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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	12 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	11	

	
 يلمعلا عضولا
 نشت ةيسورلا تاوقلا  .يناركوألا يسورلا عارصلل ةنخاسلا طاقنلا نم فيكراخو كسناهولو كستينود قطانم لازت ال 
 .ةكرتشملا تاوقلا تايلمع ةقطنم يف تامجه
 ةيسورلا تاوقلا دعبتست مل ، قباسلا يف  .لوبويرام يف مهدض ةيواميك ةحلسأ مادختساب فوزآ ةبيتك ولثمم دافأ 
 .لوبويرام يف لاتقلا راسم ىلع قيلعتلا دنع لامتحالا اذه لثم
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 .ةطشن ةيئادع لامعأ رودت ثيح ، مويزيإ هاجتا يف ةدح رثكأ عضولا لازي ال 
 سيئر ، فوبوهينيس هيلوأل اًقفو  .ةقطنملا يضارأل اهفصقو فيكراخل يئزجلا اهراصح لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 فئاذقو ةيعفدملاب ةبرض 66 يلاوح ناسين / ليربأ 10 يف اونش دقف ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا
 فيشتولوز( ةقطنملا يف ىرخأ ةيناكس زكارمو ةنيدملا يحاوضو فيكراخ قطانم ترثأت دقو  .MLRS و نواهلا
 بيصأ  ؛ )دحاو لفط مهنيب( صاخشأ 8 لتُق ، كلذل ةجيتنو  .فصقلا رمتسا ، ناسين / ليربأ 11 لاوطو  .)ايلكالابو

 ةيسورلا تاوقلا نأ فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تركذ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .)نالفط مهنيب( اصخش 19
 .فيكراخ يف ةلجؤملا ماغلألا طاشنب مدختست تناك
 ةيكيتكتلا خيراوصلا ماظن مادختسا مت ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو ، كسناهول ةقطنم يف 
 يف  .انيميرك و كسناشتيسيل و كستينودوريفيس ةيسورلا تاوقلا تفصق امك  .انسابوب فصق ءانثأ وي اكشوت
 ةرئاد تدافأ  .فصقلا ءارج نيرخا صاخشا 3 بيصاو  ؛ تيم دحاو صخش ةثج ىلع روثعلا مت ، كسناشتيسيل
 .انيميرك يف صاخشأ 3 ةباصإب ةيموكحلا ئراوطلا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه ربتعت  .ةنيدملا نم ةنيعم قطانم يف ةيموجه تايلمع ةيسورلا تاوقلا ذفنت ، لوبويرام يف 
 ةقطنمل ةيرادإلا دودحلا ىلإ لوصولا لجأ نم فوخاروك هاجتا يف اًضيأ مدقتت نأ لمتحملا نم هنأ ةيناركوألا ةحلسملا
 .كستينود
  .كستينود ةقطنم يف اكفيلياخيم ةيرق يف اًلزنم 30 ـب اًرارضأ فصقلا قحلأ ، ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ بسحبو 
 اكفيلياخيمو راديلهوف يف( صاخشأ 3 نع لقي ال ام لتقمب كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدافأ
 اياحضلا نع تامولعم يقلت لصاوتي امك .ناسين / ليربأ 11 يف ةقطنملا يف صاخشأ 8 حرجو )اكفيروهونساركو
 .ىلتقلل قيقدلا ددعلا عبتت ليحتسملا نم ، ةنيدملا يف عضولا ديقعتل اًرظن ، كلذ عمو  .لوبويرام يف نييندملا
 ءزجلا يف نييندملا ناكسلا مظعم ءالجإ مت هنأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب دافأ 
 .ةيئادعلا لامعألا دادتشا ببسب ةقطنملا نم ةيناركوألا ةرطيسلل عضاخلا
 :يبونجلا هاجتالا 
 .نوسريخ ةقطنمل ةيرادإلا دودحلا ىلع مدق ئطوم ىلع لوصحلا ةيسورلا تاوقلا لواحت 
 نم رخأتم تقو يف تقلطأ ةيسور خيراوص نأ ، فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، ميك يلاتيف دافأ 
 .فيالوكيم ةقطنم يف ةيرطق ةكرش رئاظح تباصأ ناسين / ليربأ 10 موي ءاسم
 
