلئاط تحت
دا˘˘صسف˘˘لأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘˘م
ل˘ق˘ن˘لأ ر˘يد˘م ا˘مأأ ه˘ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأو
ةيلحملأ ةرأد’أ ريدم ةريتركصسو
لل˘غ˘ت˘صسإأ ةءا˘صسإأ ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘ع˘ب˘ت˘˘ف

نينأوقلأ قرخ وحن ىلع ةفيظولأ

نم33 ةداملل  اقفو تاميظنتلأو
ةياقولأو داصسف˘لأ ة˘ح˘فا˘كم نو˘نا˘ق
عباتملأ ةيصضقلأ بابصسأأ دوعت .هنم
ةن˘صس ر˘خأوأ ى˘لأ نو˘م˘ه˘ت˘م˘لأ ا˘ه˘ب

ل˘ق˘ن ا˘ه˘ي˘ف م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ8102
دود˘ح ى˘لإأ ة˘قرا˘فأ’أ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لأ
ن˘م ا˘قل˘ط˘نأ ة˘ي˘ل˘صص’أ م˘ه˘نأد˘ل˘˘ب
ا˘ه˘ل تر˘خ˘صس ثي˘˘ح  تصسأر˘˘ن˘˘م˘˘ت

70 و ةلفاح32 يقأوبلأ مأأ ةي’و

مهصضأرغأأ عم م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ل تا˘ن˘حا˘صش

تكله˘ت˘صسأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ي˘هو

071 ةيئاصضقلأ انرداصصم بصسح

52 ر˘˘ت˘˘فد ل˘˘ك ي˘˘ف دو˘˘قو ر˘˘ت˘˘فد

لصصو˘ل˘ل جد058رع˘صسب ل˘صصو

غلب دقف ، ةيباصسح ةيلمعبو دحأولأ

ىلإأ سسلتخملأ يلامجإ’أ  غلبملأ

فلأأ052 و نويلم163 نم ديزأأ
ردصصملأ تأذ فيصضي و ، ميتنصس
ةلصصأوتم تلأز’ تاقي˘ق˘ح˘ت˘لأ نأأ
تطروت دق نوكت ىرخأ فأرطأأ

ةي’ولأ ةيماصس تأراطإأ اهءأرو نم
ىرخأأ تاهج ىلإأ أولوح نم مهنم
ىلإأ .مهماه˘م تي˘ه˘نأأ ن˘م م˘ه˘ن˘مو
ىر˘خأ تأد˘ج˘ت˘˘صسم رو˘˘ه˘˘ظ كلأذ
عوصضوملل ةدوع انل ةيصضقلأ لوح
نإاف مولعم وه امك .مايأ’أ مداق يف
(ع.ب) ى˘م˘صسم˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م
ةرأدإ’أ ريدم ةيصضق يف طروتملأ
دجوي يذلأو هعم نمو ةيلحملأ
لغصش دق ةيئاصضقلأ ةباقرلأ تحت

ىلإأ5102 ةنصس ذن˘م بصصن˘م˘لأ

ىلأ هليوحت مت نيأأ9102 ةياغ
سضفر ه˘˘˘˘نأأ ’إأ يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ي’و
ءاهنأ م˘ت˘ي˘ل بصصن˘م˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لإ’أ

ةرأزولأ فرط نم ريدمك هماهم
يلصصأ’أ هبصصنم يف هجامدإأ داعيل
لقن˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب ي˘صسي˘ئر سشت˘ف˘م
.ةصسبت ةي’ول
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نييرئأزجلأ حايصسلأ ىلع نوكيصس
م˘ه˘ت˘ل˘ط˘ع ءا˘صضق نود˘ير˘ي ن˘يذ˘لأ
ىلع نيربجم ماعلأ أذه ةيفيصصلأ
ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ى˘˘لإأ عو˘˘صضخ˘˘لأ
سسردت يت˘لأ ةد˘يد˘ج˘لأ تأءأر˘ج’أ
اهق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘صسنو˘ت˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ

عنم فدهب ةلبقملأ ةرتفلأ للخ

«91-ديفو˘ك» ءا˘بو ي˘صشف˘ت ةدو˘ع
تأءأر˘ج’أ ن˘ي˘ب ن˘مو .دل˘ب˘لأ ي˘ف
ةيصسنوتلأ تاطلصسلأ دعتصست يتلأ
ماع لكصشب حايصسلأ ىلع اهصضرفل

ن˘˘يذ˘˘لأ نو˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو

نم ةئاملاب08 يلأوح نولكصشي
يف مهلطع نوصضقي نيذلأ حايصسلأ
جئاتن ميدقتب نيدفأولأ مأزلإأ سسنوت
˘مد˘ع د˘كؤو˘ت ة˘ير˘ب˘خ˘م ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘صصإ’أ

مايأأ4 لبق اهؤوأرجإأ متي دجتصسملأ
.ة˘ي˘صسنو˘ت˘لأ ي˘صضأرأ’أ لو˘خد ن˘م
ة˘لا˘كو تل˘ق˘˘ن دد˘˘صصلأ أذ˘˘ه ي˘˘فو
ةريدم نع ءابنألل «ايقيرفإأ سسنوت»
سضأر˘مأل˘ل ي˘صسنو˘ت˘لأ د˘˘صصر˘˘م˘˘لأ
نب فاصصن» ،ةدجتصسملأو ةديدجلأ

يتلأ تأءأرجإ’أ نإأ اهلوق ،«ةيلع

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لأ ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘صس
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل
لمصشتصس اهرأرقإأ ةيغب ةموكحلل
نايبتصس’ نيد˘فأو˘لأ ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ا˘صضيأأ

ةيحصصلأ ةلاحلأ هيف حصضوي يبط
لل˘خ ن˘م كلذو د˘فأو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘˘لأ
.ةحصصلأ ةرأزوب طب˘تر˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت
تأءأر˘˘جإ’أ ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو
ةباقرلأ د˘يد˘صشت ا˘صضيأأ ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لأ

،رفصسلأ ةرتف ةليط نيدفأولأ ىلع
تأءأر˘˘˘˘˘جإ’أ ما˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘تإأ لل˘˘˘˘˘˘خو
نم دكأاتلل ئنأوملأو تأراطملاب
جرا˘˘خ˘˘لأ ن˘˘م ن˘˘يد˘˘فأو˘˘لأ مأز˘˘ت˘˘لأ

دعابتلأ مأرتحأو تامامكلأ ءأدتراب
نأأ ةيلع نب تفاصضأأو .يدصسجلأ
ي˘ف تصصر˘ح ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ

اقح’ اهصضرعتصس يتلأ اهتاحرتقم
تايلآ’أ داجيإأ ىلع ةموكحلأ ىلع
ىلإأ نيمداقلأ عيمج عفدب ةليفكلأ
طور˘˘صشلأ مأر˘˘ت˘˘حأ ى˘˘ل˘˘ع سسنو˘˘˘ت
نم ةياقولاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ح˘صصلأ
يتلأ دجت˘صسم˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ة˘˘ح˘˘صصلأ ةرأزو ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تصصن
ةدو˘ع ع˘ن˘م ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لأ
د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
.ةيصسنوتلأ يصضأر’أ يف راصشتنلل
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ةيداصصتق’أ نوؤوصشلأ ةنجل تصصوأأ
ي˘ف ة˘مأ’أ سسل˘˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأو
نوناق لوح ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لأ ا˘هر˘ير˘ق˘ت

0202 ماع˘ل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ
ةرأدإأ ة˘ن˘˘م˘˘قر ع˘˘ير˘˘صست ةرور˘˘صضب
مدق يذلأ ريرقتلأ يفف .بئأرصضلأ

ة˘˘˘صسر˘˘˘كم˘˘˘لأ ة˘˘˘صسل˘˘˘ج˘˘˘لأ لل˘˘˘˘خ
سصن ىلع ةمأ’أ سسلجم تيوصصتل

ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تصصوأأ ,ة˘ي˘لا˘م˘لأ نو˘نا˘˘ق
ة˘ي˘ئا˘ب˘ج ةرأدإأ ءا˘صشنإا˘˘ب ا˘˘صصي˘˘صصخ
ايجولونكتلأ ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت ,ة˘ي˘م˘قر
مي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإأ ة˘ي˘عأد ,ة˘ير˘ت˘مو˘ي˘ب˘لأ

ي˘لا˘م˘لأ قا˘ي˘صسلأ ة˘صسأرد˘ل ة˘صشرو
ءأربخ ةكرا˘صشم˘ب دل˘ب˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لأ

يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لو .ن˘˘˘ي˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘˘مو
تعد ,ة˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘صضلأ ة˘˘ي˘˘˘جأودز’أ
ةتباث ةبير˘صض سضر˘ف ى˘لإأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

ءأو˘صس ,ةر˘غا˘صشلأ تأرا˘ق˘ع˘لأ ى˘ل˘ع

دكأأ ام˘ك .ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ وأأ ة˘ي˘ن˘كصسلأ
ةرورصض ىلع ةنجللأ هذه ءاصضعأأ
مئأوق دأدعإأ ةيلمع يف عأرصسإ’أ
ف˘˘ي˘˘ع˘˘صضلأ ل˘˘خد˘˘لأ تأذ ر˘˘˘صسأ’أ
.معدلأ ىلع ا˘ه˘لو˘صصح ل˘ي˘ه˘صست˘ل
هنأأ ةنجللأ ىرت ,كلذ ىلإأ ةفاصضإأ

ةرظن ءاقلإأ ًاصضيأأ يرورصضلأ نم
ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ريبك ًأءزج مصضت يتلأ ةيدودحلأو

ً
أ

عيمج يف ةلوزعملأ قطانملأ نم

اًمعد بلطتت يتلأو دلبلأ ءاحنأأ
تصصوأأ ,ىرخأأ ةه˘ج ن˘م.ا˘ًي˘ق˘ي˘ق˘ح
م˘قر نو˘نا˘ق˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لأ

ةقباطم دعأوق ددحي يذلأ80/51
ل˘جأ’ ا˘هزا˘ج˘نأ ما˘م˘تإأو ي˘نا˘ب˘م˘˘لأ
قئاثو ةيوصست نم نطأوملأ نيكمت
عمجب ة˘لود˘ل˘ل حا˘م˘صسلأو ,ه˘لز˘ن˘م
يتلأ بئأرصضلأ نم ةديدج تأدئاع
ىلع ةدئافلاب دوعت نأأ اهنأاصش نم
.لكك دلبلأ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت يقاوبلا مأاب ةفظومو لقنلا ريدم عضضو مت اميف

تقؤوملا سسبحلا نهر هتحلصصم سسيئرو «لاد» ـلا
ةيمومع لاومأا ديدبتو سسÓتخإا ةيصضق يف

حايضسلا ىلع ةمراضص ةيحضص تاءارجإا قيبطتل دعتضست ةيقرضشلا ةراجلا

«انوروك» نم ولخلا سصحفل عوصضخلا ىلع نوربجم سسنوتب مهتلطع ءاصضق نوديري نيذلا نويرئازجلا

0202 ةيلاملا نوناقب قلعتملا يليمكتلا اهيرقت يف ةيفاضضإا تايضصوت تجردأا

بئارصضلا ةرادإا ةنمقرب يصصوت ةمألا سسلجمب ةيلاملاو ةيداصصتقإلا نوؤوصشلا ةنجل

تاكبضشب ةلمتكملا عيراضشملا طبر يف عارضسإلا عم
ءاملاو زاغلاو ءابرهكلا

ةرورصض ىلع ددصشي «لدع» ةلاكو ريدم
ةددحملا اهلاجأا يف عيراصشملا لامكتصسإا
هريوطت و نكصسلأ نيصسحتل ةينطولأ ةلاكولل ماعلأ ريدملأ اعد
ىلإأ عيراصشملأ ءأردمو ةلا˘كو˘ل˘ل ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘لأ ءأرد˘م˘لأ «لد˘ع»

زاجنإاب ةفلكملأ تاصسصسؤوملأو تائيهلأ عم قيصسنتلأ ةرورصض
.ةددحملأ لا˘جآ’أ ي˘ف ا˘ه˘لا˘م˘كت˘صسأ ل˘جأأ ن˘م «لد˘ع» ع˘يرا˘صشم
نكصسلأ نيصسحت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ فر˘صشأأو
ةلاكولل ةماعلأ ةيريدملأ رقمب ءاعبرأ’أ سسمأأ لدع هريوطتو
رصضحو.دعب نع يئرملأ رصضاحتلأ ةينقتب يقيصسنت عامتجأ ىلع
، ءانبلأو ةيرامعملأ ةصسدنهلل ماعلأ ريدملأ نم لك عامتج’أ

ريزو نع ل˘ث˘م˘مو ن˘كصسلأ ةرأزو˘ب يو˘قر˘ت˘لأ ن˘كصسلأ ر˘يد˘مو
ةصسصسؤوملل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ و ةنيدملأ و نأرمعلأ و نكصسلأ
ريمعتلأ ءأردملأ ىلأ ةفاصضإ’اب ،ةيرا˘ق˘ع˘لأ ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ءأردم˘لأو ن˘طو˘لأ تا˘ي’و˘ب ءا˘ن˘ب˘لأو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لأ ة˘صسد˘ن˘ه˘لأو
سصصصخو.عيراصشملأ ءأردمو لدع ةلاكول نيعباتلأ نييوهجلأ

لدع تانكصس عيراصشم يف بثك نع رظنلل عامتج’أ أذه
ىرخأ و زا˘ج˘نإ’أ رو˘ط ي˘ف ي˘ه ي˘ت˘لأ تا˘ي’و˘لا˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ
ى˘لإأ ءا˘ق˘ل˘لأ لل˘خ قر˘ط˘ت˘لأ م˘ت ا˘م˘ك .ءا˘ه˘ت˘ن’أ ى˘ل˘ع فرا˘˘صشت
مدع ببصسب ملصست ملو لاغصشأ’أ اهيف تهتنأ يتلأ عيراصشملأ

ريدملأ ىطعأأ ثيح ,ءاملأ و زاغلأ و ءابرهكلأ تاكبصشب اهطبر
عم قيصسنتلأ ةرورصضب تاميلع˘ت ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لأ

ءابره˘كلأ تا˘كب˘صشب ا˘ه˘ط˘بر ل˘جأأ ن˘م «زا˘غ˘ل˘نو˘صس» ة˘صسصسؤو˘م
ىلع ءأردملأ قا˘ف˘تأ ا˘صضيأأ ءا˘ق˘ل˘لأ ن˘ع سضخ˘م˘ت ا˘م˘ك .زا˘غ˘لأو
ةدوجلاب ةقوفرم ةددحملأ ا˘هد˘ي˘عأو˘م ي˘ف ع˘يرا˘صشم˘لأ م˘ي˘ل˘صست
ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صست د˘صصق ة˘ي˘ن˘كصسلأ ع˘يرا˘صشم˘ل˘ل ةد˘ي˘ج˘لأ ة˘ي˘عو˘ن˘˘لأو
رتفد يف اهيلع قفتملأ طورصشلأ قفوو ةلح اهبأأ يف نيبتتكملل
.طورصشلأو ءابعأ’أ
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ةيبنجلاو ةيبرعلا لودلا ديدع ةكراضشمب

يلود ىقتلم روحم «ةحئاجلاو عمتجملا»

csarC و نولعاف زكرم نيب كرتصشم يصضارتفإا
رداب يذلأ ،يصضأرتف’أ يلودلأ ىقتلملأ تايلاعف سسمأأ تقلطنإأ
ةيعامتج’أ ايجولوبورث˘نأ’أ ي˘ف ثح˘ب˘لأ ز˘كر˘م ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لأ

زكرم عم ة˘كأر˘صشلا˘ب نأر˘هو˘ب ن˘ئا˘كلأ،CSARC ةيفاقث˘لأو
ةيناصسنإ’أ مول˘ع˘لأو ا˘ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نأ’أ ي˘ف ثح˘ب˘ل˘ل «نو˘ل˘عا˘ف»
يصشفت ءأر˘ج ن˘م ن˘هأر˘لأ ع˘صضو˘لأو ا˘ي˘صشا˘م˘تو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أو
ىقتلملأ عوصضوم ريتخأ دقف ،يملاعلأ ءابولأ انوروك سسوريف
كلذو ،«ةحئاجلأو عمتجملأ» لوح لوأ’أ يصضأرتف’أ يلودلأ

تئ˘صشنأ ي˘ت˘لأ بو˘تو˘ي˘لأ ةا˘ن˘ق لل˘خ ن˘م ،ن˘ي˘مو˘ي رأد˘م ى˘ل˘ع
لصصأوت˘لأ ل˘ئا˘صسو ى˘ل˘ع ن˘يز˘كر˘م˘لأ ع˘قأو˘م أذ˘كو ى˘ق˘ت˘ل˘م˘ل˘ل
أذه ميظنت ناف ةقوقطوب كوربم روتكدلأ بصسحو .يعامتج’أ
يف ثحبلأ زكرم هزجنأأ يذلأ يلوأ’أ ريرقتلأ دعب ءاج ىقتلملأ

دعبو،CSARC ةيفاقثلأو ةيعام˘ت˘ج’أ ا˘ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نأ’أ
يف انوروك ءابو لوح ىلوأ’أ ةينأديملأ تاصسأردلأ قلطنأ
يصسفنو يداصصتقأو يعامتجأ رثأأ نم هنع سضخمت امو رئأزجلأ

تائف ىلع يعامتج’أ دعابتلأو يحصصلأ رجحلأ تأءأرجإ’
يصضأرتف’أ يلودلأ ىقتلملأ ميقأ اميف .عمتجملأ نم ةفلتخم
ريرقت  زاجنإأ ىلأ ةمظنملأ تاهجلأ نع رداصص نايب بصسح أذه
ةينطولأ براجتلأو تاصسأردلأ نم ةدافتصس’أ للخ نم ناث

91 ديفو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘مزأأ ة˘ه˘جأو˘مو ل˘ي˘ل˘ح˘ت ي˘ف ة˘ي˘لود˘لأو
ىلع ةصصاخ ملاعلأو  رئأزجلأ ىلع ةيلبقتصسملأ  اهتأريثأاتو
ىلأ جاتحت يتلأ بنأوجلأ يهو يفاقثلأو يعامتج’أ ىوتصسملأ

يداصصتق’أ بناج˘لأ ذأو˘ح˘ت˘صسأ ل˘ظ ي˘ف ،ة˘تا˘ف˘ت˘ل’أ هذ˘ه ل˘ث˘م
ىقتلملأ ميظنت ىلع نومئاقلأ ددح دقو ،هيلع ءابولأ تاعبتو
نيثحابلأ مام˘ت˘هأ لا˘ج˘مو سصصصخ˘ت ن˘م ا˘قل˘ط˘نأ عو˘صضو˘م˘لأ
،سسنوت رأرغ ىلع ةفلتخم نأدلبو رئأزجلأ نم نيكراصشملأ
،ندرأ’أ ،ةدحتملأ ةيبرعلأ تأرامإ’أ ،قأرعلأ ،رصصم ،برغملأ
رطصس تقو يف .ايكرتو اصسنرف ،اينابصسإأ ،ايلاطيإأ ،أرتلجنإأ ،نانبل
يتلأ رواحملأو تلخأدملأ للخ نم عونمو يرث جمانرب هيف
:عمتج˘م˘لأ ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ عو˘صضو˘م ا˘ه˘ن˘م ا˘ه˘ي˘لأ قر˘ط˘ت˘لأ م˘ت
ةلئاعلأ ،ةحئاجلأ ةرتف يف ةنيدملأ ،ليلحتلأو ثحبلأ تابراقم
يف نيوكتلأ ةمظنأأو تاصسصسؤوم ،يعامتج’أ دعابتلأ ةرتف يف
أذ˘˘كو د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لأ ،ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لأ ن˘˘˘مز
رصشن مت ثيح .ءابولأ ةظحل يف ةفاقثلأو نيدلأ  عوصضوم
يعامتج’أ لصصأوتلأ تاكبصش ربع يئرم ثب يف تليجصستلأ

نأ ىلع ىقتل˘م˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘ل ة˘صصصصخ˘م ن˘ي˘مو˘ي رأد˘م ى˘ل˘ع
جورخلأو ةيماتخ ةيلعافت ةصسلج يف نوكراصشملأ مويلأ عمتجي
.ىقتلملل تايصصوتب
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دعاقتلا ىلع لاحملا قباضسلا ةيلحملا ةرادإلا ريدم نم Óك  سسمأا لوأا موي يقاوبلا مأا ةمكحمل ىلوألا ةفرغلاب قيقحتلا يضضاق رمأا
قباضسلا لقنلا ريدم نم لك عضضو نيح يف تقؤوملا سسبحلا ةنضس64 (ع ،ح ) ةيريدملا تاذب ةحلضصم سسيئرو ، ةنضس84 (سص، م،ب)

 .ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت ةيلحملا ةرادإلا ريدم ةريتركضسو ةنضس24 (ع ،ب)

رضشحملاب ةيران ةجارد61601و ةرايضس31181 عضضو عم

يام رهصش لÓخ رجحلا تاءارجإا ةفلاخمب ةقلعتم ةفلاخم3901 تلجصس ةطرصشلا حلاصصم
تماق ثيح، مرصصنملأ يام رهصش ،يحصصلأ رجحلأ ةرتف للخ اهتاطاصشن ةليصصح نع سسمأأ اهل نايب يف ينطولأ نمألل ةماعلأ ةيريدملأ دكأأ

دعابتلأ دعأوق مأرتحأ مدعب قلعتت ةفلاخم3901 ليجصست عم ،سصخصش195522 ةبقأرمب ،ةرتفلأ سسفن للخ نايبلأ بصسح ةطرصشلأ حلاصصم

تعصضو ،ةبكرم904021و سصخصش195522 ةبقأرم ،ينطولأ ىوتصسملأ ىلع ةطرصشلأ حلاصصم تلجصس امك.ةموكحلأ هتصضرف يذلأ يحصصلأ

