
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Page 2 of 9 
  

 ةیرئازجلا لحاوسلا ةلابق قرغ يتثداح يف نیدوقفمو ىقرغ :ينابوك/ایروس

 

www.stj-sy.org 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيرئازجلا لحاوسلا ةلابق قرغ يتثداح يف نيدوقفمو ىقرغ :ينابوك/ايروس

 نع لقي ال ام ةافو نع رفسأ نويروس مهنيب ءوجل يبلاط لمح نيبراق قرغ ربوتكأ/لوألا نيرشت 4و 3 يموي دهش
 صاخشأ 6 مهنم دقفً اصخش 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 3 of 9 
  

 ةیرئازجلا لحاوسلا ةلابق قرغ يتثداح يف نیدوقفمو ىقرغ :ينابوك/ایروس

 

www.stj-sy.org 

 اهئانبأ نيماثج لوصو ربصلا غرافب رظتنت ،يقرشلا بلح فيرب برعلا نيع/ينابوك ةنيدم نم ةيدرك ةلئاع 12 لازت ال

 ال اميف ،2022 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم عبارلاو ثلاثلا يف ةيرئازجلا لحاوسلا ةلابق قرغ يتثداح يف اوفوت نيذلا

 .ةظحللا ىتح ًالوهجم لوألا مويلا ةثداح اياحض نم 6 ريصم لازي

 دوجو ةيلامتحا لوح تالئاعلا ضعب ىدل تالؤاست راثأ ام ،نيتثداحلا نع ةبراضتم تامولعم مالعإلا لئاسو تلوادتو

 تقفاو يتلا ةيرئازجلا تاطلسلل يمسرلا تمصلا رارمتسا طسو ،ءوجللا يبلاط براوقل دّمعتم قارغإو ةيئانج ةهبش

 .ةثداحلا دعب اهيلع روثعلا مت ةثج 12 لصأ نم ةثج ليحرت ةزاجإ ىلع نآلا ىتح

 نيرجاهمو ،اياحضلا لئاوع نم نيتلئاع عم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تلصاوت ريرقتلا هذه دادعإ ضرغلو

 رهشلا نم عبارلا يف براقلا قرغ ةثداح نم ةاجنلا نم نكمت رخآلاو اينابسإ ىلإ روبعلا نم نّكمت امهدحأ ،نينثا

  .يراجلا

 :يمسر يرئازج تمص طسو كوكش

 ءالع ليلخ" همع ةنبا جوز ىلإ ةفاضإلاب ،لافطأ ةعبرأل بأ وهو ً"اماع 41/ومر دمحم دمحأ" اياحضلا نيب نم ناك

 .ينابوك فيرب "ناريش" ةيرق نم نيقيرغلا ردحنيو ،نيتلفطل بألا "ناميلس نيدلا

 يهو ،"ومر دمحم نيورب" ىلإ ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش طسوأ يف "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تثدحت

 :يلي ام اهتدافإ يف تلاق ذإ ،"دمحأ" ةيحضلا ةقيقش

 ّمث نمو ايبيل ىلإ اهنمو نانبل لصيل قشمد ىلإ ،2022 وينوي/ناريزح 29 يف هلزنم نم دمحأ جرخ"

 نع هرخأ ام ،هيتيلك يف ضرمب اهلالخ بيصأو ،رهشأ ةثالث نم رثكأ كانه يقب ثيح ،رئازجلا ىلإ

 يقب امنيب ،ةيبوروألا ةراقلا وحن مهتهجو ىلإ مهنم ريثكلا لصو نيذلا نيرجاهملا هنارقأب قاحتلالا

 يه تنكمت دمحأ ةقفرب تناك يتلاو جيورنلا يف ميقملا يناثلا يخأ ةبيطخ نأ ىتح ،رئازجلا يف وه

 ،يحصلا هعضو ببسب يقب دمحأ نكل ،رئازجلا ىلإ اهلوصو نم نيرهش رورم دعب لوصولا نمً اضيأ

