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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ9 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	8	

 
 يلمعلا عضولا
 ةيتحتلا ةينبلا فصق نولصاوي ، هسفن تقولا يف  .ايناركوأ قرش يف موجه نشل تاوقلا دشحت ةيسورلا تاوقلا 
 .تايتسجوللاو لقنلا قفارم ريمدت ىلع مهدوهج نيزّكرم ، ةيندملا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ ، ليربأ 8 موي حابص يف  .اهل اهفصقو فيكراخ ةنيدم راصح لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
  .ةيضاملا ةعاس 24 ـلا لالخ هطيحمو يميلقإلا زكرملا ىلع ةراغ 48 ذيفنتب ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا
 ءالخإ  .)اكفيهيلوس و اكفيكزارب يتيرق نم برقلاب( مويزيإ نم برقلاب كراعم كانه  .اصخش 15 بيصأ كلذل ةجيتنو
 .رمتسم افوزول و فوكنيفراب نم ناكسلا
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس بسحبو  .اهتامجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، كسناهول ةقطنم يف 
 مظنم ءالخإ ذيفنت ًايلمع ليحتسي ثيح ، ينجيبورو انسابوب يف اًداح لازي ال عضولا نإف ، كسناهول يف ةيميلقإلا
 مت  .نيموي ةدمل يكسريه يح فصق ىلع اوبأد دقل  .ينجيبور زكرم ىلع رطيست ةيسورلا تاوقلا  .نييندملا ناكسلل
 ةدعب فصق ةجيتن حورجب صاخشا 5 نع لقي ال ام بيصاو  .اًضيأ انيميرك و كستينودوريفيس و كسناشتيسيل فصق

 مت  ؛ ينكس ىنبم يف قيرح علدنا ، ليللا لاوط كستنودوريفيس ةنيدم فصقل ةجيتنو  .يتولوز ةدلب ىلع خيراوص
 .اياحضلا ددع ديدحت
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ال ام لتُق ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .كسروتامارك يف تاراطقلل ةطحم ىلع ايخوراص اموجه يسورلا شيجلا نش 
 ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفابل اًقفو  .نورخآ 109 حُرجو )لافطأ 5 مهنم( اًصخش 52 نع لقي
 ىلإ كستينود ةقطنم ناكس ءالجإل مدختست تناك اهنأل ًادمع راطقلا ةطحم ةيسورلا تاوقلا تمجاه ، كستينود يف
 .ايناركوأ يف ًانامأ رثكأ قطانم
 حرجو صخش داهشتسا نع فصقلا رفسأو  .راهنلا لالخ 2 بيصأو صاخشأ 5 لتُق ثيح - اكفييدفأ فصق رمتسي 
 نيتيريشوأ قطانم يف تامجهلا يرجتو  .اكفيروهونسارك يف دحاو صخش بيصأ امك  .رادهيلهوف ةدلب يف رخآ
 .لوبويرام يف ةبوعص رثكألا عضولا لازي ال  .تومخابو كستيروتو اكنيرامو
 :يبونجلا هاجتالا 
 .تاباصا عوقو نع ءابنا درت ملو  .اسيدوأ ىلع رخآ ايخوراص اموجه يسورلا شيجلا نش 
 ةقطنم يف اكفيردناسكلوأ ةيرق لجأ نم لاتقلا رمتسي ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو 
 .نوسريخ
 تامولعملا ةهجاوم 
 ةطحم فصق ةيلوؤسم ليوحت ىلإ فدهت يتلا ةيسورلا ليلضتلا ةلمح ةحوتفم رداصم نم ةدراولا تانايبلا ضحدت 
 شيجلا يف وي اكشوت خيراوص ةمظنأ دوجو مدعب ءاعدالا  .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا ىلإ كسروتامارك يف راطقلا
 يف ةكراشملا تادحولا يف ةحلسألا هذه دوجو دكؤت ويديف داومو روص كانهو  .ةحصلا نم هل ساسأ ال يسورلا
 رياربف يف ةكرتشملا ةيسوراليبلا ةيسورلا تابيردتلا لالخ وي اكشوت خيراوص قالطإ مت امك  .ايناركوأ ىلع ناودعلا

2022. 