.رصشحملاب اهنم2145 عصضو ،ةيران ةجأرد61601 عاصضخإأ ،ةرتفلأ سسفن للخ مت امك.ةفلاخم ةلاح يف اهدوجو ةجيتن رصشحملاب اهنم31181

ةماعلأ ةيريدملأ حلاصصم تدكأأو أذه .سصاصصتخ’أ ميلقإأ نمصض ،ةيمومعلأ تاحاصسلأو عرأوصشلل ميقعتو ريهطت ةيلمع674 ليجصست مت نيح يف
قلعتملأ ميظنتلأ قيبطتو ،ةماعلأ ةحصصلأ ىلع ظافحلأو تاكلتمملأ ةيامحو نطأوملأ نمأأ ىلع ةرهاصس ىقبت اهحلاصصم نأأ ىلع ،ينطولأ نمألل
ذخأ’أو رذحلأو ةطيحلأ يخوت ىلإأ قيرطلأ يلمعتصسم اهنايب ماتخ يف ينطولأ نمألل ةماعلأ ةيريدملأ تعد امك .يحصصلأ رجحلأ تأءأرجإاب
±.S°∏«º.ةيرورملأ ةملصسلأ تأءأرجإاب
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ةمسصاعب ةيحسصلا رئاودلا تفسشكو
ة˘با˘سصا ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع سشي˘˘نرو˘˘كلا

ىف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج
ة˘˘با˘˘سصإ’ا د˘˘ع˘˘ب كاذو ر˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا
موي اه˘ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ي˘ت˘لا ةد˘كؤو˘م˘لا
ىفسشتسسم ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘ثإ’ا
ددع يلامجا كلذب عفتريل ةيليملا
ىوتسسم ىلع ةلجسسملا تاباسصإ’ا

ةازاوم ةباسصا67 ىلا ةي’ولا ميلقا
ةيبلسسلا ت’احلا  ددع عافترا عم
ىفسشتسسم ىوتسسم ىلع اسصوسصخ
بل˘˘˘˘غأا هردا˘˘˘˘غ يذ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج
نيذلا سصاخسشأ’ا اذكو نيباسصملا

ماسسقأا يف مه˘ي˘ل˘ع ظ˘ف˘ح˘ت˘لا ىر˘ج
مهتباسصا يف هابتسشإ’ا دعب لزعلا
ىفسشتسسملا اذه لع˘جا˘م ىود˘ع˘لا˘ب
ة˘با˘سصا لوأ’ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا
سسرا˘م ر˘ه˘سش ع˘ل˘ط˘م سسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
موي ةلاح ر˘ف˘سص ل˘ج˘سسي ي˘سضا˘م˘لا
. يراجلا ناوج جتافلا
مسسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘سشك كلذ ى˘لا

عسسوت نع ةي’ولاب ةحسصلا ةيريدم
ثيح لجيجب لتاقلا ءابولا ايفارغج
ع˘ط˘م دود˘ح ى˘لا ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه لا˘ط

61 ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا

لكسشت يتلا82لا لسصأا نم ةيدلب
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تءا˘˘جو ، ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و

91 عومجمب ةمدقملا يف ةراطسسلا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘عو˘ب˘˘ت˘˘م ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح

ةيليملا ةيدلب مث ةلاح61 ريهاطلا
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ف ت’ا˘ح ع˘سست˘˘ب

لباقملا ي˘ف تل˘ج˘سس ي˘ت˘لا ل˘ج˘ي˘ج
تعزوت اميف ةدكؤوم ت’اح عبسس
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع تا˘با˘سصإ’ا ة˘ي˘ق˘ب

. ةيقبتملا21لا
ةيريدم مسساب ثدحتملا فسشك امك
را˘˘م˘˘عأا ن˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا

67لا مهددع غلب نيذلا نيباسصملا

ءا˘ع˘برأ’ا سسمأا دود˘ح ى˘لا ا˘˘با˘˘سصم
ء’ؤوه رام˘عأا لد˘ع˘م حوار˘ت˘ي ثي˘ح

95و52 نيبام ثدحتملا بسسح
ا˘طا˘سشن ر˘ث˘كأ’ا ة˘ئ˘ف˘لا ي˘هو ة˘˘ن˘˘سس
رسسفي ام˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘كر˘حو
نيمتنملا نيب سسور˘ي˘ف˘لا را˘سصح˘نا
نأا  ىلا ثدحتملا راسشأا امك ، اهيلا
ى˘ل˘ع أاو˘˘سس’ا نا˘˘ك ل˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘سش
ثي˘ح ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ىو˘˘ت˘˘سسم

33 عو˘م˘ج˘م˘ب تا˘با˘˘سصإ’ا لد˘˘ع˘˘م
ر˘خ˘سست م˘˘ل  ة˘˘ي’و˘˘لا  نأاو ة˘˘با˘˘سصا

اهتانا˘كما ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب2 ىو˘˘˘سس
انوروك سسوريف ةهجاوم˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ل˘سضف˘ب ةردا˘ق تنا˘ك ة˘˘ي’و˘˘لا نأاو
ةيبط تاءافك ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘تا˘م
أاو˘سسأا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط ه˘ب˘سشو
ي˘ت˘لا ة˘ط˘˘خ˘˘لا ل˘˘سضف˘˘ب فور˘˘ظ˘˘لا

. ءابولا ةهجاومل اهتعسضو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
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ايلحم ةرادصصلا لÓتحا لصصاؤت ةراطصسلاو ليرفأا رهصش يف تلجصس تاباصصإ’ا بلغأا

لجيجب انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ ليجصست
 ةيدلب61 لاطي ءابولإو

ةدكؤؤملا تاباصصإ’ا ددع عفتريل انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةديدج ةباصصا ةيصضاملا تاعاصسلا لÓخ لجيج ةي’ؤب ةيحصصلا رئاودلا تصصحأا
. ةباصصا67 ىلا ءاعبرأ’ا سسمأا لاوز ةياغ ىلا

ةدكيكصس

جتحي سضيبألإ سشيجلإ
 ةحصصلإ ةيريدم مامأإ

ةحصصلا عاطق تاراطا و لامع سسمأا راهن نصش
ة˘ح˘˘صصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ما˘˘ما ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حاة˘˘كر˘˘ح

ةحصصلا عاطق للصش اهنع جتن،ةدكيكصس ةي’ؤل
نيصضرمملا و ءابط’ا فقؤت امدعب،ةدكيكصسب
تادا˘ي˘ع˘لا و تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك و
مهتباقن ءادن˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ة˘ح˘ن˘م˘˘لا سصؤ˘˘صصخ˘˘ب ل˘˘ح˘˘ل ل˘˘صصؤ˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
عم ةيرؤهمجلا سسيئر اهرقأا يتلا  ةيئانثتصس’ا
نا نؤجتحم˘لا ر˘ب˘ت˘عا  و،ة˘صصت˘خ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

و سسرا˘ح˘لا ن˘م ي˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ل˘ما˘ع ل˘˘ك
ةح˘ن˘م ي˘ف ق˘ح˘لا م˘ه˘يد˘ل بي˘ب˘ط˘لا ي˘لا ق˘ئا˘صسلا

و ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ا˘˘هر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك
ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع مد˘˘˘ع نأا اور˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
سسيل  انورؤك يصضرمب مهكاكتحا و يعجرملا
نأا  ثد˘ح˘ي د˘ق ه˘ن’ م˘ه˘ئا˘˘صصق’ ا˘˘ي˘˘فا˘˘ك ا˘˘ب˘˘ب˘˘صس
ه˘نا ا˘ق˘ح’ ر˘ه˘ظ˘ي و يدا˘ع سضير˘˘م˘˘ب اؤ˘˘ك˘˘ت˘˘ح˘˘ي
تقو ل˘م˘ع˘لا ي˘ل˘ع اور˘˘ب˘˘جا م˘˘ه˘˘نا ا˘˘م˘˘ك ،با˘˘صصم
ةلطع يف تاعاطق ةدع دجاؤت مغر ةمز’ا

نؤجتحملا رك˘ن˘ت˘صسا و ،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا بب˘صسب
ة˘ح˘ن˘م˘لا ن˘م م˘ه˘ئا˘صصقا˘ب ن˘ي˘لوؤؤ˘˘صسم˘˘لا فر˘˘صصت
ة˘ي˘ق˘ب ل˘ث˘م م˘ه˘قؤ˘ق˘ح ن˘م ق˘ح ا˘˘ه˘˘نا ن˘˘يد˘˘كؤؤ˘˘م
.نيديفتصسملا

ة˘ي’ؤ˘لا˘ب ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق تا˘با˘ق˘ن نأا ي˘لا را˘صشي
و تاراطا ةفاك يلع ةح˘ن˘م˘لا م˘ي˘م˘ع˘ت˘ب تب˘لا˘ط
اذهل ةباجتصس’ا مدع نكل ةحصصلا عاطق لامع

ة˘˘كر˘˘ح ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب رر˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج بل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
و؛ة˘ي’ؤ˘لا˘ب ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق تصسم ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

اهعؤن نم ةيناث˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘كر˘ح˘لا ي˘ه
.يا˘م ر˘ه˘صش ف˘صصت˘ن˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘لوأ’ا د˘˘ع˘˘ب
 رانيدؤب ةايح.مرصصنملا

انوروك سسوريفب ةأإرمإ ةافو
ةليصسملاب

ةقؤثؤم رداصصم نم ةعاصس رخا ةديرج تملع
سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ةاـــفو ة˘لا˘ح ل˘ي˘˘ج˘˘صست ن˘˘ع
قلعتي ةليصسملاب يوارهزلا ىفصشتصسمب انورؤك

يل ةنصس57 رمعلا نم  ةغلابلا ةأارما ـــب رم’ا

72  يلا ةليصسملا ةي’ؤب ت’احلا ددع عفترتي
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف  لؤ˘˘˘خد ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م ةا˘˘˘فو ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح
خؤصشخصش حلاصص            .انورؤك

مل ديفؤكلا ىصضرمل ةريطخ ت’اح6
مهلابقتصسا نم يبطلا مقاطلا نكمتي

يبطلإ سشاعنلإ ةحلصصم
ةرداق ريغ فيطصس ىفصشتصسمب

ددج ىصضرم لابقتصسإ ىلع
مصسق سسيئر حابصصم ليبن رؤصسيفوربلا  حرصص

رؤنلا دبع ةنداعصس ىفصشتصسمب يبطلا سشاعن’ا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضؤ˘˘˘لا نأا˘˘˘ب سسمأا ، ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسب
ثيح ،نئمطت ’ و ةرقتصسم ريغ ىفصشتصسملاب
ر˘ي˘غ تح˘ب˘˘صصا سشا˘˘ع˘˘ن’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم نأا˘˘ب ح˘˘صضوا

ديدج سضيرم يا لابقتصسا نع ةزجاع و ةرداق
نأا˘ب ا˘ف˘˘ي˘˘صضم،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘صصÓ˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت

ت’اح6 سسمأا اهتلصصو يبطلا سشاعن’ا ةحلصصم
مقاطلا نكمتي مل و ديفؤكلا ىصضرمل ةريطخ

مهلابقتصسا نم ةحلصصم˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ما˘ع˘لا ي˘ب˘ط˘لا
بنا˘˘ج ىلا ، سشا˘˘ع˘˘نا ةر˘˘صسأا دؤ˘˘جو مد˘˘ع بب˘˘صسب
ليجصست مت هنا ملعلا عم،سسفنتلا ةزهجأا سصقن
ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ل˘˘ما˘˘عو ءا˘˘ب˘˘طأا4 ةباصصا

جÓ˘ع ىل˘ع ا˘ب˘ل˘صس سسك˘˘ع˘˘نا ا˘˘م ؤ˘˘ه  سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
حابصصم ليبن رؤصسيفوربلا اعد دقو .ىصضرملا
يف ءاقب˘لا ةرور˘صض ىلإا،ف˘ي˘ط˘صسب ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
نأ’،ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘ج’ا مار˘˘ت˘˘حا و تؤ˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا
˘ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘صصا˘خ اد˘˘ج ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ  ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضؤ˘˘لا
.ةيصضاملا ةليلقلا

 ل ىصسيع
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دارفأا طسسو لدجلا نم ةلاح دوسست
ة˘يد˘ل˘ب ى˘سضر˘مو ي˘ب˘˘ط˘˘لا كل˘˘سسلا
اذ˘كو ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب  ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا
اد˘يد˘ح˘تو ةروا˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ليغسشت رخأات نأاسشب اهنم ةيقرسشلا

دافتسسا يذلا ““ريناكسسلا ““ زاهج
ةقف˘ن ى˘ل˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا اذ˘ه ه˘ن˘م
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو
د˘ح غ˘ل˘ب ر˘ي˘˘ب˘˘ك لد˘˘ج ي˘˘ف بب˘˘سست
سضعب˘ل ة˘ن˘ط˘ب˘م تا˘ما˘ه˘تا ه˘ي˘جو˘ت
اذه فوقولاب تمهتأا يتلا فارطأ’ا
. رخأاتلا

زاهج لخدي نأا سضرتفملا نم ناكو
هن˘م دا˘ف˘ت˘سسا يذ˘لا ““ر˘ي˘نا˘كسسلا ““

ةيليملاب يروتنم ريسشب ىفسشتسسم
نم كلذو  ةرتف ذنم ةمدخلا زيح
ى˘سضر˘م˘لا ى˘ل˘ع ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا

ءافعا مث نمو مهتاناعم نم دحلاو
رركتملا لقنتلا ةقسشم نم ء’ؤوه
ى˘ت˘حو ة˘سصا˘خ˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ى˘˘لا

لجأا نم ةي’ولا ةمسصاع ىفسشتسسم
يعطقملا ريوسصتلا تايلمع ءارجا
ر˘خأا˘ت نأا ر˘ي˘غ ة˘ع˘˘سشأ’ا ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب
نم ةجوم رجف زاهجلا اذه بيكرت
تلوحتام ناعرسس يتلا ت’ؤواسستلا
لد˘ج˘لا ن˘م ل˘يو˘ط ل˘سسل˘˘سسم ى˘˘لا

ا˘فار˘طأا تلا˘ط ي˘ت˘لا تا˘˘ما˘˘ه˘˘تإ’او
ل˘ب ، ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف
تاماهتا هيجوت دح ىلا تلسصوو
ىو˘عد˘ب ة˘ن˘ي˘ع˘م فار˘طأ’ ة˘ن˘ط˘ب˘˘م

يذلا لي˘ط˘ع˘ت˘لا اذ˘ه ءارو ا˘ه˘فو˘قو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘سس تار˘ي˘ثأا˘ت ه˘˘ل تنا˘˘ك
اوناك نيذلا ىسضرملا تائم ةحسص
هيف عرسشي يذلا مويلا ىلا نوقوتي
.زاهجلا اذه لÓغتسسا

عاطقب ةلسص ىلع فارطأا تلواحو
ريسشب ىفسشتسسمب اديدحتو ةحسصلا

ل˘ك سضحد ة˘ي˘ل˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب يرو˘˘ت˘˘ن˘˘م
تثدحت يتلا ليواقأ’او تاءاعدإ’ا

ر˘ي˘خأا˘ت ي˘ف ه˘ت˘ي˘ب˘م ة˘ي˘ن دو˘جو ن˘ع
روكذملا زاهجلا لÓغتسسا ةيلمع
ةدافتسسا نأا ىلع اهديكات لÓخ نم
زا˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
نم رسشا˘ب˘م ل˘خد˘ت˘ب نا˘ك ر˘ي˘نا˘كسس
نأاو نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ةرازو
تناك زاهجلا اذ˘ه بي˘كر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةرازو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا ل˘˘˘ح˘˘˘م
لار˘ن˘˘ي˘˘ج ““ ة˘˘كر˘˘سشو ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
دجاوتملا اهعرف ر˘ب˘ع ““كير˘ث˘كي˘لا
، ةمسصاعلا رئازجلاب ةرديح ةقطنمب
ةيل˘م˘ع نأا˘ب تا˘ه˘ج˘لا هذ˘ه تد˘كأاو
ق˘فو تأاد˘ب زا˘ه˘ج˘˘لا اذ˘˘ه بي˘˘كر˘˘ت
ة˘ه˘ج يا نأاو ة˘ي˘قا˘ف˘تإ’ا نو˘م˘˘سضم
سسيل ةيليملاب ىرحأ’اب وأا ةيلحم
بيكرت يف لجسسملا ريخأاتلا يف دي
يذ˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سساو
رحا ىلع ةقطنملا ىسضرم هرظتني
نم سصلختلا لجأا نم رمجلا نم
ى˘لا رر˘كت˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
تف˘ل˘ك ي˘ت˘لا ة˘سصا˘خ˘لا تادا˘ي˘˘ع˘˘لا

دعي مل ةريبك ةيلام غلابم ء’ؤوه
. اهعفد ىلع نورداق نوريثكلا

... ةريصصق ةرتف دعب ةمدخلا زيح هلؤخد نع ثيدح

 لجيجب ةيليملإ ىفصشتصسمب ““ريناكصسلإ““ زاهج ليغصشت رخأات نأاصشب تاماهتإو ريبك لدج
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راهن فراطلا ةي’وب ةحسصلا حلاسصم تلجسس
سسور˘ي˘ف˘ب نا˘تد˘يد˘ج نا˘ت˘˘با˘˘سصا ءا˘˘ع˘˘بر’ا سسمأا

يقتريل اهب هبتسشم ىرخأا ةلاح11و انوروك

ةلاح14 ءابولا اذهب نيباسصملل يلامج’ا ددعلا
.ةحئاجلا هذه راسشتنا ذنم ةدكؤوم
ةءوبوملا تاي’ولا لقا نم فراطلا ةي’و ربتعت
ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
يتلا سسنوت عم ةيربلا دودحلا قلغ دعب ةسصاخو

لجأا نم ةيئانثتسس’ا ت’احلا يف اهحتف متي
ةرتفلا نيب كانه ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءÓ˘جا

يتلا ةقطنملا نأا ىلا ةراسش’ا ردجتو .ىرخأ’او

انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح14 تلجسس
ةيمسسرلا ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا تا˘ي˘ئا˘سصحا بسسح
نم ن˘ي˘با˘سصم˘لا ر˘ث˘كأا نا˘ف ءا˘ع˘بر’ا سسمأا را˘ه˘ن
مكح˘ب كلذو فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘لا

ر˘ث˘كت ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘سصا˘خ ا˘˘ه˘˘تروا˘˘ج˘˘م
ءا˘سضق ل˘جأا ن˘م كا˘ن˘ه ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
تلجسس ثيح كلذك لمعلا فورظو مهتاجايتحا

11 ريخ’ا اهريرقت بسسح ةيحسصلا حلاسصملا
اهنم انوروك سسوريفب اهتباسصا اهب هبتسشم ةلاح
اهنم سسابسسبلا ىفسشتسسمب عبقت ت’اح ةينامث

ةدحاو ةلا˘حو نا˘عرذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ت’ا˘ح ة˘سسم˘خ
سسابسسبلاو رزيرز كلذكو يديهم نب نم لكب
ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا ت’ا˘ح˘لا ل˘ج˘سس ا˘م˘ي˘˘ف
نيتلاح اهنم راج˘حو˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
راجحوب ةيدلبب ةدحاو ةلاحو نوتيزلا داو ةيدلبب

لاز’ اميف ةلاح72 ءافسش مت دقف ةراسشÓلو .

