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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022	ويام 	8:00،16 نم اًرابتعا 2022 ويام 15 - ويام12	

	
 يلمعلا عضولا
 ةيكيتكتلا تاحاجنلاو ةديدعلا تامجهلا نم مغرلا ىلع  .ايناركوأ قرش يف موجه نش ةلواحم ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 فيكراخ يتقطنم يف ةيسيئر تاهاجتا يف ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا عافد قارتخا يف اولشف دقف ، ةلوزعملا
 دعب  .ستينود يكسرفيس رهن روبع تلواح امدنع صاخ لكشب ةحداف رئاسخ ةيسورلا تاوقلا تدبكت  .كسناهولو
 لكشب يميلقإلا زكرملل رمتسملا فصقلا رطخ ضفخنا ، فيكراخ نم برقلاب يناركوألا داضملا يركسعلا موجهلا
 .ريبك
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 قطانملا فصق لصاوتيو  .يموسو فيهينريشت يتقطنم يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدت ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .ةيسورلا يضارألا نم ةيدودحلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ىلإ اولصو ةهبجلا ءازجأ ضعب يف  .فيكراخ نم باحسنالا ىلع ةيسورلا تاوقلا ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تربجأ 
 تاوقلا عنمو فيكراخ نم اهتادحو باحسنا نامض ىلع اهدوهج ةيسورلا ةدايقلا زكرت  .هاجتالا اذه يف ةلودلا دودح
 يسورلا شيجلا ماق  .مويزيإ ةدلب نم برقلاب طشانلا يسورلا عمجتلا ةرخؤم ىلإ لوصولا نم ةيناركوألا ةحلسملا
 .يناركوألا داضملا موجهلا ةريتو فقو لجأ نم ستينود يكسرفيس رهن قوف روسج ةثالث ريجفتب
 تابرض دصر مت ، هسفن تقولا يف  .ةنيدملل يعفدملا فصقلا فقو ىلإ فيكراخ نم ةيسورلا تاوقلا باحسنا ىدأ 

 بارضإ كانه ناك ، رايأ / ويام 13 يف ، صوصخلا هجو ىلعو  .ةقطنملا يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا دض ةيخوراص
 .نييندملا ناكسلا ىلع ةيناسنإلا تادعاسملا تعزوو ، يناسنإلا لمعلا رقم ناك ثيح ، يشاهردلا يف ةفاقثلا راد ىلع
 تاوقلا تنش ، مويزيإ هاجتا يف هنأ ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرص 
 ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عافد رسك ىلع ةرداق ةيسورلا تاوقلا نكت مل  .اًداضم اًموجه لعفلاب ةيناركوألا ةحلسملا
 .سابنود يف ةيناركوألا تاوقلا نم اًعساو اًقوط تضرفو كانه
 داحتالا تاوق ىعست  .كسناهول ةقطنم يف اًمجح رغصأ ةيلمع ىلع اهدوهج ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا زكرت ، يلاتلابو
 ، ينجيبور ةدلب ىلع تامجهلا اولصاو ، ةياغلا هذهل اقيقحت  .اهيلع ءاليتسالاو كستينودوريفيس قيوطتل يسورلا