 لالخ نم لمعي ديدج ينورتكلإ موجه نم ايناركوأ يف تامولعملا ةيامحو ةصاخلا تالاصتالل ةيموكحلا ةمدخلا رذحت 
 تذفن يتلا ، )نودجمره( UAC-0010 ةعومجملا ةيلمعب طاشنلا اذه طبتري  .ةريطخ ينورتكلإ ديرب لئاسر عيزوت
 .يبوروألا داحتالا لودو ةيناركوألا ةلودلا تائيه نم لك ىلع ةرركتم ةينورتكلإ تامجه لعفلاب
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 .)يجوروباز ةقطنم( رادوهرنإ يف ماکلترکوا ةكرش رقم ىلع تلوتسا ةيسورلا تاوقلا نأ ةيلحم ةيمالعإ ريراقت تركذ 
 
 يناسنإلا عضولا
 ربع اًصخش 6665 ءالجإ مت ، ليربأ 8 يف هنأ كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تركذ 
 1614( مهتالفاحو مهتابكرم يف يجوروباز ىلإ اًصخش 3544 رفاس ، كسنايدريبو لوبويرام نم  .ةيناسنإلا تارمملا
 ةقطنم نم صاخشأ 1507 ءالجإ مت  .)هييجوروباز ةقطنم يف تادلبلا ناكس نم 3544 و لوبويرام نم اًصخش
 .كسناهول
 فوفص يف ةيحض 3893 ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم لجس ، ناسين / ليربأ 7 ىتح 
 نيماعلا نيعدملل اًقفو  .يسورلا داحتالا موجه ةجيتن 2267 حُرجو اًصخش 1626 لتُق  .ايناركوأ يف نييندملا
 هذه  .)ةروطخلا نم ةتوافتم تاجردب 306 بيصأو ؛ 169 لتُق( ايناركوأ يف اًلفط 475 نم رثكأ بيصأ ، ثادحألل
 .ةيئادعلا لامعألا اهيف رمتست يتلا نكامألا يف اياحضلا ددع ريدقت ليحتسملا نم هنأل ، ةلماك تسيل ماقرألا
 نم 132 ىلع روثعلا مت ، ناسين / ليربأ 7 ىتح هنأ ىلإ ، )فييك ةقطنم( فيراكام ةيرق سيئر ، راكوت ميداف راشأو 
 .٪40 ةبسنب اهسفن ةيرقلا ريمدت مت  .ةنطوتسملا يف ىلتق ناكسلا
  .ةنيدملا يف لاتقلا لالخ مهفتح اوقل صخش 700 يلاوح نإ وكنيشورتأ فالسيدالف فيهينريشت ةيدلب سيئر لاق 
 .اًيمسر اًصخش 40 دقف ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 لامعألا بقاوع ىلع ءاضقلا عنميو اًلجاع اًديدهت لثمي ايناركوأ يف ةيسورلا ةيركسعلا يضارألا نيدعت لازي ال 
 ستنايتسورت ةقطنم نم لامع رجف )يموس ةقطنم( اكريتخوأ ةقطنمب اكليب ةيرق فراشم ىلع ، ليربأ 7 يف  .ةيئادعلا
 ، يكستيفيز ورتيمد يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو  .مغل ةطساوب مهسفنأ ةيئابرهكلا تاكبشلل
 ترجفنا ، ليربأ 8 يف  .تامدكلاب نارخآ نانثا بيصأو ، ةريطخ حورجب نانثا بيصأو ، روفلا ىلع دحاو لماع يفوت
 تايعادت ىلع ءاضقلل ًةكرات ، فيكراخ ةقطنم يف يشاهردلا ىلإ اهقيرط يف مغل يف ةقاطلا يسدنهم نم ةبيتك
 .نالماع بيصأ  .فصقلا
 مهليحرت مت نيذلا ، لوبويرام نم لاجرلا نأ وكنيليريك ولفاب كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرص 
 ءاعدتسا تاركذم" مهميلست مت ، كسناهولو كستينود يتقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألاو يسورلا داحتالا ىلإً ارسق
 لوبويرام ناكس عقاوم عبتت اًدج بعصلا نم هنأ اًضيأ حضوأو  .شيج  سورلا فوفص يف مهدشحو ، "ةيركسع
 .يرسقلا ليحرتلا دعب رصاحملا
 ، لافطأ ةضور 29 ، ةسردم 46 ، ينكس ىنبم 208 ، ةيئادعلا لامعألل ةجيتن ، فييك ةنيدمل ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو 