.جÓعلل عسضخت ةلاح31 كانه

ةدكؤؤم ةلاح14 ىلا ددعلا ىقترا اميف

فراطلاب اهب هبتصشم ةلاح11و انوروك سسوريفب ناتديدج ناتباصصإإ
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ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘صصم تف˘˘صشك

ل˘ف˘ل˘فو˘ب سسا˘مر ة˘ل˘ف˘ط˘لإ ة˘ل˘ئا˘ع
يتلإو تإونصس رمعلإ نم ةغلابلإ
ةي’وب   ةيقر ةصسلج لÓخ تيفوت
نأإ ح˘جر˘ي  ة˘ي˘ح˘صضلإ نا˘ب ة˘م˘لا˘˘ق
وأإ تا˘صسرا˘م˘م  ة˘˘ي˘˘ح˘˘صض نو˘˘كت

لÓخ اه˘ل تصضر˘ع˘ت تا˘طو˘غ˘صض
دإو˘م˘لإ ع˘ي˘ب ل˘ح˘م ي˘ل˘ع ا˘هددر˘˘ت
هيلع ددرتت تناك يذلإ ةيئإذغلإ
نأإ لبق اهتلئاع تامزلتصسم ءإرصشل
ءإرج يقرم يلع اهصضرعل  هجوتت
ةدا˘ح ة˘ي˘صسف˘ن ة˘مزأ’ ا˘ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت
نأا˘ب ة˘عا˘صس ر˘˘خآإ ردا˘˘صصم لو˘˘ق˘˘ت
دق إوناك اهتلئاعو ةيحصضلإ ةدلإو
مايأ’إ يف  إوظح’ مهنأاب إودكأإ
م˘ه˘ت˘ن˘بإ ة˘ي˘ح˘صضلإ نأا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خ’إ
فوخو اير˘ي˘ت˘صسه ة˘لا˘ح˘ب با˘صصت
ءإرصش اهنم بلطي امدنع نيديدصش

دإو˘˘م˘˘˘لإ ل˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘م ءي˘˘˘صش يأإإ
هيلإ هجوتت تناك يذلإ ةيئإذغلإ
تا˘ب˘˘ل˘˘ط ر˘˘ي˘˘خ’إ ي˘˘ف سضفر˘˘ت˘˘ل
نم ءإرصشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ ا˘ه˘تد˘لإو
خإرصصلاب أإدبت ام ناعرصسو لحملإ

سشديزن ام لوقتو اهتدلإو بصسح
ي˘ف تأإد˘ب ا˘م˘ك تو˘نا˘ح˘لإ حور˘ن
ع˘م ثد˘˘ح˘˘ت˘˘لإ مد˘˘عو ءإو˘˘ط˘˘نإ’إ
يف اهبيصصت تناك فوخ تابون

نإريج لعج يذلإ رم’إ ةرم لك
دعب مهنوحصصني مهبراقأإو ةلئاعلإ
ةيحصصلإ ة˘ي˘صسف˘ن˘لإ ة˘لا˘ح˘لإ مزأا˘ت
ةقطنملاب فورعم يقرمل اهدخاب
وأإ سسمب تبيصصإ ةلفطلإ نإ ةجحب
اهجورخ ةجيتن  ةيماعلاب فرعي ام
كلذ هباصش ام وأإ برغملإ تقو عم
ةلئاعلإ تعنتقإ تقولإ رورم عمو
يقرملإ ىلإإ مهتنبإ ذخأإ ةرورصضب
نا˘ك ه˘نأا˘ب ا˘ه˘تد˘لإو لو˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لإ

اهبيذعت يلع لمعي هنأاكو إودبي
اهبرصضب ماق ثيح اهجÓع سسيلو
فرعي ام ةطصسإوب احربم ابرصض
قرح يلع همإدقإ مث ةقيقر دوعب
نإ ة˘ج˘ح˘˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘صسج ن˘˘م ءإز˘˘جأإ
نج˘لإو سسم˘ل تصضر˘ع˘ت ة˘ل˘ف˘ط˘لإ
ا˘˘هد˘˘صسج ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لإ سضفر˘˘˘ي
دكؤوت امك جرخيل هبيذعت بجيو
هتدكإ ام بصسح  رداصصملإ سسفن
م˘ل ي˘قر˘م˘لإ نا˘ب ة˘ي˘ح˘صضلإ ةد˘لإو
يلع اقلطم ةينآإرق ةروصس يإ إرقي
ةبقرلإ ةصسلج ةيإدب د˘ن˘م ة˘ل˘ف˘ط˘لإ

ةثداحلإ نإ يلإ ةراصش’إ ردجتو
طرا˘ف˘لإ عو˘ب˘صسأ’إ دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ

ن˘مأ’إ ح˘لا˘˘صصم تق˘˘ل˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
مل ةلفط ةافو ربخ ةملاق ةي’وب
تإو˘˘˘ن˘˘˘صس ةر˘˘˘صشع˘˘˘لإ يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘ت
اهصضرعت دعب لا˘ق ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب
ر˘مإ ي˘قر˘م فر˘ط ن˘م بيذ˘ع˘ت˘ل˘ل

ح˘ت˘ف˘ب ما˘ع˘لإ بئا˘ن˘لإ ا˘هر˘ثإإ ى˘ل˘ع
ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘صضق˘لإ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لا˘م˘كت˘صسإ را˘ظ˘ت˘نإ ي˘ف ي˘قر˘م˘لإ
حلاصصم هترصشاب يذ˘لإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ
نا˘كو سصا˘صصت˘خ’إ ةر˘ئإد ن˘˘مأ’إ

نايب رد˘صصأإ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ ل˘ي˘كو
ةيلوأ’إ تامولعملإ نأإ  هيف دكأإ
ةلفط˘لإ ة˘ي˘ح˘صضلإ د˘لإو نأإ ر˘ي˘صشت
اهعا˘صضخإا˘ب ما˘ق سسا˘مر ل˘ف˘ل˘فو˘ب
(ي-ط ) وعدملإ فرط نم ةيقرلل
بر˘صضلإ را˘ثآإ ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م م˘˘ت د˘˘قو
ميدقت دنع اهدصسج ىلع قرحلإو
ترمأإو .اهل ةيلوأ’إ تافاعصسإ’إ
ة˘ث˘ج ح˘ير˘صشت˘ب ة˘ما˘ع˘لإ ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لإ
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءإد˘صسإإ ع˘م ة˘ي˘ح˘˘صضلإ
قيقحت حتفل ةيئاصضقلإ ةيطبصضلل
هيف هبتصشملإ فيقوتو عئاقولإ يف
تحت زجحلإ يف هعصضوو (ي-ط)
.رظنلإ

ةدكيكسس

مكحلا ديؤوت ماهتإ’ا ةفرغ
هعم نم و ةيبرتلا ريدم دسض

ءا˘صضق سسل˘ج˘˘م˘˘ب ما˘˘ه˘˘ت’إ ة˘˘فر˘˘غ لوأ’إ سسمأإ ءا˘˘صسم ترد˘˘صصأإ
ةمكحملإ نم ةرداصصلإ ماكحأ’إ دييأاتب يصضقي امكح ةدكيكصس
«م،ع،م» ةد˘كي˘كصس ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ر˘يد˘م ق˘ح ي˘ف  ة˘ي˘ئإد˘ت˘ب’إ

دروم هرابتعا˘ب ه˘ن˘بإو ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ل˘ئا˘صسو˘لإ ة˘ح˘ل˘صصم سسي˘ئرو
دقو إذهةينإزيملإ ةحلصصم ةصسيئرو ةهوبصشم ةقفصص يف طروتم
سسيئر عإديإاب ،ةيئإدتب’إ ةدكيكصس ةمكحمب قيقحتلإ يصضاق رمإ

عصضوب رمأإ امك ،تقؤوملإ سسبحلإ ةيريدملاب لئاصسولإ ةحلصصم
ربخ لÓخ نم مايأإ لبق هماهم تيهنأإ  يذلإ ةيبرتلإ ريدم نم لك
ةصسيئرو لئاصسولإ ةحلصصم سسيئر نبإو ةيمصسرلإ ةديرجلاب لزن
ةيبرتلإ ريدم عباتيو .ةيئاصضقلإ ةباقرلإ تحت ةينإزيملإ ةحلصصم
لئاصسولإ ةحلصصم سسيئر ةقفر ،فرصصلاب إرمآإ هتفصصب «م .ع.م»
ةصسيئر ةقفر ،إدرومو انومم هرابتعاب «ف.سص» هلجنو «ع.سص»
لاملاب بعÓتلاب قلعتت ةمهت نع ،سصيلختلإو ةينإزيملإ ةحلصصم
ءانتقإو ديروت تاقفصص نم نومملإ نيكمت لÓخ نم ،ماعلإ

ىلع رورملإ نود ،يصسردم داتعو يبتكم ثاثأإو علصس ريفوتو
لبق ىتح ةيداملإ هقوق˘ح ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘تو ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لإ تإءإر˘ج’إ
 .طورصشلإ رتفد بصسحب اهيلع قفتملإ ةعاصضبلإ ريفوت
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ةدكيكسس

ةيتنمسسإ’ا ةراجحلا ةباسصع فيقوت
نيب مهرامعأإ حإورتت نيصصخصش ةروطصسب نمأ’إ رصصانع فقوأإ

.سسبلت ةلاح يف ةقرصسلإ ةميرج يف مهطروتل ةنصس13 و22
اهدافم ةطرصشلإ حلاصصم ىلإ تامولعم دورو ىلإ دوعت ةيصضقلإ
يتلإ تاق’زنإÓل ةمواقم ةيتنمصسإ راجحأإ ةقرصسب نيلوهجم مايق
ةهجإولإ قيرطب ةعوصضوم˘لإ را˘ج˘ح’إو ة˘بر˘تأ’إ فإر˘ج˘نإإ ع˘ن˘م˘ت
ةقرصس ةيئاصضقلإ ة˘ي˘ط˘ب˘صضلإ تن˘يا˘ع ثي˘ح ،ةرو˘ط˘صسب ة˘ير˘ح˘ب˘لإ

اهتايرود نم تفثك ةطرصشلإ رصصانع .ايتنمصسإ إرجح03 يلإوح
ةيلمعلإ ترمثأإ ثيح ،حابصصلإ نم ىلو’إ تاعاصسلإ لÓخ ةصصاخ
ناموقي  سسبلت ةلاح يف امهطبصض مت نيصصخصش فيقوت  نع
تايرجم تنيبو ،ءانيملإ ةاجتإاب ةيتنمصسإ’إ راجحأ’إ لقنو  عزنب
نÓمعتصسيو «كمصسلإ ديصص»  يف نÓمعي نيلعافلإ نأإ قيقحتلإ
      .يرحبلإ ديصصلإ لاجم يف ةقورصسملإ راجحأ’إ
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ةملاق

 ةرغاسشلا لزانملا يقراسس فيقوت
ةريطخ ةباصصع كيكفت نم ةملاق ةي’وب نمأ’إ حلاصصم تنكمت
سسوفن ي˘ف بعر˘لإ تل˘خدأإو ةر˘غا˘صشلإ لزا˘ن˘م˘لإ ة˘قر˘صس ن˘ه˘ت˘م˘ت
سضرعتب ديفت تامولعم لوصصو دعب تءاج ةيلمعلإ  ،نينطإوملإ

(30) ةثÓث فرط نم ةقرصسلإ ةلواحمل ةرغاصشلإ لزانملإ دحأإ
يح ىوتصسم ىلع ،ةيوهلإ ي˘لو˘ه˘ج˘م م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم سصا˘خ˘صشأإ

ميطحتلإ ىلإ لصصتملإ لزنم سضرعت اميف ،ةملاقب ينإدملإ يباقع
،ناكملإ نيع ىلإ ةطرصشلإ تإوق تلقنت روفلإ ىلع .يدمعلإ

مهيف هبتصشملإ فيقوت مت لكك يحلإو لزنملل اهقيوطت دعبو

نيميقم ةنصس22- 62 نيب مهرامعإ حوإرتت نيذلإ ،ثÓثلإ
ةقرصسلل ثلاث لزنم سضرعت  نع ترفصسإ قيقحتلإ ةيلمع ،ةملاقب

، ةنصس17رمعلإ نم غلابلإ هبحاصصل دئاعلإ ،يحلإ سسفنب رصسكلاب
ةيلزنمور˘ه˘ك ت’آإو تإودإ ة˘قر˘صس فد˘ه˘ت˘صسإ ،ة˘با˘ن˘ع˘ب م˘ي˘ق˘م˘لإ

نيرخآإ نيكيرصش ةيوه ديدحت مت امك ،خبطلاب ةصصاخ سضإرغإو

نيميقم ،ةنصس52و02 نيب امهرامعإ حوإرتت مهيف هبتصشملل
مهت مهيلإ بصسنت نإ لبق ،ةيصضقلإ يف قيقحت حتفيل .ةملاقب

ةلواحم ةيانج ،ةيان˘ج با˘كتر’ رإر˘صشإ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘ج
.قل˘صست˘لإو دد˘ع˘ت˘لإ ،ل˘ي˘ل˘لإ فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لإ ة˘قر˘صسلإ با˘كترإ
ردصص نيأإ ،لوأ’إ سسمإ ،ةملاق ةمكحم مامأإ إومدق  نوفوقوملإ
.عإديإإ رمأإ اعيمج مهقح يف

∫.Yõ Gdójø

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2006ددعلا0202 ناوج40 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

 .يقرملل هجوت نأا لبق ةداح ةيسسفن تاطوغسض يناعت تناك ةيحسضلا ^
.سسملا ةجحب اهمسسج نم ءازجأا قرح مث اهبرسض يف عرسشو يتنبا ىلع ةينآارق ةروسس يأا أارقي مل يقرملا :ةيحسضلا ةدلاو ^

 ةملاق ةميرج ليسصافتل دوعت ةعاسس رخآا

 يقرم يدي ىلع تومت نأا لبق فوخو ايريتسسهب تبيسصأا سسامر

¯∫.YõGdójø

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’إ ة˘قر˘ف˘لإ دإر˘فأإ ن˘كم˘ت
نم دمحإ ةرهموبب ينطولإ كردلل
نيو˘كت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق ة˘ج˘لا˘ع˘م
ةنرتقم˘لإ ة˘قر˘صسلإو رإر˘صشأإ ة˘ي˘ع˘م˘ج
ةزا˘ي˘ح ،ق˘ل˘صست˘لإو ر˘صسكلإ ي˘فر˘ظ˘ب
ءايصشأإ ءافخإإ ،تإردخملإ كÓهتصسإو
ةيانج نع غيلبتلإ مدعو ةقورصسم
أإ.سس ىمصسملإ اهتيحصض حإر يتلإو،

نم ،ة˘ن˘صس75 رمع˘لإ ن˘م غ˘لا˘ب˘لإ
ناغلبي نيصصخصش فيقوت مت اهلÓخ

تايثيح.ةنصس72و91 رمعلإ نم
:خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ى˘˘˘لإإ دو˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لإ

ةيحصضلإ مدقت نيأإ72/50/0202
ع˘فر˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ ة˘قر˘ف˘لإ ر˘ق˘˘م ى˘˘لإإ
لجأإ ن˘م ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م د˘صض ىو˘كصش
ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ة˘قر˘صسل ه˘صضر˘ع˘ت
،دمحإ ةرهموب ةيدلبب نئاكلإ هلزنم
مامح ةيدلب ىلإإ ههجوت دعب كلذو
هصضإرغأإ دجو هعوجر دعبو لئابنلإ

ةرو˘˘صسكم ةذ˘˘فا˘˘ن˘˘لإو  ةر˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘م
،يلام غلبم ةقرصس اهدعب فصشتكيل

ة˘˘يرود ل˘˘ي˘˘كصشت م˘˘ت ا˘˘هر˘˘ثإإ ى˘˘ل˘˘ع
ناكملإ نيع ىلإإ روفلإ ىلع لقنتلإو
.ةيرورصضلإ تانياعملاب مايقلإ مت نيأإ
م˘ت مÓ˘ع˘ت˘صس’إ ر˘صصن˘ع˘ل ا˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
امهيف هبتصشملإ ةيوه ىلإإ لصصوتلإ

ىمصسم˘لإ ن˘م ل˘كب ر˘مأ’إ ق˘ل˘ع˘ت˘يو
’Ó˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘صسإ «خ.ب» و «ـه.ع»
مت اهيلع لصصحت˘م˘لإ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
امهب ةحاطإÓل ةمكحم ةطخ عصضو
رقم ىلإإ امهدايتقإو امهفيقوت مت نيأإ
ر˘ث˘ع ا˘م˘ه˘صشي˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘قر˘˘ف˘˘لإ
نيلاق˘ن ن˘ي˘ف˘تا˘ه ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب
تإءإرجإÓل ةل˘صصإو˘م.ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
سشيتفتلاب نذإإ ىلع لوصصحلإ دعبو
امهيف هبت˘صشم˘لإ لزا˘ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت م˘ت

ىلع سشيتفتلإ ةيلمع ترفصسأإ ثيح
جلاعملإ فيكلإ نم نيتعطق زجح

غلبمو ،غ9,2 ـــــب امهنزو ردقي
ناكم ىلإإ لصصوتلإ مت امك ،يلام

ةيل˘م˘ع م˘ه˘ب تم˘ت ي˘ت˘لإ تإزا˘ف˘ق˘لإ

ةربقمب اهيمرب ماق يذلإو ةقرصسلإ

ذيفنت د˘ع˘ب د˘م˘حإ ةر˘ه˘مو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب

امهيف هبتصشملإ ميدقت دعبو.ةيلمعلإ

ةصصتخملإ ةيئاصضقلإ تا˘ه˘ج˘لإ ما˘مأإ

81ـب «ه.ع» ىمصسملإ ىلع مكح نيأإ

اهردق ة˘ي˘لا˘م ة˘مإر˘غو إذ˘فا˘ن إر˘ه˘صش

ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كح ا˘˘م˘˘ك ،جد000.05

رهصشأإ0ـ6ب «خ.ب» ى˘˘˘م˘˘˘صسم˘˘˘لإ

جد000.02 و ذي˘ف˘ن˘ت˘لإ ة˘فو˘قو˘م

ةردا˘˘˘صصم ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م ة˘˘˘˘مإر˘˘˘˘غ

.تإزوجحملإ

ةملاق

دمحا ةرهموبب لزنم ىلع وطسسلاب اماق نيسصخسش فيقوت
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با˘ح˘صصأإ ي˘نا˘ث˘لإ مو˘ي˘˘ل˘˘ل مد˘˘قأإ

نكصسم0001 ةيوقرتلإ تانكصسلإ

ةليصسملإ ةي’و رقم مامأإ كاجيتاب

نم  ةيملصس  جاجتحإإ  ةكرح يف

ذفن نأإ دعب مهتانكصس مÓتصسإإ لجأإ

م˘˘هو ًا˘˘عرذ إو˘˘قا˘˘صضو م˘˘هر˘˘˘ب˘˘˘صص

ن˘م ن˘كصسلإ م˘ل˘ح ي˘ف نور˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي

رظت˘ن˘ي م˘ه˘ن˘م ن˘مو ي˘فو˘ت م˘ه˘ن˘م

م˘ل˘ح˘لإ إذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘صصلإ غرا˘˘ف˘˘ب

هذ˘ه ى˘ل˘ع لوإد˘˘ت ثي˘˘ح ع˘˘ئا˘˘صضلإ

2102 ذ˘˘ن˘˘˘م ة’و5 تا˘ن˘كصسلإ

هذ˘˘˘ه زا˘˘˘ج˘˘˘نإإ قÓ˘˘˘ط˘˘˘نإ خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت

م˘ه˘ن˘م د˘حأإ ’و ن˘كلو تا˘ن˘˘كصسلإ

ء’ؤو˘ه˘ل Ó˘˘ح د˘˘ج˘˘ي نأإ عا˘˘ط˘˘ت˘˘صسإ

نم رثكأإ إوجتحإ نيذلإ نيبتتكملإ

ة˘ن˘صس إو˘مد˘ق˘ت نأإ د˘˘ع˘˘ب  ةر˘˘م001

ةيدلبلإ حلاصصمل تاف˘ل˘م˘ب0102

يو˘قر˘ت ن˘كصس ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل

مهنمو لاملإ ف˘ل˘ت˘صسإ ن˘م م˘ه˘ن˘مو

هتجوز هصضإرغأإو هصضإرغأإ عاب نم

د˘ع˘بو «كا˘ج˘ي˘˘تا˘˘ب» ة˘˘كر˘˘صش نأإ ’إإ

قÓ˘ط˘نإ ن˘م تإو˘ن˘˘صس8 رور˘˘˘م

ة˘˘صصح ’إإ ح˘˘ن˘˘م˘˘ت م˘˘ل عور˘˘صشم˘˘لإ

تا˘ي’و˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘صض

م˘˘غرو ،تا˘˘ن˘˘كصسلإ ن˘˘م  ىر˘˘خأ’إ

تاقحتصسم نوع˘فد˘ي نود˘ي˘ف˘ت˘صسم

ةصسصسؤوم  حلاصصم ’إ ةرم لك يف

˘مز˘ت˘ل˘ت م˘ل ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘ب كا˘ج˘˘ي˘˘تا˘˘ب

نوزحي نوديفتصسم مغرو دوعولاب

تائملإ لإزي’ اميف  دوقع يلع

خيصشلإ ةي’ولإ يلإو نم  نورظتني

عيرصسلإ لخدتلإ لجإ نم  اجرعلإ

Óح دجي يكل نكصسلإ ريزولإ يدل

ىلع لوصصحلإو نيبتتكملإ ء’ؤوهل

اهزاجنإإ لمتكي مل يتلإ مهتانكصس

إو˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ا˘˘هو˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘صسي م˘˘لو

سسي˘ئر ن˘م تا˘ن˘˘كصسلإ با˘˘ح˘˘صصإ

نوبت د˘ي˘ج˘م˘لإ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ

ناك هنأإ رابتعاب  لجاعلإ لخدتلإ

ة˘ل˘كصشم فر˘ع˘يو ن˘كصسل˘ل إر˘˘يزو

ةيريدمب انلصصتإ د˘ن˘عو كا˘ج˘ي˘تا˘ب»

.كلذ نم نكمتن مل نكصسلإ

ةليسسملا
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ل˘ب˘ق ل˘ج˘ي˘ج ي˘لإو رإد˘صصإإ م˘غر
ع˘ن˘م˘ب ي˘صضق˘ي رإر˘˘ق˘˘ل ما˘˘يأإ ة˘˘ثÓ˘˘ث
ةي’ولإ ئطإوصشب مييختلإو ةحابصسلإ

ىو˘˘عد˘˘ب ر˘˘خآإ را˘˘ع˘˘˘صشإ ى˘˘˘لإ كلذو
ةلوليحلإو انوروك سسوريف ةبراحم
ى˘لإ ل˘ج˘ي˘ج ئ˘طإو˘صش لو˘˘ح˘˘ت نود
نأإ ’إ سسوريفلإ لوإدتو رصشنل ةرؤوب
ن˘˘م تإر˘˘صشع˘˘˘لإ ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي م˘˘˘ل كلذ
ةدع ىلع قفدتلإ نم نيفاطصصملإ
سشينروكلإ ةمصصاعب ة˘ير˘ح˘ب طا˘ق˘ن
لظ يف ءاعبرأ’إ سسمأإ اصصوصصخو
تاجرد يف لجصس يذلإ عافترإ’إ

.ةي’ولإ ميلقإ ىوتصسم ىلع ةرإرحلإ

تابكرم˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ تد˘هو˘صشو

ةرواجم تاي’و ميقرت لمحت يتلإ

فيطصسو ةليم ،ةنيطنصسق إديدحتو

ئطإوصشلإ   سضعب ىلإ لخدت يهو

ةبقإرمب ىظحت’ يتلإ كلت اميصس

دإر˘فأإ  ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ق˘ي˘قدو ةر˘م˘ت˘˘صسم

ديدعلإ دهوصش امك ،كردلإو نمأ’إ

وأإ ىدإر˘˘ف ي˘˘ف نإ سصا˘˘خ˘˘صشأ’إ ن˘˘م

سضع˘ب نو˘م˘ح˘ت˘ق˘ي م˘هو تا˘عا˘م˘˘ج

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘صصو˘˘˘˘صصخ ئ˘˘˘˘طإو˘˘˘˘صشلإ

