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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022	ويام 	8:00،23 نم اًرابتعا 2022 ويام 22 - ويام 19

 
 يلمعلا عضولا
 نم رثكأ دعب .كسناھول ةقطنمل ةيرادإلا دودحلا ىلإ لوصولاو كستينودوريفيس ةنيدم ىلع ءاليتسالل اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت

 ةيراج تاضوافملاو .اًتقؤم ةلتحملا يضارألا ىلإ ةيناركوألا ةيماحلا لقن متو لوبويرامل يلوطبلا عافدلا لمتكا ، لاتقلا نم رهش 2.5
 .لدابتلا نم ءزجك يناركوألا شيجلا ةدوع نأشب
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا
 ةبرضلا تببست .)ريموتيج ةقطنم( نيلام ةدلب ىلع ةيخوراص تابرض ةيسورلا تاوقلا تنش ، ويام 22 ىلإ 20 نم ةرتفلا لالخ
 ةدلبلا ةدمع بسحب ، راطقلا ةطحمو لزنم 100 نم رثكأب رارضأ تقحل ثيح ، رامدلا نم ردق ربكأ يف رايأ / ويام 20 يف ىلوألا
 .نيرخآ 3 ةباصإو دحاو صخش لتقم ىلإ ةيلوألا تامولعملا ريشت .وليتيس ردنسكلوأ
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
ِ ّددعتم ِخيراوصلا ماظن  و نواهلا فئاذق مادختساب يموسو فيهينريشت يف ةيدودحلا قطانملا فصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 .ِقالطنالا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 ةلوهأم قطانم فصق رمتسي امك .ويام 19 يف فيكراخ دض تابرضلا ، لومخلا نم مايأ ةدع دعب ، ةيسورلا تاوقلا تفنأتسا
 ىدأو .افوزول ةدلب يف يفاقث ىنبم ةيخوراص ةبرض ترمد ، ويام 20 يف ، صوصخلا هجو ىلع .فيكراخ ةقطنم يف ىرخأ
 .فيكراخ ميلقإ يف 20 حرجو صخش لتق رايأ 20 لالخف - نييندملا فوفص يف تاباصإ عوقو ىلإ فصقلا
 تادحولا ديدجتو عيمجت ةداعإ لصاوتت .اهذختي يتلا عقاوملا ىلع ظافحلل هدوهج يسورلا شيجلا زكري ، فيكراخ نم برقلاب
 .كستينود ةقطنم يف كسنايفولسلا ةنيدم وحن مدقتلل مهدادعتسا ءانثأ مويزيإ نم برقلاب
 نم يبونجلا ءزجلا يف .كستينودوريفيس ةنيدم ىلع ءاليتسالل موجه ىلع اهدوهج ةيسورلا تاوقلا تزكر ، كسناهول ةقطنم يف
 يتلا ةيناركوألا تادحولا لزع اولواح ، لاجملا اذه يف مدقتلل .ةقرفتم تاحاجن قيقحت نم اونكمت ، انسابوب نم برقلاب ةهبجلا
 .كستينودوريفيس نع عفادت
 .ةنيدملا يف اصخش 40 نم رثكأ بيصأو ايندم 12 نع لقي ال ام لتق ، ويام 19 لالخ .كستينودوريفيسل فثكملا فصقلا رمتسا
 لتقم نع رفسأ امم ، نوئبتخي نويلحملا ناكسلا ناك ثيح ، كستنودوريفيس يف ةسردم ةيسورلا تاوقلا تفصق ، يلاتلا مويلا يف
 .صاخشأ 3
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 تاوقلا دعتست ، ةقطنملا لامش يف .اكنيرامو اكفييدفأ يتقطنم يف ، كستينود نم برقلاب طشن لاتق رودي ، كستينود ةقطنم يف
 يف ةيقنت ةطشنأب يسورلا شيجلا موقي .لوبويرام لجأ نم لاتقلا ىهتنا ، بونجلا يف .ناميل هاجتا يف اهموجه ةلصاومل ةيسورلا
 .ماغلألا نم ءانيملل ةيتحتلا ةينبلا ريهطت لواحيو ةنيدملا
 نكاسملا دض تابارضإ ذيفنت مت .صاخ لكشب ةدشب اكفييدفأ ةباصإ مت .رمتسم سابنود يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا فصق
 .ةقطنملا يف 32 حرجو ايندم 20 لتق ، ويام 22 و 19 نيب .اكفييدفأ يف كوكلا محف عنصم دضو ةدلبلا يف ةيتحتلا ةينبلاو
 تاوقلا تقلطأ ويام 22 ةليل يفف - ةيخوراصلا تامجهلا تلصاوت امك .هييجوروباز ةقطنم يف ةهجاوملا طخ ىلع رمتسم فصقلا
 .ةقطنملا ىرق ىدحإل ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ىلع اًخوراص ةيسورلا
 :وربيند هاجتا
 موجه قالطإ مت ، ويام 20 يف ، صوصخلا هجو ىلع .افاتلوب ةقطنم يف ةيتحتلا ةينبلا تآشنم فصق يسورلا شيجلا لصاوي

