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 يبلاط نم تارشعلا ،2022 ربوتكأ/لوألا نيرشتو ربمفون/يناثلا نيرشت يرهش لالخ ةيرئازجلا تاطلسلا تلحر

 نيلصاولا ءوجللا يبلاطو نيرجاهملا عم هسرامت ءارجإ يف ،رجينلا دودحل ةيذاحم ةيوارحص ةقطنم ىلإ نييروسلا ءوجللا

 باكترا ،اهتقبس يتلا لاقتعالا تاءارجإو ليحرتلا تايلمع تقفارو ،ةيبروألا ةراقلا ىلإ هجوتلا ةيغب اهيضارأ ىلإ

 ةوسقب مهتلماعمو ةميقلا تاذ ةيصخشلا مهتاينتقم مظعم مهبلس يف تلثمت ،مهقحب تازواجت ةيرئازجلا ةطرشلا

 .ليحرتلا ىلع ضارتعالل ةبجاولا تاءارجإلا بايغ طسو ليحرتلا لالخ

 مهضرعتب ،ريرقتلا اذه ضرغل "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" مهعم تلصاوت ،نويروس ءوجل اوبلاط دافأو

 تاقلعتمو ةلومحم فتاوهو لاومأ ةرداصم تلمش بلس تايلمعل ،ىرخأ تايسنج نم ءوجل يبلاطو نيرجاهمو

 .ةايحلا تاموقم اهيف رفوتت ال ةيلاخ ةيوارحص ةقطنم ىلإ مهلقن ىلإ ةفاضإ ،ةيصخش

 ينابوك ىلإ مهنم ةينامث 2022 ربمفون/يناثلا نيرشت 9 خيراتب ايروس ىلإ اياحض 10 نيماثج تلصو ،كلذ نوضغ يف

 ةيرئازجلا لحاوسلا ةلابق نيبراقل قرغ يتثداح يف اوقرغ دق اوناك نمم مهو ،ةيقذاللا ىلإ دحاو و جبنم ىلإ دحاوو

 .يضاملا ربوتكأ/لوألا نيرشت نم عبارلاو ثلاثلا يف

 ةفاضإ ،نيتلصفنم نيتعفد يف مهليحرت مت ةثالث مهنمض نم ،نييروس ءوجل يبلاط عم لصاوتلا نم "نويروس" تنكمتو

 لحاوسلا ةلابق قرغلا يتثداح اياحض نيماثج ةداعإل ايروس قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلا اهتفلك ٍةنجل وضع ىلإ

 .ةيرئازجلا

 :رجينلا دودح ىلع ةيوارحص ةقطنم ىلإ نييروس ءوجل يبلاط ليحرت

 هتداهش يف دافأ ،قباس تقو يف رئازجلا لصو دق ناك ينابوك ةنيدم نم يروس ءوجل بلاط "رداق دمحم دوعسم"
 :يلي امب ليحرتلا تايلمع نع "نويروس"ـل