روحملإ ىلع كلذو اهنم ةيرخصصلإ

اقرصش زيزعلإ دبع يديصس نيب دتمملإ

ريبكلإ ران˘م˘لإ ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘يا˘غ ى˘لإو

ع˘ن˘م رإر˘ق كلذ˘ب ن˘يد˘ح˘˘ت˘˘م ا˘˘بر˘˘غ

يذ˘˘لإو ئ˘˘طإو˘˘صشلإ ى˘˘لإ لو˘˘خد˘˘˘لإ

ريغ رإرق ةباثمب نور˘ي˘ث˘كلإ هر˘ب˘ت˘عإ

سسفنتم رخآإ وه رحبلإ نوك لداع

تافلخم نم سصلختل مهمامأإ يقب

مهيلع سضرف يذلإ يحصصلإ رجحلإ

ببصست يذلإو رهصشأإ ةثÓث وحن ذنم

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإو ة˘ي˘˘صسف˘˘ن تا˘˘مزأإ ي˘˘ف

ف˘قو˘ت ن˘يذ˘لإ سصا˘خ˘صشأ’إ تا˘ئ˘م˘ل

نود م˘ه˘صسف˘نأإ إود˘جوو م˘ه˘لو˘خد˘˘م

لجيج ةي’و يلإو ناكو إذه .ليعم

ةميلعت ردصصأإ دق لاكلك رداقلإ دبع

عنمب يصضقت يصضاملإ نينثإ’إ موي

يلحا˘صسلإ ط˘ير˘صشلإ ر˘ب˘ع ة˘حا˘ب˘صسلإ

را˘ع˘صشإ ى˘لإ كلذو  ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ل

نمأ’إ حلا˘صصم تنا˘ك ا˘ه˘ل˘ب˘قو ،ر˘خآإ

ي˘ف تل˘خد د˘ق ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘طر˘صشلإو

نيفاطصصملإ نم تائملإ عم عإرصص

ئطإوصش سضعب ىلع إوقفدت نيذلإ

ةيبرغلإ ةهجلاب اصصوصصخو ةي’ولإ

ةدراطمو مهقيرفت ىلع تلمع ثيح

نم ديدع˘لإ تز˘ج˘ح ا˘م˘ك م˘ه˘صضع˘ب

اهنتم ى˘ل˘ع نا˘ك ي˘ت˘لإ تا˘ب˘كر˘م˘لإ

نم سصاخصشأ’ اهبلغأإو ء’ؤوه سضعب

.ةي’ولإ جراخ

   ةيرحب طاقن ةدع محتقت يهو تدهوسش ةيقرسش تاي’و ماقرأا لمحت تارايسس

 لجيج ئطاوسشب ةحابسسلا عنم رارقل تاقورخلا تارسشع ليجسست
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نيب ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت

فيرخلا ةياغ ىلإاو صسرام رهشش

يت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ه ة˘ن˘شس ل˘ك ن˘م

تÓفح ةماقإا ةبشسن اهيف دادزت

نأا ريغ ،ةبانع ةي’و يف جاوزلا

ة˘ياد˘ب ع˘م ا˘نورو˘ك ءا˘بو رو˘ه˘ظ

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ط˘˘ل˘˘خأا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه

جاوزأÓ˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب تا˘با˘شسح˘˘لا

دي˘عاو˘م ل˘ب˘ق ن˘م اودد˘ح ن˘يذ˘لا

ريبادتلا نأاو اشصوشصخ ،مهفافز

ةياقولل ةموكحلا اهتذختا يتلا

هتحفاكمو انوروك صسوريف نم

حار˘فأ’ا تا˘عا˘ق ق˘ل˘غ تن˘م˘شضت

ةروكذم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ليخادم ققحت ةرتف رثكأا اشضيأا

ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه با˘ح˘شصأ’ ة˘ي˘لا˘˘م

مامأا ،اهيل˘ع بل˘ط˘لا ر˘ث˘كي ي˘ت˘لا

نم د˘يد˘ع˘لا ىأا˘ترا ع˘شضو˘لا اذ˘ه

تÓفح ديعاوم ليجأات جاوزأ’ا
مهن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا م˘غر ،م˘ه˘فا˘فز
ةقلعتملا تابيترتلا بلغأا ىهنأا
ي˘ف ،ة˘˘ي˘˘جوز˘˘لا صصف˘˘ق لو˘˘خد˘˘ب
نيذلا كئلوأا لشضف يذلا تقولا

ي˘ف م˘ه˘فا˘فز تÓ˘ف˘ح د˘˘ي˘˘عاو˘˘م
هذه لع راظتن’ا فيشصلا لشصف
يهتنتو يهتنت ةيحشصلا ةمزأ’ا

صصو˘شصخ˘ب م˘ه˘فوا˘˘خ˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
لفح عور˘ششم طو˘ق˘شس ة˘ي˘نا˘كمإا

،ا˘ت˘قؤو˘م و˘لو ءا˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘فا˘فز
ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا ع˘˘مو ن˘˘كل
نم ةياقولا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ةبارقل هتحفاكمو انوروك ءابو
ن˘م دد˘ع ىأا˘ترا ،ر˘˘ه˘˘ششأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ي˘˘˘ف ا˘˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘شضم˘˘˘˘لا جاوزأ’ا

ءا˘ق˘بإ’ا˘ب ة˘ي˘جوز˘لا م˘ه˘ع˘يرا˘˘ششم
عم نكلو مهتÓفح ديعاوم ىلع
ا˘شصو˘شصخ ،تÓ˘يد˘ع˘ت˘˘لا صضع˘˘ب
لزانم ريجأاتب اوماق مهشضعب نأاو

مهدبكيشس ريخأاتلا نإاف يلاتلابو
ثي˘ح ،ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ة˘˘يدا˘˘م ةرا˘˘شسخ
ىلع ارخؤوم «ةعاشس رخآا» تفقو
لكشش يف تميقأا فافز تÓفح
روشضح لÓخ نم كلذو قيشض
ط˘ق˘ف ن˘ي˘جوز˘˘لا ءا˘˘بر˘˘قأا صضع˘˘ب
Óمع كلذو طيشسب فافز لفحل
يدانت يتلا ةي˘ح˘شصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
ىلع يتأات يتلاو تاطلشسلا اهب
صضرفو تاعمجت˘لا ع˘ن˘م ا˘ه˘شسأار
هذه نأا امك ،يعامتج’ا دعابتلا
ى˘ل˘ع اور˘فو جاوزأ’ا ن˘م ة˘ئ˘ف˘˘لا
ناك ةربتعم فيراشصم مهشسفنأا

وهو مهلهاك لقثت نأا اهنأاشش نم
تادا˘ع˘لا ى˘لإا ةدو˘ع ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي ا˘˘م
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا حار˘˘فأ’ ة˘˘م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘ما˘قإا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا

اشصوشصخ ،لزانملا يف تÓفح
تاعاق اميدق كانه نكت مل هنأاو
 .حارفأا

ةميدقلأ فافزلأ تأداع ىلإأ ةيبانعلأ تÓئاعلأ ديعي رسصعلأ ءابو

اهدعوم يف مهفافز تÓفح نوميقيو انوروك نودحتي جاوزأا
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ةشسشسؤوم نئابز نم ددع ربع
ـل ةبانع ةي’وب «رئازجلا ديرب»
نم مهشضاعتما نع «ةعاشس رخآا»
ي˘ت˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘لا قاروأ’ا ة˘ي˘عو˘˘ن
يف ،عيباشسأا ةدع ذنم مهل ملشست
ناو˘˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘˘كأا يذ˘˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘˘لا
ن˘ع جرا˘خ ر˘مأ’ا نأا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
.ة˘شسشسؤو˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘˘شسم قا˘˘ط˘˘ن
ةشسشسؤوملا «رئازجلا ديرب» ربتعت
نم ددع رب˘كأا ة˘ب˘حا˘شص ة˘ي˘لا˘م˘لا
يف مهددع رودي نيذلا نئابزلا

مهبلغأا نوبز نويلم02 يلاوح
ة˘يرا˘ج˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لا م˘ه˘تا˘با˘˘شسح
تا˘˘ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا م˘˘غرو ة˘˘ط˘˘ششن
ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
ةريخأ’ا تاونشسلا يف ةشسشسؤوملا

صضع˘ب نأا ’إا ا˘ه˘ن˘ئا˘˘بز ءا˘˘شضرإ’
قيعت لاز˘ت ا˘م ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا رو˘مأ’ا
ىلإا لوشصولا نع «رئازجلا ديرب»
اه˘ن˘ئا˘بز ل˘ب˘ق ن˘م ا˘شضر˘لا ة˘لا˘ح
رهاظملا هذ˘ه ن˘ي˘ب ن˘مو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
رخآا» اهيلع تفقو يتلا ةيبلشسلا

ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع «ة˘˘عا˘˘شس
ة˘شسشسؤو˘م˘لا فر˘شص ي˘ه ،ة˘با˘ن˘˘ع
قاروأا عيباشسأا ةدع ذنم اهنئابزل

رانيد005 ةئف نم ةيلاب ةيلام
اربجم هشسفن نوبزلا دجي يتلا

ةلويشسل ةجاحل ارظن اهلوبق ىلع
،هرو˘مأا ءا˘شضق ل˘جأا ن˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
كيبابششلا ناوعأا نأاو اشصوشصخ
ىلع نودكؤوي ديربلا بتاكم يف
ي˘ت˘ئ˘ف ن˘م ة˘يد˘ق˘ن˘˘لا قاروأ’ا نأا

ر˘ي˘غ را˘ن˘يد0002و0001
خ˘شض د˘ن˘ع ا˘شصو˘شصخ ،ةر˘فو˘ت˘˘م
بتاكملا يف ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا
تا˘ششا˘ع˘˘م فر˘˘شصل ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ددع يمدختشسمو نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

عم لماعت˘ت ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م
ددع دكأا يذ˘لا «ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب»
هذه نأا «ةعاشس رخآا» ـل هناوعأا نم
ا˘هد˘مأا لا˘ط ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
ل˘كا˘ششم م˘ه˘ل بب˘شست تح˘ب˘˘شصأا

ا˘م ا˘ب˘لا˘غو ن˘ئا˘بز˘لا ع˘م ةر˘ي˘ث˘˘ك

ةيمÓك تاششوانم ي˘ف م˘ه˘ل˘خد˘ت

قحب مهرودب اوفرتعا امك ،مهعم

ةيدقن قاروأا بحشس يف نوبزلا

نأ’ ،ةلوبقم لقأ’ا ىلع وأا ةديج

نأا نكمي فرشصت يتلا قاروأ’ا

دنع اه˘مÓ˘ت˘شسا را˘ج˘ت˘لا صضفر˘ي

يف ،اهب م˘ه˘ع˘م ن˘ئا˘بز˘لا ل˘ما˘ع˘ت

ردشصم حشضوأا ،ةلشص يذ قايشس

اذه نأاب «ةعاشس رخآا» ـل قوثوم

«رئازجلا كنب» ـب طبترم عشضولا

د˘ير˘˘ب» د˘˘يوز˘˘ت ن˘˘ع لوؤو˘˘شسم˘˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا˘˘ب «ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

فرشص نع فقوتلا نإاف يلاتلابو

طوبرم ةيلابلا رانيد005 ةلمع

نم ناك يذلا روكذملا كنبلاب

صصلختلا ىلع لمعلا هب ردجأ’ا

يتلا ةيلابلا ةيدقنلا قاروأ’ا نم

هنأاب تاونشس ةعشضب لبق نلعأا

كلذو ايئاهن اهيلع ءاشضقلا متيشس

تداع اهنأا ’إا ،اهبحشس لÓخ نم

جاتحت بابشسأ’ ةوقب ةنشسلا هذه

.كنبلا لبق نم حيشضوتل

عيباسسأأ ذنم ةسسسسؤوملأ تÓماعم ىلع رطيسست رانيد005 ةئف

 «رئازجلا ديرب» نئابز صضاعتما ريثت ةيلابلا ةيدقنلا قاروألا
راهسشإأ

 ةيبعسشلأ ةيطأرقميدلأ ةيرئأزجلأ ةيروهمجلأ
  ةدكيكسس: ةي’و
 ةبأزع: ةرئأد
 راسشرسش نيع: ةيدلب
0202 /10: مقر تايعمجلأ و تاباختن’أ بتكم

ةيعمجلأ ةامسسملأ ةينيدلأ ةيعمجلأ ضسيسسأاتب حيرسصتلأ مÓتسسأ لسصو
نوناقلأ ىسضتقمب  راسشرسش نيع ريبكلأ دأولأ ةديدجلأ ةيرقلل ةينيدلأ

2102 رياني21 ل قفأوملأ3341 ماع رفسص81 يف خرؤوملأ60/21 مقر

لسصو مي˘ل˘سست0202 يا˘˘م13: موي˘لأ أذ˘ه م˘ت تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
ةيعمجلأ : ةامسسملأ ةينيدلأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ضسي˘سسأا˘ت˘ب ح˘ير˘سصت˘لأ
 راسشرسش نيع ريبكلأ دأولأ  ةديدجلأ ةيرقلل ةينيدلأ
ريهوز ضشابه : ضسيئرلأ
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 عايسض نع نÓعإأ
ل˘م˘ح˘ي ير˘ئأد م˘ت˘خ عا˘ي˘سض ن˘ع ل˘ي˘ل˘خ ف˘ي˘ط˘لو˘ب د˘ي˘سسلأ ن˘ل˘ع˘˘ي
 :  ةيلاتلأ تامولعملأ

هلحأرم فلتخم يف ءانبلأ لاغسشأ ةسسسسؤوم
           مولأ لابولق

MULA LABOLG

3200-6959581 A 31 °N  cR

FITLUOB tnaréG eL

LILAHK

0202 يام22 موي ذنم كلذ و20 مقر لحم20 ةزأرخ يح

هل لامعتسسأ يأ نم أأربتي وهف هيلع و
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 ةيبعسشلأ ةيطأرقميدلأ ةيرئأزجلأ ةيروهمجلأ
 ةبانع ةي’و
 ةبانع ةيدلب
 ةحسصلأ ظفحل يدلبلأ  بتكملأ

ةدئافل ةمئÓملأ مدع وأأ ةمئÓملأ لوح يمومع قيقحت حتف نمسضتي291 مقر رأرق
يهق˘م لوأ’أ ف˘ن˘سصلأ ن˘م تا˘بور˘سشم˘لأ ع˘ي˘ب طا˘سشن لÓ˘غ˘ت˘سس’  ف˘سسو˘ي ي˘نا˘ن˘سس د˘ي˘سسلأ

ةعموجم362 مسسق أأ لخدم6591 يام91 ةئزجت ىمسسملأ  ناكملأ ب نئاكلأ لحملاب

.ةبانع ةي’و ةبانع ةيدلب يسضرأ’أ تحتلأ قباطلأ12 مقر ةيكلم
 ررقي ةيدلبلأ ةرأدإ’ ماعلأ نيمأ’أ ديسسلأ نم حأرتقاب

ةحسصلل ةحسصلأ ظفح يف ضصتخم ةبتر رهاطلأ موسسيق / ديسسلأ نيعي : ةيناثلأ ةداملأ
يف و ةمئÓملأ مدع وأ ةمئÓملل يمومعلأ قيقحتلأ ءأرجإ’ ةبانع ةيدلب ةيمومعلأ

ةواقنلأ و ة˘فا˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘سشت˘ف˘م ة˘ب˘تر ةد˘ح ي˘نا˘م˘حر ة˘سسنآ’أ ه˘ف˘ل˘خ˘ت˘سست ه˘با˘ي˘غ ة˘لا˘ح
ةبانع ةيدلبل ةيمومعلأ

أءأدتبأ ةيلاتتم اموي51 ةدمل ةيدلبلأ رقمب قيقحتلأ لجسس حتفي : ةعبأرلأ ةداملأ
يف هتاظحÓم ليجسستب مدقتي نأ ضضراعم لك يلع و رأرقلأ أذه رسشن خيرات نم
ققحملأ ظفاحملأ يلأ ايباتك اهلسسري وأأ ضضرغلأ أذهل ضضرغلأ أذهل ضصسصخملأ لجسسلأ

لاجأ يف ةيلمعلأ نم ءاهتنأ دعب ةحسصلأ ظفحل يدلبلأ بتكملأ يلأ فلملأ لوحي و
ةعاسس27 ىدعتت’
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  ةيبعسشلأ ةيطأرقميدلأ ةيرئأزجلأ ةيروهمجلأ
 يرئأزجلأ بعسشلأ مسسإاب                                    فراطلأ : ءاسضق ضسلجم
 ناعرذلأ : ةمكحم
 يرحبلأ يراجتلأ مسسقلأ

 مكح77810/91 : لودجلأ مقر

23720/91 : ضسرهفلأ مقر

30/21/91 : مكحلأ خيرات

 جد0053 / مسسرلأ غلبم
 ةيفيرلأ ةيمنتلأ و ةحÓفلأ كنب  / نيب

amrc يحÓفلأ نوعتلل يوهجلأ قودنسصلأ ميهأربأ نأويسس  / نيب و

 بابسسأ’أ هذهل و
لوبق لكسشلأ يف ايروسضح و ايئأدتبأ اينلع ةيراجتلأ اياسضقلأ يف اهلسصف لاح ةمكحملأ تسضق
.Óكسش ماسصخلأ يف لاخد’أ و ىوعدلأ

ةيمنتلأ و ةحÓفلأ كنب يعدملل عفدي نأاب ميهأربأ نأويسس هيلع ىعدملأ مأزلإأ : عوسضوملأ يف

و ثÓث و ةئم ضسمخ هردق ايلامجإأ اغلبم اهريدم فرط نم ةلثمم708 يديهم نب ةلاك و ةيفيرلأ
نع دأز ام ضضفر و جد335 03.918 ميتنسس نوثÓث و أرانيد أرسشع ةعسست و ةئم نامث و افلأ نوثÓث
 ضسيسسأاتلأ مدعل تابلط نم كلذ

 جد83501 ب ةردقملأ ةيئاسضقلأ فيراسصملاب هيلع يعدملأ ليمحت عم
يسضمأأو هÓعأأ روكذملأ خيراتلاب ةدقعنملأ ةينلعلأ ةسسلجلاب أراهج هب قطن و مكحلأ ردسص أذب
. طبسضلأ نيمأأ و ضسيئرلأ فرط نم مكحلأ لسصأأ
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ةسصتخملأ حلاسصملأ ةلواط ىلع ةيسضقلأو اهتيحسض ةفيلأ’أ تانأويحلأ

ماهتإلا صصفق يف ةصصاخ ةيرطيب ةدايع
¯S°∏«ªÉ¿.Q

نينطاوملا نم ةعومجم مدقت
دشض ىوكششب ةبانع ةي’و نم
دجاوت˘ي ة˘شصا˘خ ة˘ير˘ط˘ي˘ب ةدا˘ي˘ع
ةيريدم ىد˘ل ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ا˘هر˘ق˘م
ةيريدم ،ةبان˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘حÓ˘ف˘لا
ةيامح ةمظنم بتكمو ةراجتلا
ثيح ةبانع ة˘ي’و˘ل كل˘ه˘ت˘شسم˘لا
تاعيقوتلا لمحت ةشضيرع اودعأا

،ليشصافتلا لماك اهيف اوفششكو
عي˘با˘شسأا ل˘ب˘ق نو˘ن˘طاو˘م˘لا ما˘قو
كوبشسيافلا يف ةعومجم ءاششنإاب
ي˘ت˘لا ثداو˘ح˘لا ر˘˘ششن ل˘˘جأا ن˘˘م
ةشصاخلا ةدايعلا عم مهل تعقو
ن˘م او˘كت˘˘ششا ن˘˘م د˘˘جو˘˘ي ثي˘˘ح
ببشسب ططقلاو بÓكلا قوفن

ةيحارجلا تايلمع˘لا حا˘ج˘ن مد˘ع

ن˘م د˘جو˘يو ،م˘ه˘ل تير˘جأا ي˘ت˘˘لا
ةيرطيبلا ةدايعلا بحاشص اومهتا
لماعتلا مدعو لامهإ’اب ةشصاخلا

امك ،قئ’ لكششب تاناويحلا عم
لامعتشساب همهتا نم ىتح دجوي
وأا ةيحÓشصلا ةي˘ه˘ت˘ن˘م تا˘حا˘ق˘ل
تاناو˘ي˘ح˘ل تا˘حا˘ق˘ل لا˘م˘ع˘ت˘شسا
ةرور˘شض ى˘ل˘ع او˘ق˘ف˘تاو ،ىر˘˘خآا
ثي˘ح ه˘عدر ل˘جأا ن˘م كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا

هذه ي˘ف ق˘م˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو
دجو˘ي ه˘نأا ة˘شصا˘خ تا˘شسرا˘م˘م˘لا

اهمÓعإا مت هنأا تفششك نم ىتح
اميف فششتكتل تقفن اهتطق نأا
ةدا˘ي˘ع˘لا ن˘˘م تبر˘˘ه ا˘˘ه˘˘نأا د˘˘ع˘˘ب
تنمشضتو ،ةشصا˘خ˘لا ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا
قيقحتلا بلطب اشضيأا ةشضيرعلا
لمعتشست يتلا ةيودأ’ا ةيعون يف
ام˘ك ،تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف

تاجوتنملا يف قيقدتلاب اوبلاط
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ج˘يور˘ت م˘ت˘ي ي˘ت˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
صصا˘خ˘لا لو˘˘شسغ˘˘لاو نو˘˘با˘˘شصلا
نأا اوفاشضأاو ،ةفيلأ’ا تاناويحلاب
ميق اوع˘فد ن˘ئا˘بز˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ةجلا˘ع˘م ر˘ي˘ظ˘ن ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م
جئات˘ن˘لا كلذ م˘غرو م˘ه˘تا˘ناو˘ي˘ح
مدقو ،ة˘ي˘ثرا˘ك تنا˘ك ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
تاهويد˘ي˘ف ىو˘كششلا با˘ح˘شصأا