 هتلئاعب دمحأ لصتا يراجلا ربوتكأ/لوألا نيرشت رهش نم ثلاثلا يفو .جالعللً ارس يفاشملا داتري ناكو

 لكشب انع هرابخأ تعطقنا تقولا كلذ ذنمو ،اهتليل نوربعيس مهنأ مهربخيل ءاسم ةسداسلا يلاوح يف

 ".لماك

 لصو دق رخآلا وه ناك ،مهّمع ةنبا جوز ،"ناميلس نيدلا ءالع ليلخ" ةيحضلا نأ "نويروس"ـل نيورب تحضوأو 

 سفن يف رخآلا وه لصتا دقو ،اعم ارفاسي نأ ىلع اقفتاوً ايحص هتياعر ىلوت دقو ،دمحأ لوصو نم ةرتف دعب رئازجلا

 :ةلئاق "نيورب" تلمكأو .رئازجلا ةليللا كلت نارداغيس امهنأ اهربخأو هتلئاعب مويلا

 ةيقب هعفد يذلا غلبملا ،وروي 7500 غلبم ىلع ةيفاضإ ،وروي 500 هردق غلبم عفد )ليلخ( ىلع ناك"

 رئازجلا ىلإ هلولصو نأ اوربتعا نيبرهملا نأل ،ًايوس دمحأ عم رداغي يكل ،ةلحرلا سفن يف نيرجاهملا

 .ربوتكأ نم سماخلل فداصملا ءاعبرألا موي ىلإ انع امهرابخأ تعطقنا نيحلا كلذ ذنمو .ًاثيدح ناك

 ،نيبرهملابو كانه مهفرعن نم لكب انلصتاف ،ةيرئازجلا لحاوسلا ةلابق تثدح قرغ ةثداح نأ انملع مث

 مهنيب نم ناك ،نيريثكب لاصتالا انلصاوو ،مهعم لاصتالا دقف هنأو ائيش ملعي ال هنأ برهم انملعأف

 كانه ناك ذإ ةضقانتم ةبوجأ انلصتو لأسن انكو ،ىودج نود نكل ،ةقيرطلا سفنب اولصوو اوربع نم

 نارداغيس امهنأً ايصخش امهنم امهتلئاع تملع امنيب ،ًاحابص علقأ ابراق ابكر ليلخو دمحأ نإ لوقي نم
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 مساب صخش رظتنن انلزالو ،نارهو لحاوس ةلابق اقرغ نانثا نابراق نأً اقحال هانملع ام .ًءاسم

 انربخي يكل ةيرئازجلا تاطلسلا ىدل ًالقتعم لازي الو نيتثداحلا ىدحإ نم ىجن دق ناك )ريشيدزأ(

 ."؟ال مأ قرغ يذلا براقلا سفن يف هعم ليلخو دمحأ ناك اذإ امو ؟ةقيقحلاب

 نم ددعب لاصتالا دعبو ةيناثلا ةعاسلا يلاوح يفو ،ةثداحلا ىلت يذلا سيمخلا موي موي يفو ّهنأ ،"نيورب" تفاضأو

 :تلاقو .اقرغ دق "ليلخ"و "دمحأ" نأ اوملع ،رئازجلا يف نوميقي نمم "ناريش" مهتيرق ءانبأ

 يف ةفاسم ليلخو دمحأ اهيف علقأ ىرخأ ةلحر كانه تناك ،ًاموي نيرشع وحنب ةلحرلا هذه لبق"

 ةباصع مهتضرتعا اوداع نأ دعبو .مهديعتو ةيرئازجلا لحاوسلا رفخ براوق مهضرتعت نأ لبق رحبلا

 دمحأل سيل .نيملاس اوقب مهنأ هللدمحلاو ،لاومأ نم مهتزوحب امو ةيصخشلا مهتاقلعتم بلسب تماق

 و الفط هءارو ليلخ فلخ امك ،ةعبرألا هلافطأ متيتو هتجوز تلمرت دقو ،دالبلا جراخ ميقم خأ ريغ