 ةيفاقث قفارم 10 ، اًيحص اًقفرم 17 ، ةيعامتجا قفارم 5 ، ةيضاير قفارم 2 ، يرادإ ىنبم 13 ، لافطألل دحاو لزنم
 .ةيتحتلا ةينبلا قفارم تررضت  لقن 48 ،
 ذافنإ طابض لجس ، ايناركوأل لماشلا يسورلا وزغلا ةيادب ذنم هنإ وكنيميلك روهيإ ةينطولا ةطرشلا سيئر لاق 
 .سور دونج اهبكترا مئارج ىلع ةيئانج ىوعد 5000 نم رثكأ نوناقلا
 ةقطنم يف 4( ىرقو ندم ءاسؤرو ، مهرسأ مت يسور ةيدلب سيئر 11 ءامسأ ةيناركوألا ندملا ةطبار تردصأ 
 .)فيالوكيم ةقطنم يف دحاوو ، فيكراخو كستينودو ، ايهزهزيروباز قطانم نم لك يف نانثاو ، نوسريخ
 ايناركوأ يف ًايلخاد نيحزان صخش نويلم 7.1 يلاوح حبصأ ، ليربأ 6 نم اًرابتعا هنأ ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تدافأ 
 .نويلم 11.4 ىلإ نيدرشملاو نيئجالل يلامجإلا ددعلا عفر امم ،
 يسورلا شيجلا اهيلع ىلوتسا يتلا ، "ريفاس" ةيناركوألا ةنيفسلا تداع ، كامري يردنأ سيئرلا بتكم سيئرل اًقفو 
 .ينامورلا انيلوس ءانيم ىلإ هلقن مت  .ايناركوأ ةرطيس ىلإ ، اًقباس
 
 يداصتقالا عضولا
 ، يبنجألا فرصلا قوس يف ًانسحت ينطولا كنبلا ظحالي ، وكنيشتفيش وليريك يناركوألا يلهألا كنبلا سيئرل اًقفو 
 .يبنجألا فرصلا تالماعم ليهست ضعب يف رظنلل دعتسيو ، قرافلا ضفخ كلذ يف امب
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 عافترا ىلإ ًاساسأ كلذ عجريو ، ٪13.7 ىلإ ايناركوأ يف يونسلا مخضتلا عراست ، ةيموكحلا ءاصحإلا ةرئادل اًقفو 
 .ةقاطلاو ءاذغلا راعسأ
 .اهتايلمع فنأتست ةكرشلا نأ هير يفيرك يف لاتيمروليسرأ ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو ةرادإلا سلجم سيئر نلعأ 
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 ةسايسلاو ةيجراخلا نوؤشلل يبوروألا داحتالل ىلعألا لثمملاو نيال ريد نوف الوسروأ ةيبوروألا ةيضوفملا ةسيئر تلصو 
 بناجلا ميلست مت ، عامتجالا يف  .يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر عم ايقتلا  .فييك ىلإ ليروب بيزوج ةينمألا
 راز امك  .يبوروألا داحتالا حشرم عضو ايناركوأ حنمل ةيرورض ةوطخ هلامكتسا دعي ، ًانايبتسا اًيمسر يناركوألا
 .ةيسورلا ةيركسعلا مئارجلا بقاوع اودهاش ثيح ، اشتوب يبوروألا داحتالا ولوؤسم
 ةبرضلا نع باونلا غلبأو  .ادنلنف ناملرب ، اتنوكسودإ يف ًاباطخ يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىقلأ 
 يضارألا ىلع يسورلا شيجلا اهبكترا يتلا برحلا مئارج نع ثدحتو ، كسروتامارك ةطحم ىلع ةيخوراصلا
 ماظنلا نع ةيسورلا كونبلا عيمج لزعو ، ايسور عم ةيراجتلا تاقالعلا قيلعت ىلإ ادنلنف يكسنيليز اعدو  .ةيناركوألا
 .تابوقعلا ديدشتو ، طفنلا تادادمإ ىلع رظح ضرفو ، يملاعلا يلاملا
 ركشو  .ايناركوأل ةرايزب موقي يذلا رجيه دراودإ ةيكافولسلا ةيروهمجلا ءارزو سيئرب يكسنيليز ريميدولوف ىقتلا 
 امب ، ةيقيقح ةيعافد ةدعاسم ميدقتو ايناركوأ امهمعدل اًيصخش ايكافولس ءارزو سيئرو يكافولسلا بعشلا سيئرلا