،ةينعملا تاهجلل ليلدك روشصو
ىوكششلا نم ةخشسن اومدق امك
تا˘ي˘ع˘م˘جو ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ه˘ج˘ل˘˘ل
در هتهج نم .تاناويحلاب قفرلا

ة˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا بحا˘˘شص
ر˘ب˘ع و˘يد˘ي˘˘ف ر˘˘ششن˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص
م˘ه˘ت˘لا ل˘ك ى˘ف˘نو كو˘ب˘شسيا˘˘ف˘˘لا

ةلمح اهرب˘ت˘عاو ه˘ي˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا

هيوششتلا اهنم فدهلاو ةشضرغم

ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘شسب

ن˘م ل˘ك د˘˘عو˘˘تو ،ر˘˘ي˘˘ه˘˘ششت˘˘لاو

ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع او˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘ت

يف تاحيشضوت مدقو ،ةيئاشضقلا

يف عنشصت يتلا تاجوتنملا نأاشش

هنأا فاشضأاو ،ةير˘ط˘ي˘ب˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا

تايلمعلا نم ريبك ددع يرجي

ل˘˘ششف ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإاو ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘˘لا

تاناوي˘ح˘لا قو˘ف˘نو تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،اد˘˘˘ج ةدراو

هتدايع اهمدق˘ت ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فور˘˘˘ع˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘نأا د˘˘˘كأاو

هنأا اد˘كؤو˘م ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

   .ينوناق لكششب لمعي

يلاتلابو حأرفأ’أ تاعاق قÓغإأ ريبأدتلأ هذه نيب نمو تاي’ولأ نم ددع يف ضضرملأ يسشفت ةيأدب درجمب هتحفاكمو انوروك ءابو نم ةياقولل ريبأدتلأ نم ةلمج نع دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلسسلأ تنلعأأ
.طقف نيبرقملأ ىلع رسصتقت ةريغسص تÓفح ةماقإأ لÓخ نم طابتر’أو هيدحت جأوزأ’أ نم ددع ررق يذلأ ءابولأ أذه ىلع ءاسضقلأ نيح ىلإأ مهفافز تÓفح ديعأوم ليجأات ىلإأ ناسسرعلأ عفد
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نكصسم001 يح ناكصس يكتصشي
يديصس ةيدلبل اميلقا عباتلا ةيرقلاب

ل˘خاد˘م ي˘ن˘طا˘˘ق ة˘˘صصا˘˘خ ،را˘˘م˘˘ع

لكاصشم،50و30،40 تارامعلا
ن˘ير˘مأ’ا نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘م˘ج
د˘˘ج˘˘ي ثي˘˘˘ح اءا˘˘˘ت˘˘˘صش و ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صص
ىلإا لوصصولل ةبوعصص نونطاوملا

ةصصاخ ،اهيف ثوكم˘لاو م˘ه˘لزا˘ن˘م
،ةيولعلاو ىلفصسلا قباوطلا ينطاق
ءار˘ت˘هإاو ،تا˘قر˘ط˘لا ءار˘˘ت˘˘ها ءار˘˘ج
هاي˘م˘لاو ة˘ي˘فو˘ج˘لا ها˘ي˘م˘لا تاو˘ن˘ق

ثا˘ع˘ب˘˘نا ى˘˘لا ىدا ا˘˘م˘˘م، ةرذ˘˘ق˘˘لا
ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا

لÓخ يناميلصس بئانلا هيلع فقو
ماق نيا ي˘ح˘ل˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا ه˘ترا˘يز
يلاولل نينطاوملا ت’اغصشنا عفرب
رظنلاو مهنع نبغلا عفر لجأا نم
ن˘عو ،ة˘يرز˘م˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘صضو ي˘˘ف
ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘ه با˘˘˘ب˘˘˘صسأا
ا˘ه˘ع˘جرا د˘ق˘ف ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي
هايملا عو˘جر ى˘لإا ي˘ح˘لا و˘ن˘طاو˘م
نع كيهان ،مهلزانم ىلع ةرذقلا

ىتح بايغو ايلك ةماتكلا بايغ
تانكصسلا ةيامحل ،ةيامحلا ناردج

يلع يلفصسلا قباطلا يف ةدوجملا
طوق˘صسو تا˘نا˘صضي˘ف˘لا ن˘م ل˘قأ’ا
ي˘˘عا˘˘ف’او ة˘˘م˘˘خ˘˘صضلا را˘˘ج˘˘حأ’ا

ف˘ي˘صضيو ،ةر˘صضم˘لا تار˘˘صشح˘˘لاو
نع بئانلل م˘ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف نا˘كصسلا

،ا˘ما˘م˘ت ة˘ل˘م˘ه˘˘م تÓ˘˘ح˘˘م دو˘˘جو
ةرذقلا هاي˘م˘لا˘ب ة˘ئو˘ل˘م˘م ا˘ه˘صضع˘ب
ر˘كو تح˘˘ب˘˘صصا ر˘˘خآ’ا ضضع˘˘ب˘˘لاو
،مÓ˘ظ˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضا ،ة˘˘ل˘˘يذر˘˘ل˘˘ل
نونطاوملا هصشيعي يذلا ضسمادلا

˘ما˘ت˘لا با˘ي˘غ˘لا بب˘˘صسب ةذ˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
هذ˘ه نأا م˘غر ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإÓ˘ل
ةنصس ي˘ف ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت تا˘ن˘كصسلا

ناكصسلا بصسحو اهنأا ’إا ،2102
،ةيادبلا ذنم نكصسلل ةحلاصص ريغ
ضشغلاو ةيانبلا ةقباطم مدع ببصسب
رركتي تاب ام وهو لاغصشأ’ا يف
ةينكصسلا عيراصشملا نم ديدعلا يف
حدافلا ضصقنلا لÓخ نم ةنوآ’ا يف
ة˘عر˘ج ثي˘ح ن˘م ءا˘ن˘ب˘لا داو˘م ي˘ف
بئانلا بلاط ريخأ’ا يف، ةناصسرخلا
ل˘خد˘ت˘لا ي˘لاو˘لا ن˘م ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس
ع˘˘صضو˘˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا

ع˘م لو˘ل˘ح دا˘˘ج˘˘يا ي˘˘ف عار˘˘صسإ’او
هذه هصشيعت يتلا يثراكلا عصضولا
.ةزوعملا تÓئاعلا
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لامج ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو ل˘صصاو
ةيناديملا هتا˘جر˘خ ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لا
ضسمأا ةهجولا تناك ثيح ةيدقفتلا
عيراصشملا ضضعب دقفت نيا ةيدلب
يناعي يت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
ع˘ي˘م˘˘ج ن˘˘م ن˘˘ير˘˘مأ’ا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس
وأا لقنلا ةيحان نم اءاوصس يحاونلا
ةب˘ئا˘غ ه˘ب˘صش ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا وا ن˘كصسلا

ةلزع يف مه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو م˘ه˘ن˘ع
ى˘ط˘عا قا˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘ف، ة˘˘ما˘˘ت
ةرورصضب تاميلعت يميرب يلاولا

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب قا˘˘ير˘˘ب ة˘˘ت˘˘˘صشم ط˘˘˘بر

نا ة˘صصا˘˘خ،بر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصلا
نم نوناعي ةقطنملا هذه ينطاوم
ي˘ت˘لاو ها˘ي˘م˘لا ة˘مزا ع˘م تاو˘ن˘صس
فيصصلا لصصف لÓخ اءوصس دادزت
دادزتو ةرارحلا تاجرد عفترت نيا
زاج˘نإا ر˘مأا ا˘م˘ك، ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘لا
.قايرب ةت˘صشم˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘كب˘صش
طبارلا يدلب˘لا ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘تو
قيرطلاو دمحم يديبعل يح نيب

ة˘فا˘صسم ى˘ل˘ع م˘قر48 يئ’ولا

ة˘لز˘ع˘لا كف˘ل اذ˘هو.ط˘˘م0051
ى˘˘ل˘˘ع هو˘˘ن ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف، م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ةر˘˘˘ي˘˘˘تو ي˘˘˘ف عار˘˘˘صسإ’ا ةرور˘˘˘صض
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا و˘˘˘˘هو، لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشأ’ا

ن˘يذ˘لا نو˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ه˘˘ن˘˘صسح˘˘صسا
تاطلصسلا كرحت ةرورصضب اوبلاط
نم نيلوؤوصسملا جورخو ةيلحملا

’ نأاو مهلاوحا د˘ق˘ف˘ت˘ل م˘ه˘ب˘تا˘كم
ىلع ربح درجم دوعولا هذه لظت
يف ةرم لك ثدحي املثم قرو
عم نيرمأ’ا ناكصسلا يناعي تقو
نم .ة’ابمÓلاو ضشيمهتلا ةصسايصس
دق ،ةي’ولا يلاو ناك رخآا بناج

رايلم03 اهردق ةي˘ناز˘ي˘م ح˘ن˘م
حÓ˘˘صصإ’ ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘صس
يذلا ،يديارصس ةيدلب كيريفيليت

ببصسب،9102 يفناج Óطعم لظ
اهتدهصش يتلا ةينافوطلا راطمأ’ا

رار˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ق’ د˘˘˘˘قو ،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا

يديارصس ةيدلب ناكصس ناصسحتصسا

د˘ع˘ب ءاد˘ع˘صصلا او˘˘صسف˘˘ن˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

،لقنلا عم اهوهجاو ةريبك لكاصشم

نإاف هتاذ قايصسلا يف، هلطعت ذنم

هتدوعو كيريف˘ل˘ت˘لا حÓ˘صصا د˘ع˘ب

لكصشم ل˘ح م˘ت˘ي˘صس ه˘نإا˘ف ل˘م˘ع˘ل˘ل

ر˘ب˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب تÓ˘˘صصاو˘˘م˘˘لا

نع دعبي يذ˘لا ي˘ل˘ب˘ج˘لا را˘صسم˘لا

لقنلا لدب مك5ـب يبرغلا لهصسلا

71 ةفاصسم كلصست يتلا يعامجلا

تاردحنمو رعو قيرط ربع مك

. ةبعصص

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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 خانملإ تابلقت ببشسب هروهظ دعب

 بنعلا عارزم باحشصأا «كبري» يبغزلا سضايبلا سضرم روهظ

ةيمومعلإ ةرانإلإ مإدعنإإو ةرذقلإ هايملإو تاقرطلإ ءإرتهإإ ببشسب

 ةيرقلاب نكشسم001 يح ينطاوم اهيف طبختي ةيثراك ةيعشضو

ةفرششلإ ةيدلبل ةيدقفتلإ هترايز لÓخ

ةيومنتلا عيراششملا ةريتو يف عارشسإ’او ناكشسلا نع نبغلا كفب بلاطي يلاولا

ةلق مغر يبغزلإ سضايبلإ سضرم نم بنعلإ لوقح باحشصأل اهتإريذحت سسمأإ ةبانع ةيلول ةيحÓفلإ حلاشصملإ ةيريدم تددج
. رزيرزو سسابشسبلإ يتقطنم رإرغ ىلع فراطلإ ةرواجم ةيلولاب ةنراقم ةبانع يف موركلإ عإرزم

 تايدلبلإ بوجتو سسإدل ميظنت نم
لظلإ قطانم سصخألاب و

ةيشسيشسحت ةلفاق قÓطنإا
مويلا تامامكلا ءادترإا ةرورشضب

نماصضتلاو يعامت˘ج’ا طا˘صشن˘لا ة˘ير˘يد˘م ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا م˘ظ˘ن˘ت
حابصصلا يف قلطنت يتلا ةيوعوتو  ةيصسيصسحت ةلفاق ةبانع ةي’ول
ةريزو فارصشإا تحتو فاصصفصصلا يحب نئاكلا ةيريدملا رقم نم
نيلوؤوصسملا نم ديدعلا روصضحبو يعامتج’ا نماصضتلاو طاصشنلا
رييصستل ةيئ’ولا ةلاكولا ةكراصشمب يلاولا ةياعر تحتو نيلحملا

نم ديدعلا ة˘ل˘فا˘ق˘لا بو˘ج˘ت˘صسوMEGNA رغصصملا ضضر˘ق˘لا

رارغ ىلع تايدلب6 يف ةلثمتملاو ةي’ولا ىوتصسم ىلع قطانملا
نم اذهو ةفرصشلاو ةملعلاو راجحلاو تاعيرتلاو لاحربو يديارصس
ءاد˘ترا ةرور˘صضب ق˘طا˘ن˘م˘لا كل˘ت نا˘كصسو ي˘لا˘هأا ضسي˘˘صسح˘˘ت ل˘˘جأا
ىودعلا لاقتنا  نم نيرخآ’ ةيامحو انصسفنأ’ ةيامح يهف ةمامكلا
نم رثكأا عيزوت ةل˘فا˘ق˘لا را˘صسم لÓ˘خ م˘ت˘ي˘صسو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب

قطانملا كلتب تاقرطلاب ةراملاو نينطاوملا ىلع ةمامك0051
ةرورصض ىلع مهثحو  مهتمÓصس لجا نم لظلا ناكصس ضصخأ’ابو
ءاد˘ترا˘ك ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب ماز˘ت˘لإ’ا
ن˘كا˘مأ’ا ي˘ف ضصا˘خ˘صشأ’ا ن˘ي˘ب يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لاو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
.جورخلا دنعو ةيمومعلا

MƒQjá aÉQì

بيلحلإ معد جمانرب يف طإرخنإÓل

ةرابج نيع ةقطنمب بولحلا راقبأا ءاشصحإا
راقبا ءاصصحإاب ةحÓفلا ةيريدمل ةعباتلا ةيرطيبلا ةيصشتفملا تماق
ةرابج نيع ةقطنم ىوتصسم ىلع نيبرملا ىدل ةدجاوتملا بولحلا
بيلحلا معد جمانربب فيرعتلاو ةقفارملا لجأا نم ينوبلا ةيدلبب
ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم نايب لاقو .يبرملا هنم ديفتي يدلا
معدلاو ةينقتلا ةقفارملا راطإا يف هنأا ءاعبرأ’ا ضسمأا ةبانع ةي’ول
يحÓفلا مصسوملل ةيناويحلا ةورثلا يبرمب ضصاخلا يراصشتصسإ’ا

ةيدلبل ةيرطيبلا ةصشتفملل ةيناديم ةجرخ تمظن،9102/0202
فيرعتو ءاصصحإ’ ةرابج نيع ةقطنمب يصشاوملا يبرمل ينوبلا
مهتيعوت عم بيلحلا معد جمانرب يف طارخنإÓل بولحلا راقبأ’ا
بيلحلا عفدل ةيرورصضلا ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ق˘ئا˘ثو˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ب
يذافتل نيبرملل ةماه تاداصشرإاو حئاصصن تيطعأا امك ،تانبلملل
لصصف ىلع نيلبقم نحنو ةصصاخ ،ةلقنتملا ةيمصسوملا ضضارمأ’ا
كلذك ،ضضارمأ’ا فلتخمو تاممصستلا هيف رثكت يذلا فيصصلا

تاءارجإ’ا قيبطتب مازتلإ’او ةيمو˘ي˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘صض
ديفوك انوروك ضسوريف راصشتنإا نم ةياقولل ةيزارتحإ’او ةمزÓلا

.لقنتلا دنع91
YÉO∫ GCe«ø

ةزوعملإ تÓئاعلإ عم انماشضت

ةفرششلاب ةفق002 عيزوت ىلع فرششي يلاولا
ةفرصشلا ةيدلبل هتداق يتلا ةيناديملا ةرايزلا لÓخ ةبانع يلاو ضصصصخ

يحب داغز دمحم ةيئادتبإا ةماتك ةئيهت ةداعإ’ نويلم004 غلبم ضسمأا
يتلا ةيثراكلا ةلاحلا يلع هل قفارملا دفولا ةقفر فقو امدعب يمÓصس
لاغصشأ’ا قÓطنإاب رمأا امك ةصسردملا فقصس ةيعصضو اهيلع دجاوتت
قÓطنإا لبق لاغصشأ’ا يهتنت نأا ىلع ايمصسر غلبملا مÓتصسإا روف
ربوتكأا رهصش ةيادب ايئانثتصسا قلطني يذلا مداقلا يصساردلا مصسوملا

لوؤوصسملا فرصشأا لباقملابو91 ديفوك انوروك ءابو يصشفت ببصسب

ةزوعملا تÓئاعلا عم انماصضت ةفق002 عيزوت ىلع ةي’ولاب لوأ’ا
قطانم نمصض لخدي وأا دعي يذلاو ةيدلبلا تاذب دمحأا يزيزع يحب
ضسمأا حابصص هجوت ةبانع يلاو نأا ىلإا ةراصش’ا ردجتو ةي’ولاب لظلا
ىلع فوقولا ةملعلاو ةفرصشلا يتيدلبل ةيدقفت ةيناديم ةرايز يف
.ىلوأ’ا ةجردلاب لظلا قطانمب ةدجاوتملا تÓئاعلا ةيعصضو
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ةياقو˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا نا˘كو
روهظ نم هريذخت ددج  تاتابنلا

يذ˘لا ي˘ب˘غز˘لا ضضا˘ي˘ب˘˘لا ضضر˘˘م
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف مور˘˘˘كلا بي˘˘˘صصي
هيبنتلا بجوتصسي تاب ام ةي’ولاب
ةرواجملا تاي’ولا يف هرطاخمل

ببصسب هنأا هيبنتلا دكاو .ةبانعك
تزيم يتلا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا
تح˘م˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا
ضضايبل˘ل ى˘لوأ’ا ع˘ق˘ب˘لا رو˘ه˘ظ˘ب
بنعلا مرك جوتنم ىلع يبغزلا
فراطلا ةي’ول روفصصع  ةيدلبب
هابتن’ا نيحÓفلا ىلع بجوتصسي
ضضايبلا ضضرم ضضارعأا نأا ىلإا
ءارفصص عقب روهظب أادبت يبغزلا

لبق ةقرولل يولعلا حطصسلا ىلع
ضضي˘˘بأ’ا بغاز˘˘لا ل˘˘كصشت ة˘˘يؤور
اذهلو اهل ىلف˘صسلا ة˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع
˘˘مور˘˘˘كلا با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ضضر˘˘˘غ˘˘˘لا

نكمم تقو برقأا يف نووعدم

بطر˘˘لا و˘˘ج˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا ع˘˘مو

ةد˘˘˘˘م بصسح جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘كت

ىصصوأا امك . د˘ي˘ب˘م˘لا ة˘ي˘حÓ˘صص

تاتابنلا ةي’ول ينطولا دهعملا

ةيو˘ه˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا ي˘ف Ó˘ث˘م˘م

ضشرلاب فراطلا ةي’ول ضسوقلاب

ةبصسانم ةيخانم فورظ يف نوكي

˘مار˘ت˘˘حاو (حا˘˘ير ’و را˘˘ط˘˘مأا ’)

ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لاو ةد˘م˘لاو ة˘عر˘ج˘لا

ضضرم دعيو .تاديبملا ةيحÓصص

فر˘ع˘ي ا˘م وأا ي˘ب˘غز˘لا ضضا˘ي˘˘ب˘˘لا

رطخأا وه نكادلا يرطفلا نفعلاب

ثي˘ح ، بن˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ضضار˘˘مأ’ا

يف بلاغلا ي˘ف ضضر˘م˘لا ر˘صشت˘ن˘ي

ئ˘فاد˘لا خا˘ن˘م˘لا تاذ ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا

ىمصست تايرطف اهببصست .بطرلا

(alocitiv arapomsalP) دقو

لو˘صصح˘م˘لا ر˘ي˘مد˘˘ت ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي

راطمأا دعت .و ةئملاب001 ةبصسنب

ةلصضفم فورظ فيصصلاو عيبرلا
ريثأا˘ت˘لا زر˘ف˘ي .ضضر˘م˘لا ي˘صشف˘ت˘ل
وأا م˘˘عار˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ضضر˘˘م˘˘ُم˘˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع وأا ة˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا وأا قاروأ’ا
ىلع رثؤوي وهف .ةتيملا قاروأ’ا
روهز˘لاو ر˘ج˘صشلا قاروأاو م˘عار˘ب
عقب ره˘ظ˘ت .نا˘ق˘ي˘صسلاو ةر˘م˘ث˘لاو
يو˘ل˘ع˘لا ح˘ط˘صسلا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ت˘˘يز
.ءا˘صسف˘ي˘صسف˘لا ه˘ب˘˘صشت ، قاروأÓ˘˘ل

ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ف˘˘صسلا بنا˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘˘ف˘˘ع˘˘لا ظ˘˘حÓ˘˘ن د˘˘˘ق ، قاروأ’ا
تابنلا رومصض .ضضيبأ’ا يرطفلا
ضضارعأ’ا نم رخآ’ا وه دعي اصضيأا
اًصضيأا تارو˘ن˘لا ر˘ثأا˘ت˘ت .ة˘ع˘ئا˘صشلا
لوبذلا ىلإا يدؤوي امم ، رطفلاب
ىود˘ع˘لا تثد˘ح اذإا .ط˘قا˘صست˘˘لاو
نوكي امدنع ، ةقح’ ةلحرم يف
بلصصتي دقف ، هيلع اًرامث تابنلل
ينبلا نوللا ىلإا لوحتيو بنعلا

و .ةياهنلا يف طقصسيو ضصلقتيو
نع ضضرملا ىلع ةرطيصسلا أادبت

ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذ˘˘خأا ق˘˘ير˘˘ط

ة˘ح˘فا˘كم ل˘م˘صشتو .ة˘ب˘صسا˘ن˘˘م˘˘لا

تافا˘صسم˘لا ط˘ب˘صضو ضشئا˘صشح˘لا

ىلإا اب˘ن˘ج تا˘تا˘ب˘ن˘لا ن˘ي˘ب ة˘ن˘مآ’ا

ةلازإاو ، ميلصسلا ميلقتلا عم بنج

ن˘م ة˘ت˘ي˘م˘لا ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘ج˘صسنأ’ا

ةماع˘لا ة˘لا˘ح˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م .ضضرأ’ا

ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا) لو˘صصح˘م˘˘ل˘˘ل

ضضر˘ع˘ت˘لاو ، ها˘ي˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘صسمو

كلذ (ةيوهتلاو ، ضسمصشلا ةعصشأ’

دق .مهتعانم نم ززعت نأا نكمم

باصصملا تابنلا لوصصو يدؤوي

ىلإا ةرصشابملا ضسمصشلا ةعصشأا ىلإا

.ةعرصسب ضضر˘م˘لا رو˘ه˘ظ ر˘ي˘خأا˘ت

ماد˘خ˘ت˘صسا ا˘ًصضيأا يرور˘صضلا ن˘م

، ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ح˘˘صصلا تاودأ’ا

ةرم لك يف تاودأ’ا ريهطت لثم

جلاعملا عم تاتابنلا اهيف ضسملن

ريبادتلا˘ب د˘خأ’ا ع˘م تاد˘ي˘ب˘م˘لا˘ب

ةمزÓلا ةيزارتح’ا

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةيحÓفلا ةرازو
يقاوبلا مأا سسيغرأا يديشس تامدخلا ةددعتملا ةيحÓفلا ةينواعتلا
يقاوبلا مأا ةي’ول سسيغرأا يديشس تامدخلا ةددعتملا ةيحÓفلا ةينواعتلا سسيئر : ديشسلا

ةيداع ةماع ةيعمج داقعنإا نع نÓعإا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘˘لإ سسي˘˘ئر د˘˘ي˘˘شسلإ ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ب
ي˘قإو˘ب˘لإ مأإ سسي˘غرأإ يد˘ي˘شس تا˘مد˘خ˘لإ ةدد˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ
:خ˘يرا˘ت˘ب ة˘يدا˘ع˘لإ ة˘ما˘˘ع˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لإ د˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘ت˘˘شس
81/60/0202.