 يناسنإلا عضولا
 ةيناسنإلا تارمملا ربع اًصخش 4354 ءالجإ مت هنأ كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تركذ 
 نم 3298 و لوبويرام ناكس نم 556( اًصخش 3854 لصو ، كسنايدريبو لوبويرام نمو .ناسين / ليربأ 11 يف
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 500 ءالجإ مت  .ءالخإ  .مهب ةصاخلا تالفاحلاو لقنلا لئاسو قيرط نع يجوروباز ىلإ )هييجوروباز ةقطنم ناكس
 .كسناهول ةقطنم يف صخش
 ةيندم ةيحض 4335 ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم لجس ، ناسين / ليربأ 10 ىتح 
ً اقفو ، ناسين / ليربأ 11 ىتح  .يسورلا داحتالا هنش موجهل ةجيتن ايناركوأ يف )اًحيرج 2493 و اًليتق 1842(
 .)342 نم رثكأ حرُجو اًلفط 183 لتُق( ايناركوأ يف اًلفط 525 نم رثكأ بيصأ ، ثادحألل نيماعلا نيعدملل
 يف يناركوأ يندمو يركسع 1700 يلاوح كانه ، كوشيريف انيريإ ، ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزول اًقفو 
 .ةأرما 500 مهنيب نم ، ةيسورلا رسألا
 23000 نع لقي ال ام ضرعت ، ايناركوأ يف يناركوألا يسورلا عارصلا نم ةطشنلا ةلحرملا لالخ ، KSE دهعمل اًقفو 
 ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ركذ  .ءاليتسالا وأ رامدلا وأ فلتلل نكاسملا نم عبرم رتم 37000 و قرطلا نم رتموليك
 لاق  .ايناركوأ يف ةيسورلا تامجهلل ةجيتن ترمد دق ىفشتسم 300 نم برقي امو ةيميلعت ةأشنم 938 نأ يكسنيليز
 نع لقي ال ام رمد وأ لعفلاب رضأ دق يسورلا شيجلا نإ ، وكنيشتاكت ردنسكلوأ ، تامولعملا ةسايسو ةفاقثلا ريزو

 ضارغألل ماغلألا ةلازإو ةيرانلا لامعألا ميظنت مسق سيئر ، رادنوب هيلوأ دافأ  .ايناركوأ يف اًيفاقث اًملعم 166
 ىلإ ةجاحب ةيناركوألا يضارألا نم عبرم رتموليك فلأ 300 يلاوح نأ ، ةيموكحلا ئراوطلا ةرئادل عباتلا ةيناسنإلا
 .ةيناسنإلا ضارغألل ماغلألا ةلازإ
 اًقفو  .فييك ةقطنم يف يسورلا شيجلا اهرمد يتلا اكنايدوروب يف لزانملا ضاقنأ ةلازإب ذاقنإلا لاجر موقي 
 24 رادم ىلع لمعلا ذيفنت متي ، ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ يف ئراوطلل ةباجتسالا مسق ريدم ، كوشميد ريميدولوفل

 .ذاقنإلا لاجر عم نولمعي اًعوطتم 70 مهنيب نم ، صخش 300 يلاوح كراشي  .مويلا يف ةعاس
 نوسريخ ةقطنم يف ةسسؤم يف لعفلاب تقفن دق ةجاجد نييالم 4 يلاوح نأ افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ غلبأ 
 ددهي اذه  .اهتنايص ليحتسملا نم لعجو ةأشنملا نع يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ىلإ ىدأ امم ، يسورلا فصقلا ببسب
 .ةيئيب ةثراكب ةقطنملا
 