 لجأ نم مناغتسم ةنيدم لحاوس ىلإ ربوتكأ/لوألا نيرشت 14 يف انلاقتنا لبق نارهو ةنيدم يف اّنك" 
 ضفر دعب ،ماعطلا نع ابارضإ انمظنف ،ةيرئازجلا تاطلسلا انتلقتعا نيح ،اينابسإ ىلإ لوصولا
 ةلهم انحنم وأ ةمارغ عفدك انعاضوأ ةيوستل لولح يأ لبقت وأ نيئجالك انفينصت ةيرئازجلا تاطلسلا
 ىلع تدتعاو ةوقلاب بارضألا كف ىلع تمدقأ لب ،قارعلا وأ نانبل ىلإ اهلالخ لاقتنالل مايأ ةسمخ
 انتاقلعتم لك ةرداصم ّمت كانهو نارهو ةنيدم ىلإ انلقنب تماق مث نمو ،كلذ ءانثأ نييروسلا دحأ
 انتاقلعتم ةرداصم متت امل بعوتسن نكن ملو ،انليحرتل اديهمت ،اهريغو تاليابومو لاومأ نم ةيصخشلا
 تارايس ةطساوب رجينلا ةلود عم ةدياحم ةقطنم ىلإ انلقن ثيح ،رئازجلا نم انجارخإب نوموقي مهو
 متي مل نكل ةيرجينلا اكاماسأ ةنيدم ىلإ لوصولا انلواح كانه ،اهيلايلب مايأ 3 تقرغتسا ةلحر يف
 نيئجاللا هيف نولبقتسي يقيرفإلا داحتالل عبات ،دودح الب ءابطأ ةمظنمل زكرم كانه ناك ذإ ؛انلابقتسا
 ،مادقألا ىلع انيشم ةيرئازجلا دودحلا انزتجاو ًاليل اندع كلذ دعب ،انلابقتسا اوضفر مهنأ الإ ةقرافآلا
 30 وحن انرسو ،نيطسلفو نميلا نم صاخشأ ىلإ ةفاضإً اصخش 55 يلاوح ينابوك نم انددع ناك ثيح
 اوموقي نأ لبق نيبرهم عم انلصاوت كانه نمو ةيدودح ةيرق برقأ ىلإ انلصو نأ ىلإ ارتموليك
 وروي 1200 غلبم اوضبق ،اننيب قافتالا ناك امك نارهو ةنيدم ىلإ انولقني نأ لدب ذإ ؛انلالغتساب
 ميقمو ينابوك نم ردحني صخش ةفداصم ىلإ انتداق يتلا ةفدصلا الولو ،قيرطلا فصتنم يف انوكرتو
 ةيرئازجلا تاطلسلا انلسرت امل اموهفم نكي ملو ،كلذ عيطتسنل انك امل ةدوعلا يف اندعاس ،رئازجلا يف
 جاتنتسالاو ،رئازجلا ىلإ اددجم ةدوعلل بيرهتلا قرط ىلإ ءوجللا ءوس اهدعب انل ليبس ال ءارحص ىلإ
 تايلمعل اعيجشت كانه نأكو نوبرهملا مه ةيلمعلا هذه نم ديفتسملا نأ وه يقطنملا ةديحولا
 ."اهتهجاوم سيلو بيرهتلا
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 :يلي امب ربمفون/يناثلا نيرشت رهش ةيادب تنرتنالا ربع اهذخأ ّمت يتلا هتداهش "رداق" متخو 
 

 لخدتت نأ وه هاندراو هديرن ام لكو ،بجتست مل اهنكل لخدتلل رئازجلا يف ةيروسلا ةرافسلا اندشان"
 تاطلسلا ةبلاطمو نيئجالك انفينصت يف ةدعاسملل ةدحتملا ممألل ةعباتلا كلتو ةيناسنإلا تامظنملا
 تايلمع نأ كلذ ،هباش ام وأ تامارغ ضرف كلذ ىعدتسا نإو ىتح انعاضوأ ةيوستب ةيرئازجلا
 ىلإ اصخش 50 نم رثكأ تمض ،انليحرت نم مايأ دعب ،ىرخأ ةعفد تلحر ثيح ةرمتسم ليحرتلا
 ".رجينلا
 

 ذنم ةيعرش ريغ ةرجه تايلمع دهشت ثيح ةينابسإلا يضارألا وحن ةيسيئر بيرهت طاقن ةيرئازجلا لحاوسلا ّمضتو
 مهراقتفاو براوقلا ةلومح ةدايز ةجيتن نيرجاهمل ةيواسأم قرغ ثداوح ةيضاملا تاونسلا لالخ تدهش امك ،دوقع
 .ذاقنإلاو ةمالسلا تادعمل

 
 ىلع اوناك ،ايروس 15 نيب نم ىجن دق ناك ينابوك نم باش وهو ،"يدرك ريشيدزإ" عم "نويروس" تلصاوت ،كلذ ىلإ
 ،2022 ربوتكأ /لوألا نيرشت نم ثلاثلا يف ةيرئازجلا لحاوسلا نم هعالقإ دعب رحبلا ضرع يف قرغ يذلا براقلا نتم
 :يلي ام هتدافإ يف لاقو ،رجينلا دودح ىلإ اقحال هليحرت ىرج امك

  
 يذلا براقلا قرغ دعب رحبلا نم نويرئازج نودايص ينجرخأ ربوتكأ/لوألا نيرشت نم عبارلا حابص"

 يميلستب اوموقيل ،ةعاس 16 وحن هايملا يف ُتيقبو ،مهعيمج اوقرغ دقل ،ًارخأ ايروس 14و ينلقي ناك