ةينواعتلإ يف نيطر˘خ˘ن˘م˘لإ ع˘ي˘م˘ج ن˘م بل˘ط˘ن إذ˘ل
ةعاشسلإ ىلع ة˘يدا˘ع˘لإ ة˘ما˘ع˘لإ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل رو˘شضح˘لإ

.نيمكلإ ةينواعتلإ رقمب احابشص00:80

Gdù°«ó QF«ù¢ Gdà©Éhf«á

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةليشسملا  ةي’و
ةليشسملا ةرئاد
ةليشسملا ةيدلب

نÓــــــــــــــــــــــــــعإا

ديشسلإ نأاب ةليشسملإ ةيدلبل يدلبلإ يبعششلإ سسلجملإ سسيئر نلعي
عورششم ءاششنإإ لجأإ نم هبلطب مدقت دق يوانفح / ةبيهو يرمعل
10 مقر لحم ةرامع يديشس يحب نئاكلإ تإرايشسلإ لشسغ ةششرو

مقر لاشسرإإ لودج ىلع إءانب ةليشسملإ ةيلو ةليشسملإ ةيدلبب
ميظنتلإ ةيريدم نع رداشصلإ31/40/0202 خيراتب0202/203
بتكم ةماعلإ نوؤوششلإو ميظنتلإ ةحلشصم ةيعامتجلإ نوؤوششلإو
نييفرحلإو ةفنشصملإ تائششنملإ عرف ةماعلإ ةطرششلإو ميظنتلإ

تاحإرتقلإ لك˘ل ق˘ق˘ح˘م ظ˘فا˘ح˘م ر˘ي˘م˘شس ي˘قوزر˘م د˘ي˘شسلإ ن˘ي˘ع˘ي
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لإو تا˘ق˘ف˘شصلإ ة˘ير˘يد˘م˘ب ا˘ه˘˘ب حر˘˘شصم˘˘لإ تا˘˘شضإر˘˘ت˘˘علإو
ةليشسملإ ةيدلب˘ب ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لإو
.اموي51  ةدمل كلذو

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يقاوبلا مأا ةي’و 
ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ةيريدم
نيينطاوملا لقنتو ةماعلا نوؤوششلا ةحلشصم
نيينطاوملا لقنتو تايعمجلا بتكم
0202/92 :مقر

يراــهششإا جذوــمن 
ةــيدايقلا ةــئيهلا دــيدــجت

2102  يفناج21 يف خرؤوملإ60/21 مقر نوناقلإ ماكحأل اقبط

ع˘با˘ط˘لإ تإذ ي˘عا˘م˘ت˘جلإ ع˘با˘ط˘لإ تإذ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ
ةئيهلإ ديدجت مت دقل20 دنبلإ81 ةداملإ اميشسل يعامتجلإ
:ةامشسملإ ةيعمجلل ةيدايقلإ

 ةيديلقتلإ نونفلإو ةيلشستلإو ةحايشسلل لمألإ ةيعمج
.30/50/5002 خيراتب710 مقر تحت ةدمتعملإ

. ظيفحلإ دبع يواشش:سسيئرلإ
ةلمح دلوأإ ةيدلب يفاقثلإ زكرملإ رقملإ

Yø GdƒGd» hHàØƒj†¢ eæ¬
eójô Gdàæ¶«º hGdû°ƒDh¿ Gd©ÉΩ / cõGh… YÑó Gd≤ÉOQ

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يقاوبلا مأا ةي’و 
ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ةيريدم
نيينطاوملا لقنتو ةماعلا نوؤوششلا ةحلشصم
نيينطاوملا لقنتو تايعمجلا بتكم
0202/82 :مقر

يراــهششإا جذوــمن 
ةــيدايقلا ةــئيهلا دــيدــجت

2102  يفناج21 يف خرؤوملإ60/21 مقر نوناقلإ ماكحأل اقبط

يعامتجلإ عباطلإ تإذ يعامتجلإ عباطلإ تإذ تايعمجلاب قلعتملإ
ةيعمجلل ةيدايقلإ ةئيهلإ ديدجت مت دقل20 دنبلإ81 ةداملإ اميشسل

 :ةامشسملإ
سسيداب نبإ بابششلإ تاطاششنل ةيفاقثلإ ةيعمجلإ

  ةلمح دلوأإ ةيدلب
.30/01/8891 خيراتب669 مقر تحت ةدمتعملإ

ةريمشس نإردوب:سسيئرلإ
ةلمح دلوأإ ةيدلب يفاقثلإ زكرملإ رقملإ

Yø GdƒGd» hHàØƒj†¢ eæ¬
eójô Gdàæ¶«º hGdû°ƒDh¿ Gd©ÉΩ / cõGh… YÑó Gd≤ÉOQ

راهششإإ

0202/60/40 eL aasrehkA / buP0202/60/40 eL aasrehkA / buP 0202/60/40 eL aasrehkA / buP 0202/60/40 eL aasrehkA / buP



مداقلا ةعمجلا دغ موي ““يبرادلا““ فلم حتفتصس ““سساتلا»

¯ ê.fé«Ö

ءاعبرألا صسمأا يوادعسسو ةيافلح لثم
يديسس ةمكحمل قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ما˘مأا
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ىل˘˘˘ع ،د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ما
نع هيف ثيدحلا رودي يذلا ،يتوسصلا

ة˘ط˘بار˘لا ن˘م تا˘يرا˘ب˘م ج˘ئا˘ت˘ن بي˘تر˘ت
ثي˘ح˘ب ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو ح˘˘لا˘˘سصل ىلوألا
ددهملا ،ةيافلح دهفل ليجسستلا بسسن
بابسشلا ريزو ناكو ،ة˘ي˘سسا˘ق تا˘بو˘ق˘ع˘ب
رمأا دق ،يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس ة˘سضا˘ير˘لاو
ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ىد˘˘ل ىو˘˘ك˘˘سش ع˘˘فر˘˘ب
،لوهجم دسض ةمسصاعلا ءاسضق صسلجمل

دعب ةرسشابم يأا ،يسضاملا يام81 موي
جر˘خ˘ت˘ل ،ي˘تو˘سصلا ل˘ي˘ج˘˘سست˘˘لا بير˘˘سست
مدقلا ةرك ةيداحتا راوسصأا نم ةيسضقلا

اداع˘بأا ذ˘خأا˘ت˘ل ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لاو
ءا˘م˘سسأا ن˘ع ف˘سشك˘لا م˘ت˘ي د˘ق˘˘ف ،ىر˘˘خأا

ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘طرو˘˘˘ت˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
صسسسأا˘ت˘ت˘سسو ،““تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب بعÓ˘˘ت˘˘لاو
ةيسضقلا هذه يف ايندم افرط ،فافلا
مل اه˘نأا ن˘م م˘غر˘لا ىل˘ع ،ة˘لاد˘ع˘لا ىد˘ل
صسفن نأا املع ،ةرازولا لب ىوكسش مدقت
بابسشلا ريزو عفر امدنع ثدح ءيسشلا

،ي˘˘م˘˘ه˘˘ت د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ة˘يدا˘ح˘˘تا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم د˘˘سض ىو˘˘ك˘˘سش
ةلاحإا ،تاونسس تسس لبق ،ود يتاراكلا
ريزو فرط نم ةلادعلا ىلع ةيسضقلا
ىل˘ع ة˘يو˘ق تار˘سشؤو˘˘م مّد˘˘ق˘˘ت ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
دا˘سسف˘لا ة˘برا˘ح˘م ىل˘ع ة˘ط˘ل˘سسلا رار˘سصإا

تبثتو ،يسضايرلاو يوركلا طسسولا يف

ي˘˘ت˘˘لا ““ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ةدارإلا““ نأا˘˘˘ب ا˘˘˘سضيأا

يلع ديسس ريزولا ،ايمÓعإا ،اهنع ثدحت

عاطق ةقلخأل اسضيأا ةدوجوم ،يدلاخ

ن˘يد˘سسف˘م˘لا ىل˘ع ءا˘سضق˘˘لاو ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

،ةيرئازج˘لا ة˘سضا˘ير˘لا˘ب ن˘ير˘جا˘ت˘م˘لاو

ةد˘˘ح ن˘˘م د˘˘يز˘˘ت ،ا˘˘سضيأا ةو˘˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘هو

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ىل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا

ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف ءار˘˘سشلاو ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘سضق

نأاو ة˘سصا˘خ ،م˘هر˘ث˘كأا ا˘مو ،فار˘ت˘˘حإلا

ةد˘ع ثد˘ح˘لا تع˘ن˘سص ةر˘ي˘ث˘˘ك ح˘˘ئا˘˘سضف

ن˘ك˘˘ت م˘˘ل تا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،تار˘˘م

تاعباتملا هتدهسش يذلا مزحلا صسفنب

ةيسضق ءانث˘ت˘سسا˘ب ة˘ق˘با˘سسلا تا˘ف˘ل˘م ي˘ف

قباسسلا صسيئرلا ،م˘ي˘عز ط˘سسا˘ب˘لا د˘ب˘ع

ه˘˘سسف˘˘ن ح˘˘سضف يذ˘˘لا ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘˘ح˘˘˘تإل

و˘˘طÓ˘˘ب ي˘˘ف فار˘˘ت˘˘عا ن˘˘ي˘˘ح ه˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘ب

تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل ه˘ئار˘سشب تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ىد˘˘حإا

ةفرتحملا ةطبارلا ىلإا دوعسصلا مسسوم

دا˘˘ح˘˘تلا صسي˘˘ئر د˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ مد˘ق˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لك عسضول هتئيه ةدارإاو مازتلا يسشطز

لا˘ك˘˘سشأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م˘˘ل ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا

فسسأÓل رثؤوت ةفآا اهنأاب ادكؤوم ،داسسفلا

،اذ˘˘˘ه ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ىل˘˘˘ع

امهلاوقأاب ،يوادعسسو ةيافلح كسسمتو

،طابسضنلا ةنجل امهل تعمتسسا امدنع

قافول ماعلا ريدملا لاق ثيحب ،ةيناث

م˘لو كر˘ب˘˘ف˘˘م ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا نإا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس

حلاسصل ةارابم يأا بيترت يف كرتسشي

ىلع نيبعÓلا ليكو رسصأا اميف ،قافولا

وه ةيافلح نأاو يقيقح ليجسستلا نأا

.فتاهلا ربع هيلإا ثدحتي ناك نم

¯ ê.fé«Ö

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا صسي˘˘˘˘ئر نأا ““ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘˘خآا““ ردا˘˘˘˘˘سصم تد˘˘˘˘˘كأا
ن˘˘ل ،ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

لÓ˘خ ،ة˘ئ˘ي˘ه˘لا صسأار ىل˘ع ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا ةد˘˘ه˘˘ع˘˘ل ح˘˘سشر˘˘ت˘˘ي
ةنسسلا ةررقملا ““فافلل““ ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا
لسصو ،وداراب يدانل ق˘با˘سسلا صسي˘ئر˘لا نا˘كو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةوارور دمحمل ًافلخ ةينطولا ةيوركلا ةئيهلا ةسسائرل

صضرعتو،7102 ىلإا9002 نم داحتلا صسأارت يذلا
ي˘ف تاو˘سصأا تلا˘ع˘ت نأا د˘ع˘ب ة˘جر˘ح˘م ف˘قاو˘م˘ل ي˘سشطز
داحتÓل ةقباسسلا ةرادإلا ىلع ة˘بو˘سسح˘م˘لا ة˘سضرا˘ع˘م˘لا

نع ه˘ل˘ي˘حر ةرور˘سضب تب˘لا˘ط ،ةوارور د˘م˘ح˘م ةدا˘ي˘ق˘ب
تما˘ق ا˘م˘ك ،““ة˘با˘سصع˘لا““ ىل˘ع ًا˘بو˘سسح˘م ه˘نو˘ك ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م
لÓخ هلهاجتو ه˘سشي˘م˘ه˘ت˘ب دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘لود˘لا ة˘سسا˘ئر
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ب ي˘˘ظ˘˘ح يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلا
““ر˘سضخ˘لا““ ج˘يو˘ت˘ت ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘لا˘غ˘لا صسأا˘ك˘لا˘ب لا˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
ةسسائر دعتو ،تلواحملا كلت طبحأا يراقلا بقللاب
ةيمهأا نم مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ا˘م˘ل ،ة˘سسا˘سسح ة˘ي˘سضق ““فا˘ف˘لا““

ل˘سضف˘ت اذ˘ل ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘سصا˘خ ،ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب
يتلا تامزألا ءاوتحا فرعي صصخسش اهلوتي نأا ةلودلا

تثدح يتلا ةمزألا ةلكاسش ىلع هقيرط يف رهظت دق

،0102 ملاعلا صسأاك تايفسصت يف رسصمو رئازجلا نيب
““رسضخلل““ قباسسلا ماعلا ريجانملا ىقلي ،ببسسلا اذهلو
ة˘لود˘لا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘كز˘˘ت يدا˘˘سص د˘˘ي˘˘لو
ن˘ع كي˘ها˘˘نو ،““فا˘˘ف˘˘لا““ صسأار ىل˘˘ع ي˘˘سشطز صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل
اذكو ““فافلل““ يلاردفلا بتكملا يف ةقباسسلا هتبرجت
د˘ق ““ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا““ تنا˘˘كو ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م
،قباسسلا ريزولا رود نع ،ةقباسسلا دادعألا يف تفسشك
فا˘ف˘ل˘ل ا˘سسي˘ئر ي˘˘سشطز صضر˘˘ف ي˘˘ف ،ي˘˘ل˘˘ع د˘˘لو يدا˘˘ه˘˘لا

ريغو ةعورسشملا لئاسسولا لك لمعتسسا ثيح ،ةوقلاب
ة˘سسا˘ئر˘ل اد˘ي˘حو ا˘ح˘سشر˘م ي˘سشطز ل˘ع˘˘ج˘˘ل ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا
تا˘ي˘حÓ˘سص ي˘˘ف خرا˘˘سصلا ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت ا˘˘هزر˘˘بأاو ،دا˘˘ح˘˘تلا
عم صضقانتي ام ،ةماعلا ةيعمجلاو ةيباختنلا ةنجللا
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ن˘˘يد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘قو ح˘˘˘ئاو˘˘˘ل
ا˘ه˘ي˘ف ة˘طرو˘ت˘م˘لا تادا˘ح˘تلا بقا˘ع˘تو ل˘ب تا˘فر˘سصت˘˘لا

،ةيعرسشلا ىلإا اهتدوع ةياغ ىلإا اهطاسشن ديمجت ربع
““فا˘ف˘ل˘ل““ ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ة˘سسا˘˘ئر ةر˘˘ت˘˘ف تد˘˘ه˘˘سشو
ةرطيسسلا نم نكمتي مل ثيح ،تايبلسسلا نم ديدعلا

هرييسست ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘ير˘ج˘م ىل˘ع

يتلا ةريثكلا لكاسشملا دعب كلذو ،ةيرئازجلا ةركلل
،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا صسيئر عم اهيف عقو
تادا˘ق˘ت˘نإلا بب˘سسب جا˘بر˘ق ظو˘ف˘ح˘م ة˘لا˘قإا م˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب
م˘ت˘ي˘ل ،ي˘سشطز ن˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ت˘˘لا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا

صسف˘ن ه˘جاو˘ي يذ˘لا راود˘م م˘ير˘˘ك˘˘لا د˘˘ب˘˘ع˘˘ب ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت
يف هلخدت ببسسب فافلا صسيئر فرط نم لكاسشملا

ةنجللا ةيلÓقتسسإا مدعو ،ةلوط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م ة˘ج˘مر˘ب
هتروسص عيمل˘ت ي˘سشطز لوا˘حو ،م˘ي˘ك˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا

ريوطت ىدتنم ميظنت لÓخ نم هتسسائر ةرتف لÓخ

تارار˘˘˘˘ق نأا لإا،7102 ةنسس ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك
ىلإا عقاولا صضرأا ىلع اهقيبطت متي مل ““مويزوبميسسلا““

يتلا اره˘سش04ـلا ده˘سش ا˘م˘ك ،ر˘ط˘سسألا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح
فيظوت ،فا˘ف˘ل˘ل صسي˘ئر˘ك ه˘ب˘سصن˘م˘ب ي˘سشطز ا˘م˘ها˘سضق
تابختنملاب رامعألا فل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تار˘سشع

،لوألا بختنملا نم ةيادب اهفانسصأا لماكب ةينطولا
يدان هب عتم˘ت˘ي يذ˘لا د˘ي˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘بو
يقابب ةنراقم يرئازجلا يرودلا ةسسفانم يف وداراب
ريبك ددعل ةرم لك يف ةوعدلا هيجوت نأا لإا ،ةيدنألا

،كو˘ك˘سشلا د˘يز˘ي ه˘ق˘˘ير˘˘ف وأا ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا ي˘˘ب˘˘عل ن˘˘م
يف هتبغر قباسس تقو يف يسشطز نÓعإا نم مغرلابو
ردا˘سصم˘لا صسف˘ن ن˘ك˘ل ،ه˘ت˘يلو ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘˘ب با˘˘ح˘˘سسنلا
لجأا نم هنم ةروانم ىوسس نوكي نأا ودعي ل هنأا تدكأا

ةنوآلا يف امهدقتفي نيذ˘ل˘لا م˘عد˘لاو د˘ي˘يأا˘ت˘لا د˘سشح
ماعلا ع˘ل˘ط˘م ي˘ف ه˘ت˘يلو ة˘يا˘ه˘ن نأاو ة˘سصا˘خ ،ةر˘ي˘خألا

يف1202 ايقيرفأا ممأا صسأاك ةرود عم نمازتتسس1202
لايدنو˘م˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا كلذ˘كو ،نور˘ي˘ما˘ك˘لا

ةرورسض بلطتت ًادج ةسساسسح ةرتف يهو،2202 رطق
يسضام˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘ل رار˘ق˘ت˘سسلا ر˘ي˘فو˘ت
يبراحم““ بختنمل ةّو˘جر˘م˘لا فاد˘هألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘سصق
ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا عر˘سش ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،““ءار˘ح˘˘سصلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب قّ̆ل˘ع˘ت˘ت ق˘ير˘ط ة˘طرا˘˘خ ط˘˘ب˘˘سض ي˘˘ف ،مد˘˘ق˘˘لا

ةد˘ه˘ع˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يور˘ك˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا د˘يد˘ج˘˘ت
ةيباختنا تايعمج ميظنتب كلذو ،ةديدج ةيبملوأا
نأا˘ب ي˘ن˘ع˘ي ا˘م˘م ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ف˘ئا˘سصلا لÓ˘خ تا˘ط˘بار˘ل˘˘ل

1202 ةنسس ةياغ ىلإا «ويكوط دايبملوأا» دعوم ريخأات
ي˘ف ةد˘ئا˘سسلا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘مزألا بب˘سسب ي˘لوأا حر˘ت˘ق˘م˘˘ك
ةيبملوألا ةدهعلا ةدم ىلع صساكعنا يأا هل صسيل ،ملاعلا
ه˘˘لا˘˘جآا ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘سس تا˘˘ط˘˘بار˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘تو ،ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
.افنآا ةددحملا

ةمسصاعلا داحتا

اهردصصم نم ةحيحصصلا رابخألا يرحت ىلا راصصنألا وعدت ةرادلا
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تمد˘˘˘قأا
ر˘سشن ىل˘ع ،““رو˘بر˘ي˘سس““ ة˘˘ك˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا

يدانلل ةي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا ىل˘ع ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
يعا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ي˘م˘سصا˘ع˘لا
تاعئاسشلا ةفاك ه˘ي˘ف بذ˘ك˘ت ،““كو˘ب˘سسيا˘ف““

ا˘ه˘لاود˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ة˘بذا˘ك˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو
يواهلا يدانلا ةيسضق صصخي اميف ،ارخؤوم
يتأاتو .قيرفلا ةرادإاو قيلع ديعسس ةدايقب