 .يناركوألا شيجلا ىلإ هميلست مت يذلا ، S-300 يوجلا عافدلا ماظن كلذ يف
 اياحضلا نم ديدعلا طقس ثيح ، كسروتامارك يف راطق ةطحم ىلع ةيسورلا ةيخوراصلا ةبرضلا بناجأ ءامعز نادأ
  ."نييندملا برضب ايسور اهتبكترا ىرخأ ةعورم ةعاظف" هنأب كلذ ندياب فيزوج يكيرمألا سيئرلا فصوو  .نييندملا
 تلاقو  .ةيديدحلا ككسلل كسروتامارك ةطحمل ةيسورلا تاوقلا فصق ةدشب نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا نادأ
 نيتوبو ايسور ميدقت ةيمهأ ىلع ةددشم ، "برح ةميرج نييندملا فادهتسا" نإ سورت زيل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةريزو
 .ةلادعلل
 443 ةكيرشلا لودلا تدرط ، ايناركوأل لماشلا يسورلا وزغلا ةيادب ذنم ، ةيناركوألا ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول اًقفو 
 ةفاضإلاب  .سور نييراجت نيلوؤسمو نييسامولبد ةينامث داعبإب نابايلا موقت  .ةيسورلا ةيسامولبدلا تاثعبلا يف اًفظوم
 رظح ضرف - ايسور دض تابوقعلا نم ةديدج ةمزح لاخدإ نع اديشيك ويموف نابايلا ءارزو سيئر نلعأ ، كلذ ىلإ
 .ةديدجلا تارامثتسالا قيلعتو ، افلأ كنبو كنبريبس لوصأ ديمجتو ، لوحكلاو محفلا تادراو ىلع
 ايسور نم محفلا ىلع رظح ضرف - ايسور دض تابوقعلا نم ةسماخلا ةمزحلا يبوروألا داحتالا سلجم ىنبت 
  ؛ يبوروألا داحتالا ئناوم ىلإ يسورلا ملعلا تحت ةلجسملا نفسلا لوخد رظح  ؛ )2022 سطسغأ نم اًرابتعا(
 لخاد ًارب عئاضبلا لقنب مهل حمست نل يتلاو ، ايسوراليب وأ ايسور نم يربلا لقنلا ىلع يوطنت ةيلمع يأ رظح
 18 و ًايفاضإ اًدرف 217 ىلع ةيدييقتلا ريبادتلا قبطنت  .ةقئافلا ايجولونكتلا تاجتنم ريدصت رظح  ؛ يبوروألا داحتالا
 .ايناركوأ دض رربملا ريغ يسورلا يركسعلا ناودعلا ىلع اًدر اًينوناق اًنايك
 مدقتس دالبلا نإ ةيبونجلا ايروك يف ةيجراخلا ةرازو تلاقو  .مهم نييلودلا ءاكرشلا نم ايناركوأل يلاملا معدلا 
 سيروب ، ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر نلعأ  .رالود نويلم 40 اهردق ةيلامجإ ةميقب ةيناسنإ تادعاسم ايناركوأل
 ينيلرتسإ هينج نويلم 100 لباقم ةدوجلا ةيلاع ةيركسع تادعم ايناركوأ ىلإ لسرتس ةدحتملا ةكلمملا نأ ، نوسنوج
 ةماعلا ةيلاملا ةدعاسملا ةمزح نم ءزجك ايناركوأل وروي نويلم 120 اهردق ةحنم ةيبوروألا ةيضوفملا تمدق  .ىرخأ
 يتلاو ، 2023-2022 ماعل ةديدج ةينازيم ةيدنكلا ةموكحلا تمدق ، ركيب نافيإ يدنكلا ناملربلا وضعل اًقفو  .ةئراطلا
 دراوم لكش يف رالود رايلم ىلإ لصي امو ايناركوأل ةيركسعلا ةدعاسملا نم ديزمل ةيفاضإ رالود نويلم 500 رفوت
 .ايناركوأل ةديدج ةينامتئا
 باون يدعاسمل ةينواعتلا ةطشنألا يف طروتلا يف ةمكاحملا لبق اًقيقحت يرجي ناك هنأ يموكحلا تاقيقحتلا بتكم دافأ 
 .ةايحلا لجأ نم - ةضراعملا ةصنم بزح نم ةيلاحلا ةوعدلا يف يناركوألا بعشلا
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 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي 
.ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي  .ةيلودلاو ةيناركوألا  