 .مهم لقن زكرم يهو ، ينبل ةدلب ىلع يخوراص
 زكارم ةثالث ىلع فصق ليجست عم ، كسفورتبوربيند ةقطنم فصق يسورلا شيجلا لصاو ، ليللاو راهنلا لالخ ، ويام 22 يف
 .لقألا ىلع ةيناكس
 :يبونجلا هاجتالا
 ةيعانص تآشنم تباصأو اسيدوأ ةقطنم يضارأ ىلع ةيخوراصلا تامجهلا تنشو .ايناركوأ بونج فصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا
 عم نوسريخ ةقطنمل ةيرادإلا دودحلا نم برقلاب دتمي يذلا ، ةهبجلا طخ نم برقلاب تانطوتسملا فصق رمتسي امك .كلذ ةجيتن
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 يلاتلابو .روسجلاو قرطلا نيدعت كلذكو هعقاوم يسورلا شيجلا ززعي ، نوسريخ ةقطنم يفو .كسفورتبوربيندو فيالوكيم يتقطنم
 .ةيناركوألا ةرطيسلل ةعضاخلا يضارألا لوخد نم نييندملا نوعنمي مهنإف ،
 لحاسلا نم برتقت يتلا ةيندملا نفسلا فصقب ةددهم ، دوسألا رحبلا ىلع ةيناركوألا ئناوملل اهراصح ةيسورلا ةيرحبلا لصاوت
 .يناركوألا
 :يبرغلا هاجتالا
 ةجيتن حورجب صاخشا 6 بيصاو .انفير ةقطنم يف عقت ةيركسع ةيتحت ةينب ةأشنم ةيخوراص ةبرض تباصأ ، ويام 21 يف
 .فصقلا
 .تامولعملا ةهجاوم
 و ويديف عطقم 70000 نم رثكأ YouTube فذح ، صوصخلا هجو ىلع .تنرتنإلا ىلع رشُنت يتلا ةيسورلا ةياعدلا عنم رمتسي

 ."ريرحتلا ةمهم" ـب ايناركوأل يسورلا يركسعلا وزغلا تفصو يتلا كلت كلذ يف امب ، ايناركوأ يف برحلاب قلعتت ةانق 9000
 نأب نييلحملا ناكسلا نم روز ةداهش ىلع لوصحلا نولواحي مهنإ .لوبويرام ثادحأ لوح ليلضت ةلمحل يسورلا شيجلا دعتسي
 ضيوعت ىلع لوصحلل ليجستلل طرش وه ليبقلا اذه نم تاداهشب ءالدإلا .ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا لامعأل ةجيتن ترمد دق ةنيدملا
 .نييلحملا نييندملا تالئاع دارفأ وأ نكسلا نادقف نع
 