 ".رخآ لفطب لماح ةلمرأ

 :لوقلاب اهتداهش "نيورب" تمتخو

 انربخأ دقو ،ةقيرطلا تاذ ربع ةرجهلا ضرغب رئازجلا ىلإ ينابوك ةنيدم ءانبأ نم ةريبك دادعأ تلصو"

 هذه مزجن نأ دعب عطتسن ملو ،اقرغ نينثا نيبراق نأ نورخآ لاق اميف قرغً ادحاوً ابراق نأ مهضعب

 ةيسنج نم نيرجاهم نيب نوعمجي ال نيبرهملا نأ انوربخأ مهعم انلصتا نمم ةيبلاغلا نكل ،ةمولعملا

 ةيلامتحا نع لأستن انأدب اذل ،ةددعتم تايسنج نم مهعمجب نوموقي لب ،ةداع براق يف ةدحاو

 دعب كانه تعقو لتق ةميرج نأ ةصاخ ،ينابوك نم نيرجاهمل براق صيصخت ءارو ببس دوجو

 دعبو رئازجلا يف دمحأ اهيف يقب يتلا ةرتفلا لالخ ،يرئازج صخشو ينابوك نم صخش نيب ةرجاشم

 ريثت ةعقاولا هذهو ،مايأ ةدع ءابتخالل ليلخو دمحأ ربجأ ام ،نيرجاهملاو نيبرهملا نيب ةريبك تافالخ

 نم نيرجاهمب مهرصحو ةفلتخم تايسنج نم براقلا باكر عيونت مدع ببس لوح انيدل كوكشلا

 مهنأ ..تهتنا دق تازانجلا ليحرت قاروأ نأ تامولعم كانهو انباصعأ ىلع نحن .طقف ينابوك

 ."نآلا ىتح ةدكؤم تامولعم ال نكلً ابيرق نولصيس

 نع ءابنأ يأ ةيمسرلا ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو رشنت مل امك ،نآلا ىتح نيتثداحلا ىلع ةيرئازجلا تاطلسلا قلعت ملو

 .نيتثداحلا

 طابحإ نع ابضتقمً اربخ يراجلا ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش نم سماخلا يف ةيرئازجلا ةيرحبلا تاوقلا عقوم رشن امنيب

  :يلاتلا هيف تلاق ،ةيعرش ريغ ةرجه تالواحم

 ،2.ع.ن/ ةيبرغلا ةيرحبلا ةهجاولل لحاوسلا سرح تادحو تضرتعا ،ةيعرشلا ريغ ةرجهلا ةبراحم راطإ يف"     

 نم براوق ةدع 2022 ربوتكأ 04 ىلإ ربمتبس 28 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ،5.ع.ن/ ةيقرشلاو 1.ع.ن/ ىطسولا

 ".اصخش 159 ذاقنإب حمس امم ،يديلقت عنص

 ً،ايرهش تارم عبرأ ىلإ ثالث لدعمب رركتت نيرجاهملا براوق ضرتعا تايلمع نأ رهظت ،يرئازجلا عقاوملا ةعجارمبو

 نأ عقوملا يف ةلوادتملا روصلا رهظت اميف ،يديلقت عنص نم براوق نوكت ةمدختسملا براوقلا ةيبلاغ نأ ودبت امك

 ."ةاجن تارتس بلاغلا يف نولمحي ال نيفوقوملا نيرجاهملا
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 دهشت ثيح ةينابسإلا يضارألا وحن بيرهتلا قرطل ةيسيئر روبع ةطقن ةيرئازجلا نارهو ةنيدم لحاوس ربتعتو

 .لقألا ىلع نيدقع ذنم ةيعرش ريغ ةرجه تايلمع

 :بقرتت تالئاع

 سرادم يف ءايميك سردم وهو ،ينابوك بونج ،لازغ لت ةيرق نم ردحنملاو ،نيتلفطل بألا ،"ىسيع رداقلادبع لساب"