 اهدعبو ،جالعلا يقلتل مناغتسم ةنيدم ىفشم ىلإ ينفعسأ يذلا ،يرئازجلا لحاوسلا رفخ ىلإ

 يف يلهأب لاصتالل افتاه ينوطعأ مايأ 3 دعبو مناغتسم ةنيدمب زاجتحا زكرم يف قيقحتلل تعضخ

 يف اهيلع نورثعي يتلا ثثجلا ىلع فرعتلل يننوذخأي اوناكو ،ًاموي 22 وحن اهدعب تيقبو ،ايروس

 مناغتسم يف نيرخآ نييروس نابش لاقتعا دعبو ،مهنم ةتس ىلع فرعتلا نم تنكمت دقو ،رحبلا

 مويلا يفو ،نارهو ىلإ ينطولا كردلا تاوق انتلقن مث نمو ،تنك ثيح زاجتحالا زكرم ىلإ مهوبلج

 ةلحر يف ،رجينلا ىلإ رحبلا يف يتباصإو ةكهنملا ةيدسجلا يتلاح مغر مهعم ُتلحر يلاقتعا نم 26ـلا

 نم رثكأ انددع ناك ثيح ،نيتلودلا نيب عقت ةيوارحص ةقطنم ىلإ انلصو نأ ىلإ ،مايأ ةدع تقرغتسا

 موي ةدم انه انيقب ،تالئاع اننيب ناكو ،بلدإو اعرد نمو ينابوك نم نويروس مهتيبلاغً اصخش 60

 صخش فتاهب انلصاوت ثيح ،ةيرئازج ةيرق ىلإ انلصو نأ ىلإ ارتموليك 30 وحن انيشم مث نمو دحاو

 ."انلقنيو يتأي يكل برهم عم يرئازج

   :"نويروس"ـل هتدافإ يف ،"رداق دوعسم" اهيف لحر يتلا ةعفدلا تاذ نمض ناك يذلا ،"ريشيدزأ" فاضأو

 مهنوفعيو نيئجاللا ةئربت اهيف ّمتي ةعيرس ةمكاحم يه فيقوتلاو لاقتعالا دعب ةعبتملا تاءارجإلا" 

 ةيرئازجلا ةطرشلا تماق ثيح ،جارفإلا روف رجينلا ىلإ مهليحرتب نوموقي مهنأ الإ ،ةمارغلا عفد نم

 نم مايإب ةدوعلا دعب تنكمت دقو ،دي تاعاس ىتحو فتاوهو لاومأ نم انتزوحب ام لك انبلسب

 داع نم مهنم ةفلتخم تاهجو يف رئازجلا ىلإ اوداع نيذلا نويروسلا قرفت اميف ،برغملا ىلإ لاقتنالا

 انليحرت دعب رجينلا عم دودحلا ىلإ ىرخأ ةعفد ليحرت مت اميف ،نانبل ىلإ نم مهنمو قارعلا ىلإ

 ،دمحم داهن همسا ،ينابوك نم انتمومع ءانبأ دحأ مهنيب نم نيرخأ نيلقتعم كانه نأ امك ،مايأب
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 ثدح امك ةطرشلا ىلإ كردلا نم هميلست مت نأ دعب ةعيرس ةمكاحمل عضخي نأ عقوتملا نم ثيح

 ."ةقيرطلا تاذب رجينلا ىلإ لحري نأو ،انعم

 اهيلإ اولقن يتلا ةيوارحصلا ةقطنملا يف اهوطقتلا مهنإ اولاق روص ىلع نييروس ءوجل يبلاط نم "نويروس" تلصحو

 .رجينلا عم دودحلا ىلع

 نيرجاهم عم ليحرتلا ةسايس ةيرئازجلا تاطلسلا عابتا ىلإ ةيلود ةيقوقحو ةيفحص ريراقت تراشأ نأ قبسو

 "رفص ةطقنلا" ىمست رجينلا عم دودحلا ىلع ةيوارحص ةقطنم ىلإ ،اهيضارأ اولخد نيئجال وأ ءوجل يبلاط وأ

 .تاكاهتنالا نم ةلمج باكتراب تاماهتا طسو

 ،همسا ركذ مدع بلط ،رخآ يروس وجل بلاط هدافأ ام عم ،يدرك ريشيدزأو ةرداق دوعسم نم لك تاداهش قفاوتتو