 مل ، كلذل ةجيتن  .ةيناركوألا تادحولا نم يفلخلا ءزجلا ىلإ لوصولاو ستينود يكسرفيس رهن رابجإ اولواح كلذكو
 اوربجأ ، ةحداف رئاسخ مهدبكت دعب  .رسجلا سأر يف مدق ئطوم ىلع لوصحلا نم ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا نكمتت
 .رهنلل ةيلامشلا ةفضلا ىلإ عجارتلا ىلع
 ، ىرخأ رومأ نيب نم ، ىدأ امم ، كستينودوريفيسل فينعلا فصقلا رمتسا ، ةهبجلا ىلع تاساكتنالا ةهجاوم يف 
 .يلحملا ىفشتسملاو يواميكلا توزآ عنصمب رارضأ قاحلإ ىلإ
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 لخاد نويندملاو يناركوألا شيجلا رصاحُي ثيح ، لوبويرام يف ةياغلل اًبعص عضولا لازي ال ، كستينود ةقطنم يف 
 .عنصملا ماحتقا تالواحم رمتست  .يجيتارتسالا ناريطلاب هفدهتستو عقوملا فصقت ةيسورلا تاوقلا  .لاتسفوزآ عنصم
 ةيتحتلا ةينبلاو ةيندملا تآشنملا فصق رمتسي  .ناميل هاجتا يف اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، ةقطنملا لامش يف 
 محف عنصم ربكأ فصق مت ثيح ، اكفييدفأ ةقطنم يف ةياغلل ةفثكم تحبصأ دقل  .هلمكأب ةهجاوملا طخ دادتما ىلع
 .ةقطنملا يف فصقلا ةجيتنً اصخش 34 حرُجوً ايندم 11 لتُق ، ويام 15 و 12 نيب ام ةرتفلا يف  .ابوروأ يف كوكلا
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 ءزجلا زورك خوراص باصأ ، ويام 12 يف  .ايزهزيروباز ةقطنم يضارأ ىلع تابرضلا ةيسورلا تاوقلا لصاوت امك 
 تضرعت - ةهجاوملا طخ نم برقلاب فصقلا رمتسي  .ايزهزيروباز ةنيدم دودح لخاد ايستيتروخ ةريزج نم يمحملا
 .تارم ةدع فصقلل لوباييلوه ةدلب
 :وربيند هاجتا 
 ةيتحتلا ةينبلا ريمدت ىلإ ىدأ امم ، كسفورتبوربيند ةقطنم يف ةروظحملا ةيدوقنعلا رئاخذلاب تامجه ليجست مت 
 .ةقاطلل
 يف ةيتحتلا ةينبلا ريمدت ةيسورلا تاوقلا لصاوت  .ايناركوأ طسو نم ىرخأ قطانم يف ةيخوراص تابرض ثدحت امك 
 ةقيقح نم مغرلا ىلع ، ىرخأ ةرم كوشنميرك ةافصم ىلع ةقدلا ةيلاع خيراوص تقلطأ ، ويام 12 يف  .افاتلوب ةقطنم
 ةنيدم ىلإ هجوم خوراص ضارتعا مت ، ويام 15 ةليل يف  .ليربأ يف خيراوصلا قالطإ ءارج نم تررضت اهنأ
 .يكستينفيبورك
 :يبونجلا هاجتالا 
 يف اهعقاوم ززعت ةيسورلا تاوقلا نإف ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا اهنشت يتلا ةرمتسملا تامجهلا نم مغرلا ىلع 
 رحبلا نم يبرغلا يلامشلا ءزجلا ىلع ةرطيسلل ةيجيتارتسا ةيمهأ تاذ ربتعت يتلاو ، اًتقؤم ةلتحملا ينيمز ةريزج
 .اسيدوأ تابراقمو دوسألا
 ةقطنم يف اهعقاوم فصقب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا موقت ، اهبناج نم  .رمتسم فيالوكيمل ةيسورلا تاوقلا فصق 
 .)اكفيابونروشت كلذ يف امب( اًتقؤم ةلتحملا نوسريخ