 يناسنإلا عضولا
 24 ذنم ايناركوأ يف نييندملا اياحضلا ددع غلب ، ويام 20 نم ًارابتعا ، ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكمل اًقفو
 . .)اًحيرج 4351 و اليتق 3838( 8189 ، قاطنلا عساولا يسورلا وزغلا ةيادب ، 2022 رياربف
 تايطعم بسحبو .ايناركوأ ىلع يسورلا داحتالل حلسملا ناودعلا ةجيتن ًالفط 662 نم رثكأ ررضت ، ويام 22 موي حابص ىتح
 .430 نم رثكأ بيصأو ًالفط 232 لُتق ، ةيمسر
 برحلا ذنم ابوروأ يف ةيعامج ةدابإ ربكأو ةيناسنإلا ثراوكلا أوسأ نم ةدحاو نإف ، وكنيشتيوب ميداف لوبويرام ةيدلب سيئرل اًقفو
 .تاسسؤملاو تايفشتسملاو سرادملاو ةيتحتلا ةينبلاو لزانملا مده مت - اًيلمع لوبويرام ريمدت مت .ةنيدملا يف ثدحت ةيناثلا ةيملاعلا
 ةلتحملا يضارألاو يسورلا داحتالا ىلإ صخش 40.000 نم برقي ام ليحرت مت .يندم فلأ 100 ةبارق ةرصاحملا ةنيدملا يف يقب
 .كسناهولو كستينود يتقطنم يف اًتقؤم
 كستينود يتقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يضارأ ىلع ةيرسقلا ةئبعتلا رارمتسا افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ دافأ
 صحفب يسورلا شيجلا موقي ، اضيأ .برحلا تقو يف نييندملا ةيامح نأشب فينج ةيقافتا نم 51 ةداملا كهتني ام وهو ، كسناهولو
 فورظ يف نوشيعي مهنإ .ةيفصت تاركسعم يف نودوجوم ةنيدملا نم لجر 4000 نم برقي ام .اًتقؤم ةلتحملا لوبويرام ناكس
 .تاكاهتنالاو بيذعتلل نوضرعتيو ةعورم
 يئاذغلا نمألا ددهي لازي ال دوسألا رحبلا يف ةيناركوألا ئناوملا ىلع ضورفملا راصحلا نأ نم يملاعلا ةيذغألا جمانرب رذح
 رارقتسا ةعزعزو ةعاجملا ىلإ يدؤتس ةرمتسملا برحلا نإف ، يلسيب ديفيد يملاعلا ةيذغألا جمانربل يذيفنتلا ريدملل اًقفو .يملاعلا
 يف .ايناركوأ يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا نم ينوناق ريغ لكشب بوبحلا ريدصت يسورلا شيجلا لصاوي ، هسفن تقولا يف .لودلا
 .صوصللا اهيلع ىلوتسا دق ةيعارزلا تاجتنملا هذه نم نط فلأ 400 نم رثكأ نأ فورعملا نم ، رضاحلا تقولا
 نودقفي نيذلا ، ناكسلل ةبسنلاب روهدتلا يف ةيناسنإلا عاضوألا رمتست ، ايناركوأ قرشو بونج يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف
 كانه .نيعوبسأ نوضغ يف اهنم دفنيس ةنيدملا يف ةيودألا نأ نوسريخ ةيدلب سيئر حرصو .ةيساسألا علسلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ
 يف صقنو ، لاصتالا يف لكاشمو ، هايملاو ءابرهكلا عاطقنا نع ةيميلقإلا تاطلسلا تغلبأ .نيجسكألا نم ةدودحم تادادمإ اًضيأ
 لامعأل ةجيتن ، كلذ عمو .ةيناسنإلا تادعاسملا لاصيإو نييندملا ءالجإل ةنمآ تارمم قلخ ىلإ اوعدو .نكامألا ضعب يف ءاذغلا
 نم ةيناسنإ تادعاسم نوقلتي نيذلا نوعوطتملا عنُميو ، ةقطنملا لخاد طقف ةدودحم ناكسلل ةكرحلا ةيرح نإف ، يسورلا شيجلا
 .ةقطنملا لوخد
 ةياعرلا قفارم ىلع اًموجه 235 عوقو نع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تغلبأ .ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدت ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 نوجاتحي يتلا ةياعرلا نم سانلا مرحت تاءارجإلا هذه لثم .لقألا ىلع اًصخش 75 لتقم نع رفسأ امم ، ايناركوأ يف ةيحصلا
 ىلإ يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا راشأ .ةيحصلا ةياعرلا ماظن ءادأ ضوقتو ، رطخلل نييبطلا نيلماعلا ضرعتو ، لجاع لكشب اهيلإ
 .ةلماشلا برحلا لالخ ايناركوأ يف لعفلاب ترمد دق ةيميلعت ةسسؤم 1873 نأ
 صخش نويلم 6.4 نم رثكأ رداغ ، نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم لبق نم اهعمج مت يتلا تانايبلل اًقفو
 نم رثكأ ليحرت نع افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ غلبأ ، هسفن تقولا يف .)ادنلوب ىلإ مهنم ٪53( ةرواجملا لودلا ىلإ ايناركوأ