ةيمسصاعلا ةرادإلا فرط نم ةوطخلا هذه
ةعزعز يف نوبغري نم تاكسسإا لجأا نم
صضع˘ب ر˘سشن م˘ت ثي˘ح ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
يدا˘˘ن˘˘لا ح˘˘بر ىلإا ترا˘˘˘سشأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘خألا
ـل ةيراجت˘لا ة˘كر˘سشلا ع˘م ه˘ت˘ي˘سضق˘ل يوا˘ه˘لا
ةمزلم ةريخألا نوكتسس نيأا ،““ةراطسسوسس““

،قيلع ديعسس ةئيهل ميتنسس رايلم21 عفدب
بذ˘˘ك˘˘لا لا˘˘ب˘˘˘ح ةرادإلا ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
تدكأا يذلا اهنايب يف ةطولغملا رابخألاو
ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا ةرادإا د˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ت““ ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ي˘ت˘لا ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لاو ة˘˘بذا˘˘ك˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

يتلا كلت ارخؤوم فارطألا صضعب اهتلوادت
داحتإا ةرادإاو يواهلا يدانلا ةيسضقب قلعتت
،““تاو˘ن˘˘سس ةد˘˘ع˘˘ل دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

ي˘˘ف لاز˘˘ت ل ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا““ نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
صضعب تركذ ام صسكع نآلا دحل ةلادعلا
رارقتسسا ةعزعز يف بغرت يتلا رداسصملا
و˘هو هرو˘مأا بي˘تر˘ت دا˘˘عأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب دا˘˘ح˘˘تلا

رايلم2 ـب ردقي يلام غلبم ىلع روحمتت ةيسضقلا نأا ةرادإلا دكؤوتو ربتعت تقولا صسفن يفو““ افدرم ،““حيحسصلا قيرطلا يف ريسسي نآلا
نم يدانلا يبحمو راسصنألا لك رذحن اذهلو ،ديدجلا كلاملا ءيجم لبق ةلادعلل تلوح ةيسضقلا نأا ملعللو ،رايلم21 صسيلو ميتنسس
نم تامولعملا لك ىلع عÓطلا مهيلعو رارقتسسلا ىلع رثؤوتو ايبلسس صسكعنت دق يتلا ،ةبذاكلا تاعاسشإلا هذه لثم ءارو قايسسنلا
يمسصاعلا يبرادلا ةيسضق يف ““صسات““ ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا لسصفت نأا رظتنملا نم ،رخآا قايسس يفو .““داحتÓل ةيمسسرلا ةحفسصلا

كلذو ،قيرفلا ديسصر نم طاقن ثÓث مسصخو ةيدولوملا مامأا طاسسبلا ىلع ةمسصاعلا داحتا ةراسسخ يف تببسست يتلاو ةعمجلا دغ موي
يفÓلا ديؤوم يبيللا يلودلا بعÓلا ىلإا ةفاسضإلاب يركسسعلا بختنملا يف يمسصاعلا يدانلا نم رسصانع ةسسمخ دجاوت نم مغرلا ىلع

ام ديكأات ،يسشطز نيدلا ريخ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا صسيئر نم ““صساتلا““ تبلط ثيح ،هدÓب بختنم صصبرت يف كاذنآا
نأا ثيح ،مّدقملا فلملا يف ““فافلا““ صسيئر حيرسصت قفرأا داحتلا يماحم نأاو اميسسل ،ةيسضقلا صصوسصخب قباسس تقو يف هب حّرسص
مدع هناكمإابو قح ىلع داحتإلا نأا دكأا نيح ،ةينطولا ةطبارلاو راودم ميركلا دبع باسسح ىلع ةراطسسوسس فسصنأا دق ناك يسشطز
ةعطاقم نأا ينعي ام افيفلا خيراوت يف جمرب ءاقللا نأا ىلإا ةفاسضإلاب مهدÓب تابختنم عم تاسصبرت يف ةيلود رسصانع دجاوتل بعللا
.ةينوناق تناك يمسصاعلا يبرادلل يدانلا

بيجن.ج

بردملاو تنانجات عافدةرادإا تاباصسح طلخي مصسوملا فانئتصسا رارق
فيقوتب نيبلاطملا زربأا نم ناك يذلا ،صشيعرق رهاطلا تنانجات عافد صسيئر فرط نم نلعم ريغ رمذت ةلاح ،ةلبقملا ةرتفلا يف ةسسفانملا فانتسسإاب يسضاقلا يلارديفلا بتكملا رارق ثدحأا

ةدايقب ينفلا مقاطلا ىتحو ،نيريسسملا تاباسسح ““فافلا““ رارق طلخاو ،ةلبقملا رهسشألا لÓخ مسسوملا لامكتسسا لاح يف نيبعÓلا بتاور ديدسست نع ةيدنألا زجعل نهارلا تقولا يف ةسسفانملا
يتلا ةرتفلا يف تابيردتلا نع بارسضإا يف اولخد عافدلا يبعل نم ددع نأا مولعمو .ةلوطبلل ةليوطلا فقوتلا ةرتفل رظنلاب مسسوملا ءاهنإا ىلع هرودب نهاري ناك يذلا ،يواز ميرك بردملا
ةمزألاو ةيلاحلا ةيعسضولا نأا ريغ ،تاقحتسسملا هذه نم ءزج ةيوسستل كرحتلاب ةبلاطم قيرفلا ةرادإا لعج يذلا رمألا وهو ،ةيلاملا مهتاقحتسسمب ةبلاطملا لجأا نم اذهو ،ةسسفانملا فيقوت تقبسس

عم ةسصاخ ،فورظلا لسضفأا يف مسسوملا لامكإل ايدام ةيدنألا ةدعاسسم لجأا نم ،فافلا اذكو ةفرتحملا ةطبارلا لخدت ةرورسضب بلاطي صشيعرق تلعج قيرفلا اهنم يناعي يتلا ةقناخلا ةيلاملا
.ةطرافلا تلوجلا يف قيرفلا اهلجسس يتلا ةيوقلا ةدوعلا دعب ةيناثلا ةطبارلا يف ءاقبلا قيقحت نم ابيرق تاب عافدلا نأا املع ،نهارلا تقولا يف ةيمومعلا تاناعإلا ىلع لوسصحلا ةلاحتسسا

بيجن.ج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

تايرابملاب بعقتلا لوح رودي يذلا يتوصلا ليجستلا ةيفلخ ىلع

قيقحتلا يصضاق مامأا يوادعصسو ةيافلح لوثم
دمحمأا يديصس ةمكحمل

فيطسس قافو رييسستل ةتقؤوملا ةئيهلا صسيئر دكأا
ن˘˘م با˘˘ح˘˘سسنلا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ىل˘˘ع ،صشÓ˘˘غز ر˘˘با˘˘ج

يف Óئاق ،يراجلا مسسوملا ةياهن عم قيرفلا رييسست
نم ةيافكلا هيف امب اسسمحتم صسيل هنإا قايسسلا اذه

رمألاو ةلبقملا ةرتفلا يف يدانلا ةسسائر يلوت لجأا
لوح صشÓغز فاسضأاو ،ةيلاحلا ةمزألاب قلعتم ريغ
قا˘فو˘لا ة˘سسا˘ئر مد˘ع ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر نأا ة˘ط˘ق˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه
ىل˘ع ل˘ب ،كلذ ىل˘˘ع ردا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘نأا ا˘˘ها˘˘ن˘˘ع˘˘م صسي˘˘ل
تاينا˘ك˘مإلا ل˘ك ه˘يد˘ل ه˘نإا˘ف ا˘ما˘م˘ت كلذ ن˘م صسك˘ع˘لا
هنأا ةسصاخ ،صصخسش يأا ةدعاسسم نود قافولا ةسسائرل
ةرادإا هجاوتو .رييسستلا يف ةمزÓلا ةربخلا بسستكا

نهارلا تقولا يف ةقلاع اياسضق ةدع فيطسس قافو
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا صضغ˘ب اذ˘هو ع˘˘ير˘˘سس ل˘˘ح ىلإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘بو
يتأايو ،يتوسصلا بير˘سست˘لا ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘سضق
يف نيريسسملا هجاوت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘م ي˘ف
ة˘ي˘سضق ي˘ه ة˘يرادإلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘˘م ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا

تهتنا يتلاو ،يلاحلا ةرادإلا صسلجم ةدهع ديدجت
لوخدلاب ددهم قافولا نأا ينعي ام وهو ،صسمأا لوأا

ةد˘˘ه˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت مد˘˘ع لا˘˘ح ي˘˘ف يرادإا داد˘˘سسنا ي˘˘ف
ةرتفل ولو بارعأا صسيئرلا ةدايقب يلاحلا صسلجملا

قلعتي اميف يرورسضلا نم ىقبي امك ،طقف ةتقؤوم

ريدملا يف ة˘ق˘ث˘لا د˘يد˘ج˘ت ةرادإلا صسل˘ج˘م ة˘ي˘سضق˘ب
وأا ،ىرخأا ةرتفل هبسصنم يف ةيافلح دهف يلاحلا
لا˘ح ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ىلإا رور˘˘م˘˘لا
ةقلعتم ىرخأا تاروطت روهظ وأا ةيافلح باحسسنا

رسضحملا ةيسضق حولتو .يتوسصلا بيرسستلا ةيسضقب
ق˘فألا ي˘ف صسرا˘ف ر˘ي˘خ˘ل˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ق˘با˘سسلا ي˘ند˘ب˘لا
داجيإاب نيبلاطم قافولا وريسسم ىقبي ثيح ،اسضيأا

تاءارجإا ىلإا رورملا لÓخ نم ةيسضقلا هذهل لح
قافولا ةحلسصم ظفحي امب ريخلب عم دقعلا خسسف
قافولا ةرادإا صسلجم صسيئر فرتعاو .اعم ينقتلاو
،بار˘˘عأا ن˘˘يد˘˘لاز˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘لاو
يف قافولا اهيف د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ة˘بو˘ع˘سصب
ةقوفرملا ةيلا˘م˘لا ة˘مزألا بب˘سسب ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

ةرادإا نإا ددسصلا اذه يف ،Óئاق ةيرادإلا ةيعسضولاب
فور˘ظ˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك˘˘ت˘˘لا لوا˘˘ح˘˘ت˘˘سس قا˘˘فو˘˘لا
يذ˘لا ع˘سضو˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘م˘˘لا˘˘سس جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج ر˘˘فا˘˘سضت مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسي
ىق˘˘ب˘˘ي ف˘˘ل˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ي˘˘تو˘˘سصلا بير˘˘سست˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘ب
رظنلا يف عرسش يذ˘لا ة˘لاد˘ع˘لا زا˘ه˘ج ىد˘ل ا˘حو˘ت˘ف˘م
.صسمأا راهن نم ءدب ةيسضقلا هذه يف
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ةيرئازجلا ةيوركلا ةموظنملا يف تاريغت وحن

فيطسس قافو

قيرفلا رييصست نم باحصسنلا يف هتبغر ىلع نلعي سشÓغز

هتفÓخل حصشرم يداصصو ““فافلا““ ةصسائرل ةديدج ةدهعل حصشرتي نل يصشطز

ايمسسر حتفتسس ،نازولب اهرقمو ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا نأا ،““ةعاسس رخآا ““ رداسصم تفسشك
نم ةعبارلا ةلوجلا ذنم مئاقلا لد˘ج˘لا ا˘ي˘م˘سسر ي˘ه˘ن˘ت˘سسو ،مدا˘ق˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ي˘براد˘لا ف˘ل˘م
ىلإا يمسصاعلا يبرادلا ةيسضق دوعتو .ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م
بعل ةمسصاعلا داحتإا كاذنآا صضفر نيأا ،رئازجلا ةيدولوم ميرغلا دسض ةلوطبلل ةعبارلا ةلوجلا
ينطولا بختنملا يف ةلماك رسصانع ةسسمخ مهنم نيبعل ةدعل هداقتفا ةجحب ةهجاوملا
ع˘م ل˘يو˘ط عار˘سص ي˘ف ةرا˘ط˘سسو˘سس تل˘خد ن˘يأا ،ي˘فÓ˘لا د˘يؤو˘م ي˘ب˘ي˘ل˘لا ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ير˘ك˘سسع˘لا
مسصخو ،طاسسبلا ىلع طاقنلاب ةيدو˘لو˘م˘لا زو˘ف د˘ع˘ب راود˘م م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع ا˘ه˘سسي˘ئرو ة˘ط˘بار˘لا

هسضرعت دعب ةيسضايرلا نازول ةمكحم ىلإا ةيسضقلا عفر يذلا ،داحتإلا ديسصر نم ىرخأا ثÓث
نأا اهسسفن رداسصملا تدكأا ،هتاذ قايسسلا يفو .هقاسشعو هيريسسم بسسح رئازجلا يف ملظلل
نأا اهيف ءاج ،““صساتلا““ فرط نم ةلسسارم تقلت دق ،““روبريسس““ عمجم ةدايقب ةيلاحلا ةرادإلا
تدكأا امك ،يلاحلا ناوج رهسش ةياهن لبق نوكتسس ةجيتنلاو اهتسساردو اهتجلاعم متيسس ةيسضقلا
يف نوكيسس اذهو ةيوركلا نيناوقلا قيرط نع عسضولا مزÓتسس ةمكحملا نا داحتلا ةرادإا

طاقنلا مسصخ تررق يت˘لا ،ة˘ط˘بار˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ك ة˘ي˘ف˘سسع˘ت تاءار˘جإا˘ب صسي˘لو يدا˘ن˘لا ح˘لا˘سص
بلاطم ““فافلا““ يف لوألا لجرلا نوكيسس هتهج نم ،طاسسبلا ىلع مسصخلا زوفو قيرفلل ثÓثلا

دا˘ح˘تا نأا˘ب د˘كأا ثي˘ح ،ة˘ي˘سضق˘لا لو˘ح ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا لو˘ح تا˘ح˘ي˘سضو˘ت م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب

ايلود ابعل هفوفسص نيب نم ناك هنأل يبرادلا ليجأات هقح نم ناكف قح ىلع ناك ةمسصاعلا

يسشطز نيدلا ريخ طروو ،““يفÓلا يب˘ي˘ل˘لا بعÓ˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ىعد˘ت˘سسم

ةجمربب ةطبارلل ةقفاوملا انحنم اننأا حيحسص““ لاق امل راودم ميركلا دبع ةطبارلا صسيئر

ةيدنألا ةقفاوم ىلع لسصحتت نأا انطرتسشا نكل ،افيفلا خيراوت لÓخ ةرخأاتملا تايرابملا

نأا امك ،ةلقرو يف دقعنملا يلاردفلا بتكملا تايسصوت لهاجت راودم نأا ينعي ام ةينعملا

يبرادلا لوح لدجلا نأا مغر تمسصلا تمزتلا يتلا اسضيأا ةيداحتلا طروت يسشطز تاحيرسصت

ءاقل ليجأات يف ددرتي مل يذلا ةطبارلا صسيئر وه لوألا لوؤوسسملا نأا ىقبيو ،ةليوط مايأا ماد

ريخألا هسصبرت لÓخ ينطولا بختنملا فوفسص يف ناقرز هبعل دجاوت ببسسب وداراب يدانل

يلاردفلا بتكملا تايسصوت لجاهت راودم نأا ينعي ام ،نيلايكمب ليكلا يف ةتيبم ةين رهظي ام

تمسصلا تمزتلا يتلا اسضيأا ةيداحتلا طروت يسشطز تاحيرسصت نأا امك ،ةلقرو يف دقعنملا

.ةليوط مايأا ماد يبرادلا لوح لدجلا نأا مغر
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ىلإا ةلسسارم ،صسارع ةداره قبسسألا صسيئرلا مهنيب نمو ،ةملعلا ةيدولومل ةيراجتلا ةكرسشلا يف نيمهاسسملا ءاسضعألا نم ددع هجو
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘سشأا د˘ق˘ع ىلإا ه˘تو˘عد ل˘جأا ن˘م ي˘ئا˘سضق ر˘سضح˘م ق˘ير˘ط ن˘ع ،ي˘سشوار˘ك ح˘لا˘سص ةرادإلا صسل˘ج˘م˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا
مسسوملل ابسسحت ،ةرادإلا صسلجم ةبيكرت ىلع تارييغت ثادحإا يف نيمهاسسملا ةبغر لظ يف اذهو ،نكمم تقو برقأا يف نيمهاسسملل
ةماعلا ةيعمجلا لاغسشأا دقع نأاب دكأا ،يسشوارك حلاسص يلاحلا صسيئرلا نإاف ،هبناج نمو .ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم ديدجلا
صضرع لجأا نم كلذو ،يلاحلا ناوج رهسش ةياهن لبق متيسس ،ةيراجتلا ةيسضايرلا ةكرسشلا لام صسأار يف نيمهاسسملا ءاسضعأÓل ةيداعلا
ةيدولوم بردم لاق ،هتهج نم .ايلعلا تاطلسسلا فرط نم يحسصلا رجحلا عفر لاح يف اذهو،9102 ةيلاملا ةنسسلاب ةسصاخلا ةليسصحلا
عفر لاح يف عيباسسأا ةثÓثل دتمي ،ةنيدملا جراخ قلغم يريسضحت صصبرت ةجمرب يدانلا ةرادإا ىلع حرتقا هنإا ،عبسس ىفطسصم ةملعلا
بناوجلا عيمج نم لسضفأا لكسشب نيبعÓلا ريسضحت لجأا نم كلذو ،ةيمسسرلا تاسسفانملا فانئتسساو ةيسضايرلا ةطسشنألا نع رظحلا

ةيقب صضوخل ابسسحت تايراطبلا نحسش ةداعإا ةمث نمو ،ةيدرفلا تابيردتلا نم فسصنو نيرهسش نم رثكأا دعب ،ةعومجملا حور ةداعتسساو
ةيعامجلا تابيردتلا نع يرابجإلا فقوتلا نأا عبسس ربتعاو ،ءاقبلا فده قيقحتل ناهرلا ةبوعسص لظ يف ،دحت رثكأاب راوسشملا

بلاطي هلعج ام ةياغلل ةبعسص ةقÓطنلا لعجي نأا هنأاسش نم يذلا رمألا ،ةميخو هبقاوع نوكتسس ،عيباسسأا ةدعل ةيمسسرلا ةسسفانملاو
اهيف طبختت يتلا ةيلاملا ةمزألا تلاز امو .لجسسملا رخأاتلا كرادت لجأا نم هريدقت بسسح ادج اديفم نوكيسس ،قلغم صصبرت ةجمربب
ةماعلا ةيعمجلا لÓخ ةيعامج ةلاقتسسا ميدقتب ةيلاحلا ةرادإلا ديدهت يه تاروطتلا رخأا تناكو ،اهلÓظب يقلت ةملعلا ةيدولوم
ءاسضعأا بلط دقف ددسصلا اذه يفو ،قيرفلا اهيف طبختي يتلا ةريبكلا ةيلاملا ةمزألا ببسسب اذهو ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ةرظتنملا
.لبقملا مسسوملا لمعلا ةلسصاوم لجأا نم كلذو ،ةيلولاو ةيدلبلا يف ةلثمتملا ةيلحملا تاطلسسلا نم ةيلام تانامسضب ريسسملا بتكملا
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،يريخلب نم لك روسضحو ،صساملا رسصانلا دبع ةدايقب صسمأا دقعنا يذلا رئازجلا ةيدولوم ةرادإا صسلجم عامتجإا صصلخ
،نيمهاسسملا عامتجإا يف اهسضرع لجا نم ةيلاملا ةليسصحلا ريسضحت ةرورسض ىلإا  يتبسس ةيلاملا ريدمو اطسشاب ،فوع
روجأا صضيفخت ةيسضق ىلإا قر˘ط˘ت˘لا م˘ت˘ي م˘لو ،د˘يد˘ج˘لا ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا م˘سسإا د˘يد˘ح˘ت ىلإا عا˘م˘ت˘جإلا صضف˘ي م˘ل ا˘م˘ك
قيبطت ةرورسض ىلع صسيمخلا مويلا عامتجاب هتعباتم متيسس يذلا عامتجإلا اذه يف قافتإلا مت امك ،نيبعÓلا
عو˘سضو˘م ىلإا ه˘عا˘م˘ن˘جإا ي˘ف قر˘ط˘ت˘ي م˘ل ي˘لا˘ح˘لا بت˘ك˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي ، ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تإلا˘ب صصا˘خ˘لا ي˘ل˘خاد˘لا نو˘نا˘ق˘لا
دعب هنييعت متي مل يذلا ديدجلا يسضايرلا ريدملا ماهم نم نوكيسس يذلا ينفلا مقاطلا ريسصم لوح ل و تامادقتسسإلا
لسضفأا يف قيرفلا عسضو˘ل ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ا˘يا˘سضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘سسح˘ل ،ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ور˘ي˘سسم ح˘م˘ط˘يو ،
لÓخ نيبعÓلا لسضفأاب قيرفلا ميعدتل رئازجلا ةيدولوم ةرادإا ىعسستو ،يسضايرلا طاسشنلا ةدوعل ابسسحت ،فورظلا

لÓخ جيوتتلا ةسصنم ىلع قيرفلا ةيؤورل نوحمطي نيذلا راسصنألا ىسضر لينل ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف
رارغ ىلع زكارملا صضعب يف قيرفلا ميعدت لجا نم اهتاسضوافم ةيدولوملا ةرادإا ترسشاب ثيح ،لبقملا مسسوملا

طخلل نامألا حنم عيطتسسيو ةبرجتو ةربخ كلتمي صسراح عم دقاعتلا ةرادإلا ديرت ثيح ىمرملا ةسسارح بسصنم
هدقع عيب ريظن ديج يدام لباقم نم ةدافتسسÓل لاعسش صسراحلا قيوسست قيرفلا ةرادإا يونت ىرخأا ةيحان نم ،يفلخلا