 :يبرغلا هاجتالا
 طاقسإ نم مغرلا ىلع  .فيفل ةقطنم يضارأ ىلع ةيخوراص ةبرض ةيسورلا تاوقلا تنش ويام 15 موي حابص يف 
 بيردتلا ناديم عقي  .ادنلوب عم دودحلا نم برقلاب فيروفاي ةقطنم يف عقت ةأشنم ريمدت مت ، خيراوصلا ضعب
 .ةقطنملا هذه يف ، ايناركوأ يف يركسعلا بيردتلا ناديم ربكأ نم دحاو وهو ، فيروفاي يركسعلا
 تامولعملا ةهجاوم 
 ةعبات ةنصارق ةعومجم يهو ، )نودجمره( UAC-0010 نأ تامولعملا ةيامحو ةصاخلا تالاصتالل ةلودلا ةرئاد تدافأ 
  .ةلتحملا نوسريخ عوضوم مادختساب ايناركوأ يف اًديدج اًينورتكلإ ًاموجه تذفن ، يسورلا يلارديفلا نمألا زاهجل
 صاخلا رتويبمكلا زاهج ىلع ةراض جمارب ليزنت ىلإ اهحتف يدؤي ، ةيزازفتسا ينورتكلإ ديرب لئاسر عيزوتب نوموقي
 ةقرس تمت ، كلذل ةجيتن  .فيفل يف ةيلحملا تاطلسلا ىلع اًينورتكلإ ًاموجه سور تنرتنإ ةنصارق نش امك  .مدختسملاب
 .ةنيدملا سلجمب ةصاخلا لمعلا تافلم ضعب
  
 يناسنإلا عضولا 
 يف نييندملا اياحضلا ددع غلب ، ويام 13 نم اًرابتعا ، ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكمل اًقفو 
 .  .)اًحيرج 3816 و اليتق 3573( 7389 ، قاطنلا عساولا يسورلا وزغلا ةيادب ، 2022 رياربف 24 ذنم ايناركوأ
 بسحبو  .ةيداحتالا ايسورل حلسملا ناودعلا ةجيتن ايناركوأ يف اًلفط 647 نم رثكأ ررضت ، ويام 15 حابص ىتح 
 رثكأ يسورلا شيجلا فطتخا ، ةيناركوألا تاطلسلل اًقفو  .420 نم رثكأ حرجو الفط 227 لتق دقف ةيمسرلا تانايبلا
  .اًلفط 1214 ءافتخا نع ريراقت ةينطولا ةطرشلا تقلت  .قاطنلا عساو عارصلا ةيادب ذنم اًيناركوأ اًلفط 2389 نم
 .اًتقؤم ةلتحملا يضارألا نم ةديدجلا ريراقتلا ديكأت عقوتملا نم ثيح ، ىلعأ اياحضلا ددع نوكي دقو ةيلوأ تامولعملا
 رصاحملا لاتسفوزآ عنصم يف يناركوأ حيرج 600 يلاوح دجويو  .لوبويرام يف ةرمتسم ةيناسنإلا ةثراكلا 
 ةجيتن  .ةحلسألا عاونأ عيمجب عنصملا يضارأ رارمتساب فصقي يسورلا شيجلا  .ءاودلاو ءاذغلاو ءاملا نم نيمورحم
ً ءابو ةنيدملا هجاوت  .ةبسانملا ةيبطلا ةياعرلا يقلت نم سانلا عنم امم ، ضاقنألا تحت تايلمع ةفرغ تطقس ، فصقلا
 ضاقنأ تحت ثثجلا تائم لازت ال ثيح ، تاباصإلا راشتناو ةيبطلا تامدخلاو هايملا تادادمإ صقن ببسبً اريبك
 ةفلتخم تاريدقتل اًقفو  .لوبويرام طيحم يف ةيعامجلا رباقملا يف ةريبك ةدايز ةيعانصلا رامقألا روص تلجس  .لزانملا
 .ةيعامج رباقم يف مهئافخإ لالخ نم لوبويرام ناكس نم اًفلأ 20 نم رثكأ لتقم ءافخإ يسورلا شيجلا لواحي ،
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 حوارتت يتاوللا ءاسنلا ىتحو ، ةيرابجإلا ةئبعتلا تايلمع ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف 
 ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا يف ةيرشبلا دراوملا صقن ةيرسقلا ةئبعتلا رهظت  .نهليجست مت اًماع 45 و 18 نيب نهرامعأ
 .برحلا تقو نييندملا ةيامح نأشب فينج ةيقافتا كهتنتو ، كسناهولو كستينود يتقطنم يف
 ، ايناركوأ يف ةيميلعت ةسسؤم 1721 ررضت ، فصقلا ةجيتن  .يسورلا شيجلا هيف ببست يذلا رامدلا مييقت يرجي 
  .ملعتلا تابوعص نم نوناعي نيذلا لافطألل ةصاخ ةسردم 25 ةرمدملا سرادملا نيب نم  .لماكلاب ترمد 139 اهنم
 ، ةقطنملا يضارأ ىلع ررضُتمو رمدم ىنبم 3500 نم رثكأ نأ فيهينريشت يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدافأ
 .ةينكس ينابم اهنم ةئاملا يف 80 يلاوح
 
 يداصتقالا عضولا
 قافنإلا نإف ، وكنيشرام يهريس ةيلاملا ريزول اًقفو  .يسورلا ناودعلا نع ةمجانلا تاقفنلاو رئاسخلا بسحت ايناركوأ 
 .رالود رايلم 8.3 يلاوح غلبي ايسور عم برحلا ىلع ايناركوأل يرابجإلا
 نم يلاملا معدلا هدعاسي يداصتقالا عضولا عيبطتو ينطولا داصتقالا ىلع طرفملا طغضلا اذه ىلع بلغتلا نإ 
 ةئراطلا ةيلكلا ةيلاملا ةدعاسملا جمانرب نم ةيناثلا ةحيرشلا ريفوتل مزاللا رارقلا ةيبوروألا ةيضوفملا تذختا  .ءاكرشلا
 .ويام 20 لولحب ايناركوأ ىلإ وروي نويلم 600 ليوحت متي نأ عقوتملا نمو  .ايناركوأل
 هجو ىلع  .يعارزلا اهعاطق معدل ةدعتسم يهو يئاذغلا نمألا زيزعتب اهمامتها ةيبوروألا ةعومجملا تدبأ امك 
 نويلم 53.25 اوقلت دق ةدحاو ةكرشو نيكنب نأ ريمعتلاو ءاشنإلل يبوروألا كنبلا نلعأ ، ويام 12 يف ، صوصخلا
 ةطخ ةيبوروألا ةيضوفملا تمدق ، اهتهج نم  .ايناركوأ يف برحلا لالخ يئاذغلا نمألا زيزعتل ينامتئا ليومتك وروي
 ءاذغلا ةرازو تبرعأ  .ةيناركوألا ئناوملل ايسور راصح طسو ةيعارزلا تارداصلا فانئتسا ىلع ايناركوأ ةدعاسمل لمع
 .ايناركوأ يف صاخلا اهبتكم حتف اهمزع نع ةيناملألا
 ةرشابم ةطبترملا لاومألا سوؤرو لوصألا عضول ةلجاع تاءارجإ ةيناركوألا تاطلسلا ذختت ، يسورلا ناودعلا طسو 
 ةطحم 172 لقن ررق ءارزولا سلجم نأ لاهيمش سينيد ءارزولا سيئر فشك  .ةلودلا ةمدخ يف اهئالمع وأ ايسورب
 عافدلاو يموقلا نمألا سلجم ررق  .زاجوتفن ىلإ كوشديفديم روتكيف ةكرشل ةعباتلا وكسولج ةكبشب ةطبترم دوقو
 كولمملا يلودلا يطايتحالا كنب( ةيسورلا ةيفرصملا تاسسؤملل ةكولمملا ةيناركوألا كونبلل تاكرشلا قوقح ميمأت
 .)يسورلا كنب مونوكيشنف لبق نم كولمملا كنب تسيفنيمورب ؛ يسورلا كنبريبسـل
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ىلإ ةفداهلا ةكرتشملا تاءارجإلا زيزعتو قيسنتل بناجألا ءاكرشلا عم راوح ةماقإ ةيناركوألا تاطلسلا ولثمم لصاوي 