 .ايسور ىلإ يناركوأ نويلم 1.3
 ةمواقم
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 شيجلا فطتخا نأ دعب ءافطإلا ةرادإ يف ذاقنإلا لامع جتحا ،يجوروباز ةقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا رادوهرنإ ةدلب يف ، ويام 20 يف
 عقو ، ويام 22 يف .نيرهاظتملا تقرفو مهدض ةوقلا ةيسورلا تاوقلا تمدختسا .نايورت يلاتيف ، ذاقنإلا ةقرف سيئر يسورلا
 .كيشتفيش يردنأ ، ةدلبلا لالتحا ةرادإ سيئر ةباصإ نع رفسأ ، رادوهرنإ يف راجفنا

 
 يداصتقالا عضولا
 قاطنلا عساولا وزغلا ببسب ايناركوأل ةيتحتلا ةينبلاب قحل يذلا رشابملا ررضلا مجح غلب ، KSE Institute يللحم تاباسحل اًقفو
 .رالود رايلم 97.4 ةيسورلا تاوقلل
 .ةيبلس ىلإ تاعقوتلا تريغو Caa3 ىلإ Caa2 نم ايناركوأل لجألا ليوط ينامتئالا فينصتلا زيدوم فينصتلا ةلاكو تضفخ
 .لقنلا لاجم يف نواعتلا نأشب ةركذم اتعقو دق ةدحتملا تايالولاو ايناركوأ نأ ةيتحتلا ةينبلا ةرازو تدافأ
 تالمعلا كونبلا هب عيبت يذلا فرصلا رعس ديدحت ىلع ةضورفملا دويقلا يناركوألا ينطولا كنبلا عفر ، 2022 ويام 21 يف
 اًقفو .يمسرلا فرصلا رعس نم ٪10 نع ديزي ال امب ينعملا فرصلا رعس ديدحت بجي ناك ، قباسلا يف .ةيدقنلا ةيبنجألا
 .ايناركوأل ةيلودلا تايطايتحالا ةيامحو جراخلا ىلإ لاملا سأر قفدت عنمب حمسيس اذه نإف ، يناركوألا يلهألا كنبلا تاريسفتل

 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ىلإ تارايزب مايقلا لالخ نم يسورلا ناودعلا دض اهبرح يف ايناركوأل مهمعد راهظإ ةموكحلا ءاضعأو نويلودلا ةداقلا لصاوي
 ريميدولوف يناركوألا سيئرلا عم تاثداحم ىرجأو .ةيناركوألا ةمصاعلا ةرايزب ادود هيردنأ ادنلوب ةيروهمج سيئر ماق .فييك
 ادنلوبو ايناركوأ نيب راوجلا نسح نأشب ديدج قافتا ماربإل تاردابم مدق ثيح ، يناركوألا ناملربلا مامأ ةملك ىقلأو يكسنيليز
 .كرامجلاو دودحلا ىلع ةكرتشملا ةباقرلا نأشب ةيئانث ةيقافتاو
 ءارزو سيئرو ، ليرافوأ نوشو يلاد كرام ، يدنلريألا ناملربلا يف خويشلاو باونلا يسلجم اثدحتم اًضيأ ايناركوأ راز امك
 يف اميس ال ، ايسور ىلع قسنملا تابوقعلا طغض ةدايز ىلع يكسنيليز ريميدولوف مهثحو .اتسوك وينوطنأ ةيلاغتربلا ةيروهمجلا
 .ايناركوأ رامعإ ةداعإ عيراشم ىلإ مامضنالل لاغتربلاو ادنلريأ اعد امك ، يبوروألا داحتالا تابوقع نم ةسداسلا ةمزحلا راطإ
 ويرام يلاطيإلا ءارزولا سيئرو نوسنوج سيروب يناطيربلا ءارزولا سيئر عم ةيفتاه تاثداحم يكسنيليز ريميدولوف ىرجأ امك
 ةيناركوألا ةيعارزلا تاجتنملا ريدصت فانئتسال ةيعوضوم تاحرتقم نابناجلا شقان .ةيئادعلا لامعألا ريس نع ثدحت .يجارد
 .يسورلا راصحلاو عارصلا طسو ايناركوأ ىلإ دوقولا تادراوو
 ةعوفرملا ةيضقلا يف ايناركوأ بناج ىلإ ةلود 42 تزاحنا .اهناودع ىلع ايسور ةبساحم يف ايناركوأ ةبغر يلودلا عمتجملا معدي