 :"نويروس"ـل هلاق ام قفو ةهباشم تاكاهتنال ضرعتو ةقطنملا تاذ ىلإ ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش ةيادب لحر

 هيف اوبتك رفخم ىلإ اهدعب انولقن ،مناغتسم يف نيرخأ صاخشأ 4 ةقفر تلقتعا دقو ينابوك نم انأ"

 زكرم يف انتلماعم ئست مل يتلا ةطرشلا ىلإ انميلست مت مث نمو ةمكحملا ىلإ اهدعب انلوحو طبضلا

 مت موي 15 دعبو ،ةرداصملا انلاومأب ءيش يأ ،مهل انتبلاطم مغر ،انل نورتشي نكي مل نكلو ،فيقوتلا

 ثالثو زبخ ةعطق انوطعأو ةعاس 48 وحن ،نيديلا ديقم تيقب ليحرتلا ءانثأو ،رجينلا ىلإ انليحرت

 دايتراب اهلالخ انل حمسي مل امك ةحارتسا نود تناك يتلا ةلحرلا لالخ ماعط ةبجوك ةنبج عطق

 انبلاطف ،طقف انرفس تازاوج انل اوداعأ كانهو "تسارنمت" ىمست ةنيدم ىلإ انلصو نأ ىلإ مامحلا

 ،مهعم لسرت مل ةيصخشلا انتاقلعتمو انلاومأ نإ انل اولاق مهنكل انلاومأو ةيصخشلا انتاقلعتم ةداعإب

 ناك كانه ،رجينلا دودح نع رتمويلك ةرشع وحن دعبت يتلا )مازق نيع( ةقطنم ىلإ انلصو اهدعب

  ،عضر لافطأو ءاسن مضت ،تالئاع ثالث اننيب ة/ًايروس 36 نحن انكو ،حزان يقيرفأ 5000 وحن نطقي

 هنأ ىلإ تهبتنا ةيرئازجلا ةطرشلا نكل ،انتداعإو انتدعاسم انتلصوأ يتلا ةرايسلا قئاس لواح اهنيح

 30 ةفاسم ةدوعلا انيلع ناك اهدعب ،هنواعمو قئاسلا ىلع اهرصانع ىدتعأو تءاجف ،انلازنإب مقي مل

 اوحمسو انل ماعطلاو ءاملا يرئازجلا شيجلا نم رصانع مدق ثيح ،ةيدودح ةيرق برقأ ىلإ رتموليك

 وحن دودحلا نع دعبت يتلا "سار لمت" ةقطنم ىلإ نيترايسب انولقن نيذلا نيبرهملا عم لصاوتلاب انل

 لوأ انك ثيح ىلإ انتداعإ ءاقل ،وروي 1200 غلبم انعدوأ ثيح تيب ىلإ انلقن كانهو ،رتمويلك 500

 ضعبل ةيصخشلا تايوهلا ىتح ترداص ةيرئازجلا ةطرشلا نأ فيك ةلحرلا كلت تدهش دقو .ةرم

 ."طقف رفسلا تازاوج ىوس مهيلإ اوديعي ملو صاخشألا

 تاداهش دروت مل ،نييروس ءوجل يبلاط نم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" مهتقتلا نم عيمج قفتيو
 مه ،ثلاث فرط ىدل وروي فالآ 8 وحنل لصت غلابم نوعدوي ام ةداع ءوجللا يبلاط" نأ ىلع انه مهضعب
 فرطلا ىلإ مهلاصيإ دعب الإ ريخألا دي ىلإ لاومألا هذه لصت ال ثيحب ،نيبرهملا نيبو مهنيب ءاطسو ةرسامس
 تايلمع ءانثأ ،مهيلإ ءوجللا يبلاطو نيرجاهملا نم ديدعلا لاومأ ةداعإ اوضفر ءاطسولا ءالؤه نأ الإ ،ينابسإلا
 نيرجاهملا ءالؤه ضعب نأ امك ،ةيرئازجلا تاطلسلا لبق نم اهترداصم ةجيتن لاومأ نود مهئاقبو ليحرتلا
 ةيأ نع فشكلا وأ حاصفإلا نم مهورذح نيذلا ،نيبرهملا كئلوأ نم لتقلاب تاديدهت اوقلت ءوجللا يبلاطو
 ."اهل اوضرعت يتلا زازتبالا تايلمع نع تامولعمو ءامسأ
 