قيرفلا ةرادإا حمطت امك ،راسصنألا ىتحو بردملا ةقثب ىظحي ل حبسصأا هنا امب هعم دقاعتلا ديرت يتلا ةيدنألا دحأل
دق يذلا رمألا وهو ةبغز قافولل قباسسلا صسراحلا ةقفسص ميعدت لجا نم لاعسش صسراحلا دقع عيب ةقفسص لÓغتسسل
ريظن مرتحم يلا˘م غ˘ل˘ب˘م ع˘فد ىل˘ع ةردا˘ق˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا ة˘يد˘نلا د˘حا ىلا ا˘ه˘سسرا˘ح ع˘ي˘ب ي˘ف تح˘ج˘ن لا˘ح ي˘ف ثد˘ح˘ي
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ةملعلا ةيدولوم

ةماع ةيعمج دقعب نوبلاطي نيمهاصسملا ءاصضعألا

جيريرعوب جرب يلهأا

نأا ىلع رصصي لÓب يريزد
ةيعون تاميعدتلا نوكت

يلهأل ةينفلا ةسضراعلا نع لوألا لوؤوسسملا ددح
يف اهميعدت بجاولا بسصانملا ،يريزد لÓب جربلا

ا˘م ىل˘ع ءا˘ن˘ب اذ˘هو ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘سصلا تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
اهيف فرسشأا يتلا ةرتفلا لÓخ صصئاقن نم هدهاسش

نأا ىلع يريزد رسصيو ،مسسوملا اذه قيرفلا ىلع
نيريسسملا ناهر لظ يف ةيعون تاميعدتلا نوكت

ىلع نهاريو ،ةلوطبلا يف ىلوألا راودألا بعل ىلع
هنأا لإا ،بسصانملا فلتخم يف ددج نيبعل بادتنا

دعب مسسوملا ةياهن ةياغ ىلإا عرسستلا مدع لسضفي
د˘ق رو˘مألا نأا ة˘سصا˘خ ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا لا˘م˘ك˘˘ت˘˘سسإا رار˘˘ق
بقل ىلع لوسصحلا يف يلهألا حاجن لاح يف ريغتت
ة˘كرا˘سشم نا˘م˘سض ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا صسأا˘˘ك

ىلع مايأا ةدع ءاقب مامأا ،مداقلا مسسوملا ةيجراخ
ىلإا رطسضا ينفلا مقاطلا نإاف يحسصلا رجحلا عفر
ةرتفلا يف نيبعÓل ديدج يبيردت جمانرب عسضو
م˘˘ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘لا

دحل ل˘سصف˘لا م˘ت˘ي م˘ل ا˘م˘ي˘ف ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإل
ىق˘ب˘ي يذ˘˘لاو ق˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا صصبر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف نألا

تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ىلإا ةدو˘ع˘لا خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت˘˘ب ا˘˘نو˘˘هر˘˘م
تابوعسصلاب فر˘ت˘عإا د˘ق ير˘يزد نا˘كو ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
ةدوعلا دعب ةلبقملا ةرتفلا رييسست يف ةرظتنملا
فقوتلا ةرتف ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ىلإا
رداسصم˘لا صضع˘ب تد˘كأا ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو .ة˘ل˘يو˘ط˘لا
نأا ،يسشواسش يزوف مرسضخملا صسراحلا نم ةبرقملا
بعÓ˘م˘ل˘ل ه˘لاز˘ت˘عا نÓ˘عإا ن˘م ا˘ب˘ير˘ق تا˘ب ر˘ي˘خألا

مدقت لظ يف ،يراجلا مسسوملا ةياهن دعب ةرسشابم
ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،ن˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف صسرا˘˘˘ح˘˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا م˘˘سساو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو
،ي˘ل˘هألا رار˘غ ىل˘ع ا˘ه˘ناو˘لأا صصم˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘يد˘˘نألا

دقع ىلإا ،يدامح نب صسينأا يدانلا صسيئر هجتيو
تابيردتلا ىلإا ةدوعلا دنع نيبعÓلا عم عسسوم ءاقل
ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘نأا˘˘م˘˘ط ل˘˘جأا ن˘˘م
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا ىل˘ع لو˘سصح˘˘لا رو˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘سستو
بيجن.ج.ةمزÓلا

رئازجلا ةيدولوم

روجألا سضيفخت رقي مل ةرادإلا سسلجم عامتجا
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41صسارهأا قوسس

°51ةملاق

ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللا ديربلا
        ريدقتلا و مارتحلا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441لاوشش21 ـل قفاوملا -2006 ددعلا0202 ناوج40 سسيمخلا

32:30

52:21

91:61

24:91

41:12

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ايازملا نم ديزمب فازب ةلياه ضرع ققطإ ديعت يزاج
ةيبلت ةنورملاو ايازملا نم ديزمب فازب ةلياه صضرع نم ةديدجلا ةخسسنلا يزاج ةكرسش تقلطا
ةيبلت لجأا نم ،تنرتنلا مجح يف اءاخسس رثكأا صضرعلا اذه ءاج و .اكÓهتسسا رثكألا  اهنئابز تاعقوتل
نأا˘سشب ق˘ل˘ق˘لا نود ةد˘ير˘ف ة˘بر˘ج˘ت م˘ه˘ل مد˘ق˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل˘˘ل ةد˘˘ياز˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا

ةرتف يزاج  فعاسضت ،تياب اغيج01 ىلإا رانيد0021 ةمزح مجح ةدايز ىلإا ةفاسضإلابف .مهكÓهتسسا

ايازم نم ةدافتسسلاب مهل حمسست ةديدج ةيفاسضإا تارايخ اهنئابزل حيتتو رانيد005 صضرع ةيحÓسص
، يرئازج رانيد0021 لباقم :ةفلتخم تايوتسسم نيكرتسشملل صضرعلا رفوي . ةبغرلا دنع صضرعلا

ةدودحم ريغ تاملاكمو،6 نم ًلدب تنرتنإلا نم تياباغيج01 نم نوبزلا ديفتسسي
وحن تاملاكم ديسصر رانيد0051 ىلإا ةفاسضإلاب يزاج ىلإا ةريسصق ةيسصن لئاسسرو
نم كرتسشملا ديفتسسيسس ،ةيفاسضا رانيد003 لباقم و .ىرخألا تاكبسشلا

حلاسص يفاسضإا ديسصر جد0051 و ةيفاسضإا تنرتنإا تياباغيج03
يأا ي˘ف ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت ن˘ك˘م˘ي يذ˘لا را˘ي˘خ˘لا ة˘ي˘حÓ˘سص ةد˘م لاو˘˘ط
نم تياباغيج04 مدقت0051 فازب ةلياه .تقو
لئا˘سسرو ةدود˘ح˘م ر˘ي˘غ تا˘م˘لا˘ك˘مو تنر˘ت˘نإلا

رانيد0003 و يزا˘˘˘˘˘ج ىلإا ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصق
تا˘ك˘˘ب˘˘سشلا و˘˘ح˘˘ن ح˘˘لا˘˘سص د˘˘ي˘˘سصر
005 ل˘با˘˘ق˘˘م و .ىر˘˘خألا

ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘سضإا جد
،طقف
نكمتيسس
ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘بز˘˘˘˘لا
ىل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘˘لا

0004 و تياباغيج02

حمسست و .ةيفاسضإا ديسصر جد
، ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م0002  فازب ةل˘يا˘ه
06 ة˘ع˘˘سسب تنر˘˘ت˘˘نإا ة˘˘قا˘˘ب ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا˘˘ب

ل˘ئا˘سسرو ةدود˘ح˘م ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘م˘˘لا˘˘ك˘˘مو ، تيا˘˘با˘˘غ˘˘ي˘˘ج
.تاكبسشلا عيمجل رانيد0007 ديسصرو يزاج ىلإا ةريسصق
51 ىلإا7 نم اهديدمت مت005 رايخ ةيحÓسص ةدم نإاف اًريخأاو

ةدودحم ريغ تام˘لا˘ك˘مو تنر˘ت˘نإلا ن˘م تيا˘با˘غ˘ي˘ج3 مد˘ق˘ي و˘ه و ا˘ًمو˘˘ي
.ىرخألا تاكب˘سشل˘ل ح˘لا˘سص د˘ي˘سصر را˘ن˘يد057 و يزا˘˘ج ىلإا ةر˘˘ي˘˘سصق ل˘˘ئا˘˘سسرو
لوخدلا وأا،027 * # ليكسشت لا كرتسشملا ىلع ام ةيفاسضلا تارايخلا نم ةدافتسسÓل

.““zd.yzzejd.tenretni.www//:ptth““   عقوم ىلع وأا يزاج قيبطت ىلإا

ةيلقعلأ تاشسولهملأو تأرذخملأ نم ةيمك زجح و شصخشش فيقوت
ىلع ةنسس13 رمعلا نم غلبي صصخسش فيقوت نم ،ةملاق ةيلو نمأل ةعباتلا ةطرسشلا حلاسصم تنكمت
ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعبف ،تارذخم اياسضق يف هطروت يف هبتسشي ،ناوج91 يح ىوتسسم
و غل˘م051 نيلابا˘غ˘ير˘ب ءاود ن˘م ة˘لو˘سسب˘ك75 ىلع هتزوح˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ،ه˘ن˘ك˘سسم نأا˘سشب ة˘مزÓ˘لا

يأا غل˘م003 صسكرتاباغ نيتن˘با˘با˘غ تلو˘سسب˘ك40 ةعبرا و لودي˘ل ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب20 نيتلوسسب˘ك
تادئاع نم ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو21 لاني˘بوأا عو˘ن ن˘م ن˘ب˘ك˘سس ىلا ة˘فا˘سضإلا˘ب صسو˘ل˘ه˘م صصر˘ق36 عومجم˘ب
زجح دعب ،ةطرسشلا زكرم ىلا هيف هبتسشملا ليوحت مت روفلا ىلع . ةسسولهملا صصارقألاب راجتلا

ريغ ةسسرامملا لعف نع ايئاسضق افلم هدسض نوك ةيسضقلا يف قيقحت حتفنيا ،هيلع روثعلا مت ام
حلاسصملا نم ةدمتعم ريغ ةسسسسؤوم قيرط نع ةينلديسص داوم عيزوتو ةلديسصلا ةنهمل ةيعرسشلا
نيدلازع.ل.ةينعملا

نما حلاشصم لبق نم رطشسملا ططخملل اديشسجت
فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنشسق ةي’و
يد˘شصت˘لا ي˘ف ا˘هدو˘ه˘ج˘ل ة˘ل˘شصاو˘مو ،ا˘ه˘˘لا˘˘كششا
ىلع ءادتع’ا يف ةشصتخملا ةيمارجإ’ا تاكبششلل
ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا تن˘كم˘ت ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو شصا˘خ˘شش’ا
نمأاب رششع عباشسلا ير˘شضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ايئاشضق قوبشسم لهك فيقوت نم ةنيطنشسق ةي’و

ةيشضق يف ه˘طرو˘ت˘ل ة˘ن˘شس45 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
عم نكشسم لخاد نم قلشستلاو رشسكلاب ةقرشسلا
ىلإا دوعت ةيشضقلا عئاقو .دشصرتلاو رارشص’ا قبشس
دحأا اهب مدقت ىوكشش رثا ةيشضاملا ةليلقلا ماي’ا
يلفشسلا كوربم يديشس يحب نطاقلا نينطاوملا

يذلا و ةقرشسلا لعفل هنكشسم شضرعت شصوشصخب
و ةيلزنمورهك ةز˘ه˘جأا ل˘عا˘ف˘لا ه˘لÓ˘خ فد˘ه˘ت˘شسا

و ةيشضقلا يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘ل ، ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
ةفاك لÓغتشسا عم تايرحلا و ثاحب’ا فيثكت
ةيوه ديدحت ىلا تداق يتلا و ةلد’ا و نئارقلا

هنأا ةاقتشسملا تامولعملا تدافأا ثيح هيف هبتششم
طشسوب ةماعلا قئادحلا ىدحا ىلع ةداع ددرتي
نمأ’ا رقم ىلا هدايتقا و هفيقوت متيل ، ةنيدملا

دعبKةينوناقلا تاءارج’ا ةفاك ذاخت’ يرشضحلا
قح ةيئاز˘ج تاءار˘جإا ي˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا
.ةيلحملا ةباينلا مامأا هميدقت مت ينعملا

زاكعوب لامج

ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا رشصانع نكمت
زجح نم ةليشسملا ةي’و نمأاب ةداعشسوب ةرئاد نمأ’
ـب تردق ةيلوحكلا تابورششملا نم ةربتعم ةيمك

ةيبنجأاو ةي˘ل˘ح˘م ي˘لو˘ح˘ك بور˘ششم ةد˘حو2076
.عنشصلا

تامو˘ل˘ع˘م دورو ر˘ثإا ى˘ل˘ع تأاد˘ب ة˘ي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو
نيشصخ˘شش ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ح˘لا˘شصم˘لا تاذ˘ل ةد˘كؤو˘م
ةبكرم نتم ىلع ةيلوحكلا تابورششملا جيورتب
بشصن متيل ،ةداعشسوب ةنيدم ءايحأا دحأاب ةيحايشس
ناغلابلا امهيف هبتششملا فيقوت ىلإا ىشضفأا نيمك

مت ةبكرملا ششيتفتبو ةنشس83و03 رمعلا نم
تابورششملا نم ةيلوأا ةيمك ىلع اهلخادب روثعلا

غلبم ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةدحو621 ـب تردق ةيلوحكلا

هذه عيبل تادئاعك ربتعي جد ف’آا601 هردق يلام
مت ةيلحملا ةباي˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘بو ،تا˘بور˘ششم˘لا

روثعلا متيل امهيف هبتششملا دحأا نكشسم ششيتفت

ةدحو6756 ـب تردق ةيناث ةيمك ىلع هلخادب
ةيمكلل يلكلا عومجملا لشصيل ،يلوحك بورششم

عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو2076 ىلإا ةزوجحملا
ليكششت متيل ،عنشصلا ة˘ي˘ب˘ن˘جأاو ة˘ي˘ل˘ح˘م ما˘ج˘حأ’او
مامأا امهميدقتو امهيف هبتششملا دشض يئاشضق فلم
ةمهتب ةداعشسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
بيرهتلا قيرط نع ششغلل ةشساشسح ةعاشضب ةزايح
ريغ ةرجاتملاو ةزايحلاو ،لقن ة˘ل˘ي˘شسو لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب
طاششن ةشسراممو ةيلوحكلا تابورششملاب ةيعرششلا
ىلع مهلاحأا يذلا ،شصيخرت نودب ننقم يراجت

ة˘ب˘كر˘م˘لا ةردا˘شصم ع˘م ،يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا ة˘˘شسل˘˘ج
رخ’ حرشص ام بشسح اذهو ةزوجحملا ةيمكلاو
.ةليشسملاب يئ’ولا نم’اب مÓع’اب فلكملا ةعاشس

U°Édí T°îû°ƒñ  

ةنيطنسسق

نكشسم لخأد نم ةقرشسلأ يف هطروتل ايئاشضق قوبشسم لهك فيقوت

ايلاطيإ يف لقنتلا دويق عفر
لقنتلا دويق ،ءا˘ع˘برأ’ا ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا تع˘فر
نادلب عم ايجراخو ميلاقأ’ا نيب ايلخاد
يف ،““نغنشش““ لودو يبوروأ’ا داحت’ا
نم دحلل ةذختملا ريبادتلا فيفخت راطإا
رارقلل اقفوو .انوروك شسوريف يششفت
يلاط˘يإ’ا ءارزو˘لا شسي˘ئر ه˘ن˘ل˘عأا يذ˘لا

نإا˘ف ،يا˘م61 ي˘ف ي˘ت˘نو˘ك ي˘ب˘يزو˘ج
اهعفر مت رحلا لقنتلاب ةقلعتملا دويقلا

ع˘فر ع˘مو .ءا˘ع˘˘برأ’ا ،مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ي˘˘م˘˘شسر

، شسرام01 ذنم ةشضورفملا ريبادتلا
ميلاقأ’ا نيب ل˘ق˘ن˘ت˘لا نا˘كمإ’ا˘ب ح˘ب˘شصأا

32 حتف ثيح.حيرشصت نود ةيلاطيإ’ا

دÓ˘ب˘لا ن˘م ة˘قر˘ف˘ت˘م ءا˘ح˘نأا ي˘ف ارا˘ط˘م
شسلجم ةشسائر رارق نم مغرلا ىلعو.تاراطقلاب تÓحرلا دادعأا تعفتراو ،نيرفاشسملا لابقتشس’ هباوبأا
شضعبل دويقلا ديدمت تررق ايلاطيإا لخاد قطانملا شضعب يف ةيلحملا تاطلشسلا نأا ’إا ،ءارزولا
يبوروأ’ا داحت’ا نادلب عم اهدودح ،ءاعبرأ’ا نم ارابتعا ،ايلاطيإا تحتف ،لشصتم ديعشص ىلعو.تقولا

،اهدودح جراخ نم نيمداقلا ىلع اموي41 ةدمل يحشصلا رجحلا شضرف تغلأا اهنأا امك.““نغنشش““ لود و
هباشسح ىلع روششنم يف ،ويام يد يجيول يلاطيإ’ا ةيجراخلا ريزو لاقو.ىرخأ’ا ةيئاقولا ريبادتلاو
ناكمإاب حبشصأا مويلا نم ارابتعا““ :فاشضأاو .““ايخيرات اموي ربتعي““ مويلا اذه نإا ،““كوبشسيف““ عقومب
نم مغرلا ىلعو.““ملاعلا لكل ايلاطيإا اهحنمت ةقث ةلاشسر اهنإا ،دÓبلا لخاد ةيرحب لقنتلا نييلاطيإ’ا

دعوم لايح اهرواشسي لاز ام قلقلا نأا ’إا ،يبوروأ’ا داحت’ا لود مامأا اهدودح تحتف ايلاطيإا نأا ةقيقح

انوروك شسوريف ببشسب ةافو ةلاح035و افلأا33 تلجشس ايلاطيإا تناكو.نييبوروأ’ا حايشسلا قفدت ةيادب
.طرافلا يرفيف ذنم

حمقلا نم راتكه51 يلاوح فقتا يف ببستي قيرح
ناكملاب،لوأ’ا شسمأا موي ، ةيشسيئرلا ةدحولا نم معدب و ، ةرازخلب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
فÓتإا فلخ يذلا و ، يعارز لوشصحم قيرح بوششن رثا دمحأا ةرهموب ةيدلب رافلا نيع ةتششم ىمشسملا

داتعو مزاول و ةيفير تانكشس حمقلا نم  ةريبك تاحاشسم ةيامح مت اميف ،مئاق بلشص حمق كه51 يلاوح

YõGdójø.∫.يحÓف

ةبترلا ةقطنمب ““2 لدع““ عورششم يبتتكم جتحا
ر˘ي˘غ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو ى˘ل˘ع دار˘م ششود˘˘يد ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
يلاو تاحير˘شصت ن˘م اوؤو˘جا˘ف˘ت ثي˘ح ة˘ح˘شضاو˘لا
اوناك نيذلا ،ظيفحلا دبع دمحأا يشساشس ةنيطنشسق
ينكشسلا مهعورششم نم ةشصح لوأا عيزوت نولمأاي

،ف’آا6 لشصأا نم نكشسم0051 ب ةردقملاو
يديعب لافتح’او انمازت ؛ناوج رهشش رخاوأا يف

.ةيليوج5 ل نيفداشصملا لÓقتشس’او بابششلا
جمانرب يبتتكم نم ددع جتحا قايشسلا شسفن يفو

ي˘˘لاو˘˘لا ناو˘˘يد ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شس «2 لدع»
لوأ’ا لوؤوشسملا ةلباقمب او˘ب˘لا˘ط و ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج لا˘˘شصيإا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘ي’و˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
«شضفر» ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘ع نإا نو˘لو˘ق˘ي ت’ا˘غ˘˘ششن’ا
ةريتو عيرشست و ،تانكشسلا راعشسأا يف تادايزلا
،ققششلا عيزوت خيراتب مهمÓعإا كلذك و ،لاغششأ’ا

فرط نم مهلابقتشسا مت نيذلا نوبتتكملا مّدق و
نم ،بلاط˘م˘لا ن˘م ادد˘ع ،ا˘ق˘با˘شس ناو˘يد˘لا شسي˘ئر
،اهتمدقم يف و ،يلاولا ىلإا ةهجوم ةلاشسر لÓخ

ةلاكو عم هيلع قفتملا دقعلاب مازتل’ا ةرورشض
ىلإا اوعد امك ، ةقششلا ةميق شصخي اميف «لدع»
كئلوأاب ،بيترتلا بشسح ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا فÓ˘خ˘ت˘شسا
يلثمم شضعب ربت˘عاو ،ن˘ي˘ي˘شصق˘م˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا
افولأام ارمأا تاب خيراوتلا ليجأات نأا نيبتتكملا

نيذلا ،نيديفتشسملل ةب˘شسن˘لا˘ب ة˘شصا˘خ ،م˘ه˘ق˘هرأاو
’اومأا نوعفديو ،ةر˘جؤو˘م ن˘كا˘شسم ي˘ف نو˘ن˘ط˘ق˘ي
نم ددع رّ̆ب˘عو ،م˘ه˘ل˘هاو˘ك تل˘ق˘ثأا ،ءار˘كلا ر˘ي˘ظ˘ن
نيلوؤوشسملا فÓخإا نم مهرمذت نع نيبتتكملا

شسرام رهشش يف عيزوتلا اهرخآا ناكو ،مهدوعو
ناك ةبترلا عقوم نأا ةشصاخ ،ةيراجلا ةنشسلا نم
نمشض عزوي عقوم لوأا نوكي نأا شضورفملا نم

مل رومأ’ا نأا ريغ ،ةنيطنشسقب ““2 لدع““ عيراششم
عقوم عيزوت مت ثيح ،هباحشصأا تاينمأا قفو رشست

عم ،ةديدجلا ةنيدملل ةيبرغلا ةعشسوتلاب0512

لÓخ ةقطنملا شسفنب نكشس0001 عيزوت ةجمرب
.ةيليوج رهشش ةيادب وأا ناوج فشصتنم
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