 .رخآلا وه اياحضلا نيب نم ناك ،ينابوك

 نودجاوتي نيذلا مهبراقأ عم لصاوت دوجو مغر ،اياحضلا تالئاعل ةحضاو ريغ ليصافتلا نم ديدعلا لازت الو

 ً.اماع نيرشع نم رثكأ ذنم ميقي مهضعب رئازجلا يف تارشعلاب

 ّمع نبا "رداق نيدلا فيس" يفحصلا عم "نويروس" تلصاوت ،ةيفاضإ تامولعم لوح لوصحلا قايس يفو ،كلذ ىلإ

 :يلي ام هتدافإ يف لاق ذإ ،"ىسيع رداقلادبع لساب" ةّيحضلا

 لضفأ ةايح نيمأتل ابوروأ ىلإ لوصولاب ملحي ناكو ،ةبعصلا ةيشيعملا فورظلا ةجيتن )لساب( جرخ"

 لبق كلذو ،رئازجلا مث نمو ايبيل ىلإ بيرهتلا قيرط نع لصو اهنمو نانبل ىلإ رفاس دقو .هتلئاعل

 رداغ دقو ،اينابسإ ىلإ لوصولل نارهو ةنيدم يف نيبرهم عم قفتا كانهو ،موي نيرشع وحنب هتافو

 كانه انعبات .مهعم لصاوتلا عطقنا ةعاس دعبو ،2022 ربوتكأ/لوألا نيرشت 3 يف ةعومجم عم

 نيذلا ،انمامعأو انلاوخأ مهنم رثكأ وأً اماع نيرشع ذنم نيميقملا انتمومع ءانبأ قيرط نع مهرابخأ

 هتثج ىلع انبراقأ فرعت يلاتلا مويلا يفو .رحبلا يف قرغ مهبراق نأ اوملع اهدعب هنع ثحبلاب اوأدب

 ىتحو ،مهيلع فرعتلاو ءالؤه نم 12 ةزانج ىلع روثعلا ًمت ،ينابوك نم نيرخآ 18و هيلع روثعلا دعب

 ،اهدعبو ةرتفلا كلت يف ترداغ ىرخأ براوق نأ اذإ ،ةيئانج ةهبش دوجو ىلع لئالد دجوت ال نآلا

 ".اهتهجو ىلإ تلصوو ينابوك نم نيرجاهم مضت تناكو

   :ًالئاق "نيدلا فيس" حضوأ ثثجلا ميلست صوصخب امأ

 ريخأتلا ضعب كانهو ،ةيرئازجلا تاطلسلا ىدل نيماثجلا لقن تاءارجإ لامكتسا ةمهم انبراقأ ىلوت"

 ةثج جورخ ةزاجإ ىلع اولصح دقو ،نآلا ىتح تازانجلا جارخإ تازاجإ رادصإل تاطلسلا بناج نم

 ريغ نم نكل .ايروس ىلإ اولسريل عيمجلا قاروأ لمكتستس ةبيرق ةرتف لالخو ،طقف  نابشلا نم

 ةكرش عم قافتالا ىرج هنأ مغر ،ليبرأ مأ قشمد راطم ربع نيماثجلا لصتس له ،نآلا ىتح حضاولا

 ميلقإ قيرط نع لقنلا متي نأ عقوت كانه نكل ،نيماثجلا لقنل يوجلا نحشلل ةينانبل ناريط

 ".ناتسدروك

 اياحضلا نيماثج لقن ةيلمع ينبت تضفر رئازجلا يف ايروس ةرافس نأ ،ايروس يف يدركلا ينطولا سلجملا عقوم لقنو

 .نيرجاهملا نيماثج لقن ةيلمع تنبت ناتسدرك ميلقإ ةموكح نأو ،ةيرئازجلا لحاوسلا برق اوقرغ نيذلا

 ىراصق لذبب هدهعتو هدادعتسا هل نايب يف ايروس -يناتسدركلا يطارقميدلا بزحلل ةينطولا تاقالعلا بتكم نلعأ امك