 



 

Page 6 of 8 
  

 رجینلا دودح ىلع ةیوارحص قطانم ىلإ نییروس ءوجل يبلاط لیحرت :رئازجلا

 

www.stj-sy.org 

 :ايروسل دوعت ءوجل يبلاط نيماثج  

 نويروس تلصح امك ،ةيرئازجلا لحاوسلا ةلابق نيبراقلا1 قرغ اياحض نيماثج نم 10 تلصو ،قايسلا تاذ نمض
 ،يلع فراع دمحم ،بيبطلا عم ربمفون/يناثلا نيرشت نم سماخلا يف تيرجأ ةلباقم يف لقنلا ةيلمع ليصافت ىلع
 .رئازجلا نم اياحضلا تافر ةداعإب ،ايروس قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلا لبق نم ةفلكملا ةنجللا ءاضعأ دحأ

 
 :"نويروس"ـل فتاهلا ربع 2فراع دمحم بيبطلا لاقو
 

 نيماثجلا لقن متيس ثيح ،تهتنا دق ،اياحضلا نيماثج نم نيماثج 10 ةداعإل ةينوناقلا تاءارجإلا" 
 مويلا يف توريب ىلإ لصتس مث نمو ،ايروس ىلإ ةرشابم ةلحر دوجو مدعل ،مداقلا عوبسألا رطق ىلإ اوج
 نم اياحض 8 دوعت نيماثجلا ءالؤهو .ايروس ىلإً ارب اهدعب مهلقن متيل ،ءاسم ةسداسلا دنع يلاتلا
 يدبع نازوب ربير امه( نيتيحضل نينامثج ىقبتي اميف ،جبنم نم رخآو ةيقذاللا نم ةيحضو ينابوك
 تاءارجإلا يهتنت مل ذإ،)ينابوك – راكشوك ةيرق نم نامثع دومحم دمحم و ينابوك – سانيم ةيرق نم
 ."مداقلا عوبسألا اضيأ امهلقن متيل اقحال يهتنت نأ عقوتي اميف ،امهتداعتسال ةينوناقلا
 
 

 :"نويروس"ـل فراع دمحم بيبطلا حضوأو
 
 ءوجللا يبلاط نم نيلحرملا صوصخب امأ ،ةسمخ مه نيبراقلا قرغ يتثداح يف نيدوقفملا ددع نأ" 
 .نيلقتعملا نم ةعفد نع جارفإلا مت مك ،نييروسلا نيئجاللا نم نيتعفد ليحرت مت دقف نييروسلا
 صاخشأ فيلكتب ةيتاذلا ةرادإلا تماق اميف ،اياحضلا نيماثج ةداعإب طقف نوينعم ةنجلك اننكلو
 ىلإ ةدوعلل مهتدعاسم لجأ نمو رئازجلا يف نيقلاعلاو نيلقتعملا ةلكشم لح ىلع لمعلل نيرخآ
 ."ايروس

 
 نإف ،يدرك ريشيدزأ باشلا ةداهشو ،يلع فراع دمحم بيبطلا يتداهش عم نويروس ىدل ام عطاقتو ققحتلا دعبو

 هتلوادت ام فالخب ،طقف ةسمخ مه نيدوقفملا ددع نأو ً،اباش رشع 17 مه ،نييروسلا نم نيبراقلا قرغ اياحض ددع

 .صاخشا 6 نيدوقفملا ددع نأو اصخش 18 اياحضلا ددع نأ نم ةيقارعو ةيروس مالعإ لئاسو

 تالئاعلا ضعب ىدل تالؤاست راثأ ام ،نيبراقلا قرغ يتثداح نع ةبراضتم تامولعم تلوادت دق مالعإلا لئاسو تناكو

 تاطلسلل يمسرلا تمصلا رارمتسا طسو ،ءوجللا يبلاط براوقل دّمعتم قارغإو ةيئانج ةهبش دوجو ةيلامتحا لوح

 .ةيرئازجلا

 دوجو ىفن "يدرك ريشيدزا"  ،ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش نم ثلاثلا يف  قرغ يذلا براقلا نم ديحولا يجانلا نكل