 .ىوعدلا ىلإ مامضنالا اهمزع تنلعأو ةيلودلا لدعلا ةمكحم يف ايسور دض
 .برحلا لالخ يناركوألا داصتقالا معدل ةيلاملا تادعاسملا ةدايزب ايناركوأ ءاكرش موقي
 رايلم 40 يلاوح اهعومجم غلبي ةيناسنإو ةيداصتقاو ةيركسع تادعاسمب ايناركوأ ديوزتل اًنوناق ندياب وج يكيرمألا سيئرلا عقو
 .ويام 19 يف ايناركوأل ةيركسع تادعاسمك ةيفاضإ رالود نويلم 100 ميدقت نع ضيبألا تيبلا نلعأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .رالود
 يلودلا دقنلا قودنص باسح لالخ نم ايناركوأل رالود نويلم 250 ةميقب ضرق نع دناليرف ايتسيرك ةيدنكلا ةيلاملا ةريزو تنلعأ
 .ايناركوأل يلاملا معدلا نم وروي نويلم 250 ىلإ لصي ام ميدقت لاغتربلا تررق .هريدي يذلا
 ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو يلودلا كنبلاو يلودلا دقنلا قودنص ولثمم كلذكو ، عبسلا لودلا ةعومجم يف ةيلاملا تارادإلا ءاسؤر نلعأ
 ىلع بلغتلا يف اهمادختسا متيس يتلاو ، ايناركوأل ةيلاملا تادعاسملا نم رالود رايلم 19.8 ةئبعت نع ، يداصتقالا ناديملا يف
 نم رالود نويلم 600 ةغلابلا ةريخألا ةعفدلا تقلت ةلودلا نأ ةيناركوألا ةيلاملا ةرازو تدافأ .دالبلا داصتقا معدو ةنزاوملا زجع
 ىلإ لاومألا فدهتو .2022 سرام 3 يف فارطألا هعقو يذلاو يبوروألا داحتالل عباتلا "ةئراطلا ةيلكلا ةيلاملا ةدعاسملا جمانرب"
 ىلع يبوروألا داحتالا داريتسا موسر ءاغلإ يبوروألا ناملربلا ديأ امك . .برحلا ءانثأ ايناركوأ يف يلاملا رارقتسالا ىلع ظافحلا
 .دحاو ماع ةدمل ايناركوأ نم علسلا عيمج
 ةكلمملا تضرف ، صوصخلا هجو ىلع .تابوقعلا طغض ةدايز يف ةيسورلا ةيناودعلا تاءارجإلا ةهجاومل ةمهملا قرطلا ىدحإ لثمتت
 ىلع ةيفاضإ تابوقع ادنك تضرف .ايسورو زنيالريإ لاروأو تولفوريإ :ىربكلا ةيسورلا ناريطلا تاكرش ىلع ةديدج تابوقع ةدحتملا
 علسلا ريدصت ادنك ترظح ، ةيصخشلا تابوقعلا ىلإ ةفاضإلاب .سورلا نييكراجيلوألاو لامعألا لاجر نم 14 ىلع ترثأ :ايسور
 .ايسور نم ةيلامكلا علسلا نم ددع داريتساو ايسور ىلإ ةيلامكلا
 ةيسورلا ةكرشلا ، قيطلبلا لود يف اهل ديحولا دروتسملا نم ةيسورلا ءابرهكلا لوادت نع لوب درون ةيبوروألا ةقاطلا ةصروب تفقوت
 .ايسور نم يعيبطلا زاغلاو ءابرهكلاو طفنلا داريتسا اًمامت ايناوتيل ةيروهمج تفقوأ ، 2022 ويام 22 ذنم ، اذكهو .وئار رتنیا
 ىتح دالبلا يف ةماعلا ةئبعتلل يئاهنلا دعوملاو ةيفرعلا ماكحألا يناركوألا ناملربلا ددم .ايسور عم ةليوط ةهجاومل دعتست ايناركوأ
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 .ةيلودلاو ةيناركوألا 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  