 .قارعلا ناتسدروك ميلقا ةموكح عم قيسنتلاب اياحضلا نيماثج لقنل هدهج

 .نآلا ىتح نيتثداحلا لوح ةيروسلا تاطلسلا نم قيلعت يأ ردصي ملو 
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 مهنإ" هلوق تارفلا ميلقإ يف يذيفنتلا سلجملل كراشملا سيئرلا نيهاش دمحم نع سرب ثرون ةلاكو عقوم لقنو

 رئازجلا يف ةينوناق تايدحت نكل ،ةيرئازجلا ئطاوشلا اياحض ثثج بلجل ةيسامولبد تاونق ربع نولمعي

 ةقفن ىلعو ةقيرط يأب مهيوذ ىلإ ثثجلا ةداعإل ،صوصخلا اذهب انتاقاط لك" اوعضو مهنأو .مهلمع قيعت

 .هريبعت بسحب ،"ةيتاذلا ةرادإلا

 رثكأ رطضا ثيح ،ملاعلا يف حوزن ةمزأ مخضأ ايروس ملاعلا نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا ربتعتو

 يقل دقف ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا بسحبو .اهدودح لخاد حوزنلا وأ دالبلا جراخ رارفلل امإ صخش نويلم 13 نم

 .يضاملا يناثلا نوناك/رياني ذنم طسوتملا رحبلا يف مهفتح نيرجاهملا تارشع

 :نيرجاهملا حاورأب راتهتسا 

 نيب نم ناك ثيح ،ةينمأ عاودل همسا ركذ مدع لّضف ،ينابوك ةنيدم نم نايع دهاش عم "نويروس" تلصاوت

 ىجنو ،ةيرئازجلا نارهو ةنيدم لحاوس ىلع ربوتكأ/لوألا نيرشت نم عبارلا موي مهبراق قرغ ةثداح يف نيرجاهملا

 :يلي ام "نويروس"ـل هتدافإ يف لاق ثيح .ةبوجعأب ةثداحلا نم

 نم باشو ينابوك نم صخش 14 هيف قرغ ،يراجلا رهشلا نم ثلاثلا موي علقأ براق كانه ناك"

 علقأ امنيب .ةيرئازجلا تاطلسلا ىدلً ايلاح لقتعم وهو )ريشيدزأ( همسأ طقف باش ىجنو ،ةيقذاللا

 دقو ،نييرئازج ةعبسو نييروس 7 هيف انكو ،ءاسم ةنماثلا ةعاسلا يلاوح يف رهشلا نم عبارلا يف انبراق

 ةرخصب همادطصا دعب انبراق رسك ثيح ،نينثا نييرئازجو نييروس 3 هنم انوجنو اضيأ انبراق قرغ

 رثع دقو .هايملا نم جورخلا ةحابسلا فرعي نم عاطتساو ،ئطاشلا نم ةديعبب تسيل ةفاسم ىلع

 ناك ثيح ،دحأ قرغيل ناك ام ةاجن تارتس انتزوحب تناك ولو ،انبراق يف قرغ نم ثثج ىلعً اقحال

 رئازجلا قيرط نع بيرهتلل ةبسنلابو ،ًايروس ناك رخآلا براقلا قئاس امنيب ،ًايرئازج انبراق قئاس

 ."قيرطلا اذه ربع دحأ رماغي ال نأ لضفيو ،ةياغلل ءيس عضولا

 ملسم سانير" :مهو ،مهثثج ىلع روثعلا ّمتو مهبراق نتم ىلع اوناك نمم اياحضلا ءامسأب "نويروس" دهاشلا دوزو 

 دومحم دمحم ،)ينابوك - يلع موج ةيرق( يلع ىفطصم دمحم ركب ، )ينابوك فير سانيم ةيرق( 1992 ديلاوم وخيش

 .")ينابوك - سانيم ةيرق( يدبع نازوب ربير ،)ينابوك - راكشوك ةيرق( نامثع

 هتلوادت ام عم مهيلإ تثّدحت يتلا رداصملاو دوهشلا نم "نويروس" اهيلع تلصح يتلا تامولعملا ةعطاقم دعبو