 يداصتقالا عضولا
 هنأ KSE دهعمل عباتلا عفدتس ايسور عورشم لبق نم يناركوألا داصتقالاب تقحل يتلا رارضألل ثدحملا مييقتلا دكؤي 
 12.2 رادقمب ايسور اهتأدب يتلا برحلا ببسب يناركوألا داصتقالل ةرشابملا رئاسخلا تداز ، يضاملا عوبسألا لالخ
 .يكيرمأ رالود رايلم 80.4  .ليربأ 11 ىتحو يكيرمأ رالود رايلم
 يتلا لكايهلاو ينابملا شيتفت ةيلمع تأدب ايناركوأ نإ ، اكسفولزوك ايلاتان ، ميلاقألاو تاعمتجملا ةيمنت ريزو ةبئان تلاق 
 ترداغ ، ايلاح  .كيكفتلا وأ رامعإلا ةداعإ لامعأ وأ ، اهليغشت ةلصاوم ةيناكمإ ديدحتل لاتقلا يف تررضتو ترمد
 .فييك ةقطنم ىلإ ءاربخلا نم ىلوألا ةعومجملا
 قطانم نم تاكرشلا لقن يف ةدعاسملل تنرتنإلا ىلع ةصنم قالطإ نع ايناركوأ ةموكحل ةيفحصلا ةمدخلا تدافأ 
 .اًنامأ رثكأ عقوم ىلإ ةطشنلا لاتقلا
 ةطحم فصق ةجيتن ةيداملا رارضألا نإف ، ةيلوألا تاريدقتلل اًقفو هنأ ىلإ موتاوهرنإ يف ةيفحصلا ةمدخلا تراشأ 
 .انفيرغ رايلم 18.3 غلبت ةيوونلا ةقاطلل يجوروباز
 بجومب ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا نم وروي نويلم 44.5 ةميقب ىرخأ ةحيرش ايناركوأ تقلت ، ةيلاملا ةرازول اًقفو 
 ."يناثلا يداصتقالا شاعنإلل ةيمنتلا ةسايس ضرقل يفاضإ ضرق" ضرقلا ةيقافتا
 .قيطلبلا رحب ربع ةيناركوألا بوبحلا ريدصتل اًليدب اًقيرط ايناوتيلو ايناركوأ ربتختس ، ةيعارزلا ةسايسلا ةرازول اًقفو 
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا تاروطتلا
 ، ايناركوأل يعافدلا معدلا هتور كرام يدنلوهلا ءارزولا سيئر عم يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ثحب 
 سيئرلا ىرجأ امك  .ةيناركوألا يضارألا ىلع ةيسورلا مئارجلا نع نيلوؤسملا ةمكاحمو ايسور دض تابوقعلا ديدشتو
 يف نواعتلا زيزعتو يسورلا وزغلا ةمواقم لوح روتس راج سانوج يجيورنلا ءارزولا سيئر عم تاثداحم يناركوألا
 .ةقاطلا لاجم
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 اهبكترا يتلا مئارجلاو يسورلا وزغلا ةبراحم نع ثدحتو  .ايروك ةيروهمج ناملرب يكسنيليز ريميدولوف بطاخ 
 .ةمزاللا ةحلسألاب ايناركوأ ديوزت ىلإً ايعاد ، ةيناركوألا يضارألا ىلع يسورلا شيجلا
 راز  .يتينوميش اديرغنإ ايناوتيل ةيروهمج ءارزو ةسيئر عم اعامتجا لاهيمش سينيد يناركوألا ءارزولا سيئر دقع 
 مئارج يف قيقحتلا ءارزولا اسيئر شقانو  .ةيسورلا تاوقلا راثآ ةدهاشمل اًعم )فييك ةقطنم( اكنايدوروب نويسايسلا
 نم نيررضتملا لافطألا ةيامح يف نواعتلا نأشب قافتا ماربإ مت  .ايسور دض تابوقعلا ديدشتو ةيسورلا برحلا
 .ايناركوأ يف برحلا
  .ةدحتملا تايالولا سرغنوك يف ءاضعأ عم تنرتنإلا ربع اعامتجا لاهيمش سينيد يناركوألا ءارزولا سيئر دقع امك 
 .ايسور ىلع تابوقعلا طغض ةدايز ىلإ اعدو ناودعلا تايعادت ىلع بلغتلا يف ايناركوأ معد ةموكحلا سيئر شقانو
 ةحلسألا كلذ يف امب( يركسعلا معدلا ىلإ ةسام ةجاحب ايناركوأ نأ كوبرب انيلانأ ةيناملألا ةيجراخلا ةريزو تنلعأ 
 .ةيسورلا تامجهلا دض اهسفن نع عافدلا ىلع ةرداق نوكتل )ةليقثلا
 يسورلا شيجلا اهبكترا يتلا برحلا مئارج يف قيقحتلل ايناركوأ ىلإ ةيسنرفلا ةيلخادلا ةرازو نم ينف قيرف لصو 
 .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا هيرجت يذلا قيقحتلا يف مهاستس امك  .ةيناركوألا يضارألا ىلع
 نييسامولبد 6 نأ اسنرف تنلعأ  .برغز يف ةيسورلا ةرافسلا يفظوم نم اًفظوم 24 ةيتاوركلا ةيجراخلا ةرازو تدرط 
 .مهيف بوغرم ريغ صاخشأ سسجت ةطشنأ يف نيطروتم سور
 ، يسورلا عافدلا عاطق يف ةسسؤم 33 ىلع ةديدج اًدويق ادنك تضرف  .ايسور ىلع ةيلودلا تابوقعلا طوغض ديازتت 
 ةيبوروألا ةيضوفملا تعضو  .اهعم نواعت يأ فقوو تابوقعلل ةعضاخلا تاكرشلا تاكلتممو لاومأ ديمجت ىلع صنت

 ةروظحملا يوجلا لقنلا تاكرش لمشت يتلاو ، ةيوجلا ةمالسلل يبوروألا داحتالا ةمئاق ىلع ةيسور ناريط ةكرش 21
 امب ، تاسسؤملا نم اًددعو اًيسور 398 لوصأ نابايلا تدمج  .ةمالسلا ريياعم ةيبلت مدعل ةجيتن داحتالا يف لمعلا نم
 .كنبريبس و كنب افلا كلذ يف
  
 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  