 :"نويروس"ـل هتداهش يف حضوأ امك ،ةيئانج ةهبش

 ثالثب انقلطنا ،ينابوك نم 13 اننيب يروس ئجال 15 انك ،يضاملا ربوتكأ /لوألا نيرشت 3 نينثإلا موي"

 انعطق نأ دعبو ،نابش سمخ لقأ مهنم براق لكو ،مناغتسم ةنيدم لحاوس نم ةريغص براوق

 
1  
2 .ایروس قرش لامش قطانم ىلإ نیماثجلا لوصو لبق ءاقللا ءارجإ مت   
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 ررقو براقلا دوقي نأ يرئازجلا نابرلا ضفر اهدنع ،ربكأ براق ىلإ انلقتناً ابيرقت ملك 15 وحن ةفاسم

 دنعو نيتعاس وحن انرسف ،بكرملا ةدايق ينابوك نم باش ىلوت اميف ،ةريغصلا براوقلا دحأب ةدوعلا

 ،براقلا نم هايملا جارخإ نع انزجع ثيح ،ةيلاعلا جاومألا ببسب انبراق قرغ ،ًءاسم فصنو 8 ةعاسلا

 ةيأ انتزوحب نكي ملو هايملا حطس قوف ءاقبلا ىلع دعاست تناك تاوبعب انضعب لواح كلذ لالخ

 ةرتف لوطأ ءاقبلا لواحن صاخشأ 4 انيقب ثيح ،اياحضلا دادعأ مقافتب مهاس ام وهو ،ةاجن تارتس

 لاعشإب تمقف هايملل داضملا هفتاه ءاقدصأ دحأ يناطعأ دقو ،ةدعاسم ىلع لوصحلا نيح ىلإ ةنكمم

 ،ضعبلا انضعب نع جوملا اندعبأ ةدمب اهدعب ىودج نود نكل راوجلا يف هبتني ام دحأ ىلع ةءاضإلا

 ."يلاتلا مويلا حابص نيدايص دي ىلع ةبوجعأب وجنأل ةعاس 16 وحنل رحبلا لخاد ىقبا نأ ّيلع ناكو

 

 :يرئازج يمسر تمص

 ىلع وأ ،اهلحاوس ىلع ءوجللا يبلاط وأ نيرجاهمل ةرركتملا قرغلا ثداوح ىلع ةداع ةيرئازجلا تاطلسلا قلعت الو

 تافرعم ةيأ لوادتت مل ثيح ،بيرهتلا قرط ربع اهيضارأ ىلإ نيلصاولا عم اهعابتا تداتعا يتلا ليحرتلا تايلمع

 .ليحرتلا تايلمع نع وأ قرغلا يتثداح نع رابخأ ةيأ ةيرئازجلا ةطرشلل ةيمسر

 

 ريغ ةرجهلا" ةحفاكمل ةديدج ةيلمع نع 2020 لّوألا نيرشت/ربوتكأ 1 يف نلعأ يرئازجلا ةيلخادلا ريزو ناكو

 .ناسنإلا قوقح مرتحت اّهنأ ايعّدم ،"ةيعرشلا

 

 يفاضإلا لوكوتوربلاو نيئجاللا عضوب ةقلعتملا ةيقافتالل "ةفيلخ" تحبصأ رئازجلا نإف ةيرئازج مالعإ لئاسو بسحبو

 برعت نأ ،فارطألا ةددعتم تادهاعملاب قلعتي اميف ،ةفالخلا ينعت و ،1963 رياربف /طابش 21 يف ،1967 ماعل اهل

 .كلذب ةمزلم اهرابتعا ىلع اهتقفاوم نع ةلودلا

 

 ،)69 ةداملا( نييسايسلا نيئجالل ةيرسقلا ةداعإلاب رظحي يرئازجلا روتسدلا" نإف  ةيلودلا وفعلا ةمظنم بسحبو

 اقفو ،فنعلا لاكشأ نم هريغو داهطضالا نم اوبره نيذلا تاجايتحاب فرتعي ال .ءوجللا بلط يف قحلا ركذي ال نكلو

 ."نيئجاللا عضوب ةقلعتملا 1951 ماع ةيقافتال

 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

 

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

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

 .مهدالب يف ءاقبلا ىلع ،توملا براوق نولضفي اوتاب امدعب ،ابوروأ

 ّ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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