 فرعتلا مت نمم  2022 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم ثلاثلا يف براق قرغ اياحض نإف ،ةيدركلا ةّيلحملا مالعإلا لئاسو

 :مه نآلا ىتح مهثثج ىلع

 .1981 ديلاوم ينابوك فير ناريش ةيرق نم ومر دمحم دمحأ -1

 .1997  ديلاوم ينابوك فير ناريش ةيرق نم ناميلس نيدلا ءالع ليلخ -2

 .1994 ديلاوم ينابوك فير لازغ لت ةيرق نم ىسيع لساب  -3

 .2004 ديلاوم ةجنلح ةيرق نم دمحم يبن خيش ليلخ -4

 .1991 بلح ديلاوم نم دمحم نامرهق -5

 .1995 ةيقذاللا ديلاوم ايركز دمحأ -6

 .1975 ديلاوم ضيبأ لت نرج ةيرق نم نازوب يركب -7

 .1997 ينابوك ديلاوم نم ناحرف ةعمج -8
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 تاطلسلا ىدل لقتعمً ايلاح وهو  )ينابوك - هدشم ايناك يح( يدركلا ريشدزأ :باشلا طقف براقلا اذه نم اجن اميف

 :ةيلاتلا ءامسألا نم ققحتلا "نويروس" تعاطتسا دقف ،ربوتكأ/لوألا نيرشت 3 ةلحر يدوقفمل ةبسنلاب اّمأ .ةيرئازجلا

 )ينابوك - نارش ةيرق( يركش يحتف ىفطصم .1

 )ينابوك ةنيدم نم( دمحم ميلز دمحم .2
 )ينابوك - شوحلا مأ ةيرق( دوادلا دومحم قازرلادبع .3

 )ينابوك - نارش ةيرق( دمحألا تزع شروش .4

 )ينابوك - تروك بارخ ةيرق( ناسعن دومحم دمحم .5

 .مالعإلا لئاسو هتلوادت ام قفو نيدوقفملا دادع نمض ةيوهلا لوهجم صخش .6

 قيرط ربع هتهجو ىلإ لصو يذلاو ،ينابوك ةنيدم نم ردحنملا "وكسم ناراب" يفحصلا عم "نويروس" تلصاوتو

 :يلاتلا "نويروس"ـل لاق ثيح قرغلا يتثداح ىلع تاعاس دعب هتاذ بيرهتلا

 باشو ينابوك نم صخش 14 مهنم نييروس مهعيمجً ارجاهم 15 لقي ناك لوألا ،اقرغ نيبراق كانه"

 برهملا امأ ،اناجم لصي نأ ررقملا نم ناكو ،ًايروسً ارجاهم براقلا نابر وأ قئاس ناكو ،ةيقذاللا نم

 بسحبو ،يقيقحلا همسا فرعي الو ،جبنم نم )يدع وبأ( همساف ةقيرطلا هذهب مهلسرأ يذلا

 15 وحن ةفاسم مهزايتجا دعبو هنإف ،ًاقحال هلاقتعا متو براقلا كلذ نم ىجن يذلا )ريشيدزأ(

  مهتزوحب نكي ملو ،نورجاهملا اهرثإ ىلع قرغو براقلا تبلق ةجوم مهتهجاو ،رحبلا ضرع يف رتمويلك

 ينابوك نم نييروس 7 لقي ناكف يناثلا براقلا امأو ،ةحابسلا ىلع دعاست ةليسو يأ وأ ةاجن تارتس

 اوناك نودايص لخدتو ،رحبلا يف رتم 300 ىلإ 200 وحنب عالقإلا دعب براقلا رسك دقو ،نييرئازج 7و

 ".نييروس 4 مهنيب مهنم9 قرغ اميف مهضعب ذاقنإل نيبيرق

 تارتس باحطصاب نيرجاهملل حامسلاب نوبرهملا أدب نيبراقلا قرغ نأ دعب" :و ّهنأ "نويروس"ـل وكسم فاضأو 