 يلوس ادنلنف سيئر عم ةيفتاه تاثداحم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىرجأ  .يسورلا ناودعلا ةهجاوم
 داحتالا يف ايناركوأ جامدناو ، عافدلا لاجم يف نواعتلا اوشقان ثيح ، افوتوباش انازوز ايكافولس سيئرو وتسينين
 يلاملا لاجملا يف نواعتلا لاهيمش سينيد ايناركوأ ءارزو سيئر شقان  .ايسور ىلع تابوقعلا ةدايزو يبوروألا
 سيدلاف ةيبوروألا ةيضوفملا سيئر بئانو نيال ريد نوف الوسروأ ةيبوروألا ةيضوفملا ةسيئر عم يبوروألا لماكتلاو
 .سيكسفوربمود
 رفسأو  .ايناملأ يف عبسلا ةعومجم ةيجراخ ءارزو عامتجا يف ابيلوك ورتيمد يناركوألا ةيجراخلا ريزو كراش 
 يسورلا ناودعلا دض اهبرح يف ايناركوأل يوقلا اهمعد ديكأت لودلا هيف تداعأ كرتشم نايب دامتعا نع عامتجالا
 ةيناركوألا تارداصلا عنم نع تمجن يتلا ءاذغلا ةمزأ ىلع نايبلا زكر امك  .ةسرتفملا اهبرح فقو ىلإ ايسور تعدو
 كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ملاعلا يف بوبحلل ةردصملا ةيسيئرلا لودلل ةمظنم ءاشنإ ايناركوأ تحرتقا  .ةيعارزلا تاجتنملا نم
 .برحلا لالخ يلاملا معدلا نم رالود رايلم 30 غلبمب ايناركوأ ديوزتل عبسلا ةعومجم لود ططخت ،
 بردتي يتلا ، عفدلا ةيتاذ ةيعفدملا ةمظنأ اميس الو ، ايناركوأل ةليقث ةحلسأ ملستس ايناملأ نأ ابيلوك ورتيمد دكأ امك 
 .لعفلاب نويناركوألا دونجلا اهيلع
 ليشتيم ةسائرب ، يكيرمألا سرجنوكلاب خويشلا سلجم نم دفو لصو  .ايناركوأل اًمهم اًكيرش ةدحتملا تايالولا لظت 
 سيئرلاب خويشلا سلجم ءاضعأ ىقتلا  .ةرايز يف فييك ىلإ ، خويشلا سلجم يف ةيروهمجلا ةيلقألا ميعز ، لينوكم
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 اعد ، مهعم ةثداحم يف  .ايناركوأل يكيرمألا سرجنوكلل نيبزحلا معد نيدكؤم ، يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا
 .باهرإلل ةيعار ةلودك ايسورب فارتعالاو ايسور ىلع تابوقعلا طغض ةدايز ىلإ يكسنيليز
 ايفتال تفاضأ ، صوصخلا هجو ىلع  .يجيردت لكشب يسورلا داحتالا ىلع ةضورفملا تابوقعلا دويق عيسوت يرجي 

 ةمئاق ىلإ ، ايناركوأل يسورلا وزغلل ةمعادلا ةيفاقثلا تايصخشلا كلذ يف امب ، يفاضإ يسور نطاوم 102
 نيبرقملاو نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا براقأ ىلع تابوقع ةدحتملا ةكلمملا تضرف  .مهيف بوغرملا ريغ صاخشألا
 .هنم
 يف طاقنلا نم اًيسايق اًددع ةلجسم ، 2022 ماعل يناغألل نجيفوروي ةقباسمب ةيناركوألا شولاك ارتسكروأ ةقرف تزاف 
 نيرهش ذنم نومواقي نيذلا ، لوبويرام نع نيعفادملا ذاقنإل يلودلا عمتجملا نونغملا اعد ، مهئادأ دعب  .روهمجلا تيوصت
 .ةيسورلا تاوقلا لبق نم نيرصاحملا فصنو
  
 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  