 تارتس وأ نيلاوبلا ذخأب نيرجاهملل حامسلا مدع يف نيبرهملا ضعب هيف عرذتي يذلا ببسلاو .مهعم ةاجنلا

 ."مهتطخ لطعتتف ةلحرلا فشكت دق وأ لحاوسلا رفخ رظن تفلت دق اهنأ نم ةيشخلا وه ةاجنلا

 ،برعو درك مهنيب ةرسامس 15 ىلإ 10 كانه" ّنأب :وكسم لاق بيرهتلا قيرط نع نيلوؤسملا نيبرهملا تايوه نعو

 رحبلا ربع نيرجاهملا لقن ىلوتت يتلا نفسلاو براوقلا باحصأ مهوً ارصح نويرئازج نوبرهملا نوكي امنيب

 ىلإ نيرجاهملا بناج نم هيدل لاومألا عدوت يذلا طيسولا رود ىوس مهيدل سيلف ةرسامسلا امأ .اينابسإ ىلإ

 نيح ىلإ راجآلاب مهناكسإو نيرجاهملا لابقتسال ققشلا نم ةعومجم ةرسامسلا رجأتسي امك ،اولصي نأ

 ىلإ مهلقن تاءارجإ مامتإ نيح ىلإ رئازجلا ةنيدمب ينطولا ىفشتسملا يف نيتثداحلا اياحض ثثج لازت الو ."ةرداغملا

 .ايروس

 :ليحرتلاب نودهم ءوجل وبلاط

 تقلت اهنإ ،2022 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم 19 مويل اهترشن يف ةيدركلا "وادور" ةيئاضف تركذ ،لصتم قايس يفو

 مهتلواحم لشف دعب مناغتسم ةنيدم لحاوس نم ةيرئازجلا تاطلسلا مهتلقتعا ينابوك نم نيرجاهم نم ًالاصتا

 .اينابسإ لحاوس ىلإ لاقتنالا
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 ،قشمد ىلإ مهتداعإ وأ رجينلا ةلود ىلإ امإ مهليحرت ددصب اهنأ مهتملعأ ةيرئازجلا تاطلسلا نأ ةيئاضفلا تحضوأو

 اوبلاط امنيب ،نيتلاحلا الك يف مهتايح ىلعً ارطخ لكشي كلذ نأ رابتعا ىلع ،ماعطلا نع بارضإلا ىلإ مهعفد ام وهو

 .قارعلا ناتسدرك ميلقإ ىلإ وأ نانبل ىلإ امإ مهتداعإب

 ممألا نوبلاطي نيرجاهملا نإ هيف لاق دمحم رداق دوعسم ئجاللا ـل هنإ تلاقً ايتوص ًاليجست ةيئاضفلا تدروأو

 يلكلا مهددع نإو ،نيئجالك مهعم لماعتلا ضفرت ةيرئازجلا تاطلسلا نأل ،نجسلا يف مهئادنل ةباجتسالاب ةدحتملا

 .نيينيطسلف نيئجال ةثالثو اعرد نم نينثا نيئجالو ،ينابوك نم ئجال 25 مهنمً ائجال 30 وه

 ناتسدرك ميلقإ ربع وأ "مالسلا عبن"ـب ىمسي اميف ينطولا شيجلا ةرطيس قطانم ربع بيرهتلا قرط ةروطخ ديازت عمو

 ،ابوروأ ىلإ ةينانبللا لحاوسلا ربع نييروسلل ةيماظنلا ريغ ةرجهلا ةريتو تديازت ،ةيادب ايكرت نورجاهملا دصقي ثيح

 .مهدالب يف ءاقبلا ىلع ،توملا براوق نولضفي اوتاب امدعب

 ّلقي ال ام اهيف ىضق ةنيفس قرغ ةثداح تئافلا ربمتبس/لوليأ نم 22ـلا يف ةيروسلا سوطرط ةنيدم لحاوس تدهشو

 .نوينانبلو نوينيطسلفو نويروس مهنيب ً،اصخش 94 نع
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