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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،27 نم اًرابتعا 2022 سرام26	

 
 يلمعلا عضولا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 يعدملا بتكم دافأ  .ةكرايوب ةدلب تفصق  .ةنيدملا ىفشتسم ىنبم تلتحاو شتيتوفالس ةدلب ةيسورلا تاوقلا تلخد 
 ةيتحتلا ىنبلا نيب نمو  .رصاق لفط مهنيب نم ، صاخشأ 4 بيصأ ، ةيلوألا تامولعملل اًقفو هنأ فييك يف يميلقإلا
 .ىرخأ تاراقعو تاجارجلاو ةصاخلاو ةقهاشلا ةينكسلا ينابملا ةررضتملا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 اهريرحت مت دق يموس ةقطنم يف ستنايتسورت ةدلب نأ ، ةيميلقإلا يموس ةيالو ةرادإ سيئر ، يكستيفيز ورتيمد ركذ 
 .ةيسورلا تاوقلا نم
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 فيكراخ يف "نورتوينلا ردصم" ةيوونلا ةأشنملا تضرعت ، ايناركوأ يف ةيموكحلا ةيوونلا ةقاطلا ميظنت ةيشتفمل اقفو 
 .ىرخأ ةرم يسور فصقل
 ًاموجه نشت ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا نأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأ غلبأ 
 مويزيإ قارتخا ةيسورلا تاوقلا لواحت ، فوبوهينيس بسحبو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ناهور الام هاجتا يف اًداضم
 .ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ةقطنم يف ةلماعلا ةيناركوألا تادحولا قيوطتل
 ًاموجه تنش ةيسورلا تاوقلا نأ ىلإ ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر راشأو 

 كرتو مجنملا تاقاط عزن مت ، فصقلا ةجيتن  .MLRS مادختساب كستينودوريفيسو كسناشتيسيل تفصقو اًيخوراص
 برقلاب ةيرق يف ةسردم تضرعت امك  .ةيسور نارينب ةصاخ لزانم 8 و ةقهاش نابم 3 تررضت  .ضرألا تحت لامعلا
 فصقلل ةنيدملا يف ةلمجلاب عيبلل نيعدوتسمو ، كستنودوريفيس يف فاعسإلا ةطحمل ةيتحتلا ةينبلاو ، كسناشتيسيل نم
 .صخش 2 بيصأ  ؛
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ةدلب نم برقلاب ءالجإ ةلفاق ةكرح تعنم ةيسورلا تاوقلا نأ ايجهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تركذ 
 .يجوروباز ىلإ لوصولا نم ةلفاح 80 نم رثكأو ةرايس 300 نم رثكأ تنكمت ، ءاسملا يف طقف  .اكفيليساف
 ءارجإل دعتست امبر ةيسورلا تاوقلا نإف ، يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل ةحاتملا تامولعملا بسحبو 
 تاضيوعت عفدب سورلا دعو ، اًتقؤم ةلتحملا لوبوتيلم يف هنأ ركُذي  .ةقطنملا يف ةلتحملا يضارألا يف "فئاز ءاتفتسا"
 ضرغلا اذهل اهعمج مت يتلا ةيصخشلا تانايبلا مادختسا نكمي ، كلذ عمو  .نييلحملا نيدعاقتملل لبور 10000 اهردق
 ."سانلا ةدارإ" ةروص ءاشنإل
 اكنيرام يف ةيسورلا تايلمعلا نأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب دافأ 
 .6 ةباصإو دحاو صخش لتقم نع ترفسأ اكفيروهونساركو
 :يبرغلا هاجتالا 
 ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ريشي  .فيفل ىلع ةيخوراص تابرض قالطإ مت ، سرام / راذآ 26 موي ءاسم يف 
 ، ةيعافدلا تاعانصلل اًعنصمو طفنلل اًعدوتسم امهنم لك باصأ نيخوراص نأ ىلإ ، يكستيزوك ميسكام ، فيفل يف
 .صاخشأ 5 ةباصإ ىلإ ىدأ امم
 يضارأ ىلع تقلطأ يتلا ةيسورلا خيراوصلل ةقطنملا ضارتعا نع نيلوف يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدافأ 
 .يسوراليبلا يوجلا لاجملا يف تارئاطلا نم ايناركوأ
 ىلع ًايخوراص اًموجه تنش ةيسورلا تاوقلا نإ لافوك يلاتيف ينفير يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر لاق 
 .ونبود ةدلب يف طفنلل عدوتسم
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 ةيناسنالا ةلاحلا
 لالخ صاخشأ 5،208 ىلامجإ ءالجإ مت  .لمعلل ةزهاج اهيلع قفتم ةيناسنإ تارمم 10 تلخد ، سرام 26 يف 
 .راهنلا
 تاجردب الفط 199 بيصأ  .ايناركوأ يف برحلا نم اًموي 31 لالخ اًلفط 136 لتقم نع ماعلا يعدملا بتكم فشك 
 .ةروطخلا ةتوافتم
 ذنم ةكرشلا هذه يفظوم نم 54 لتقم ، JSC ايستينزيلازركوأ ةكرش ةرادإ سلجم سيئر ، نيشيماك ردنسكلوأ نلعأ 
 يف نورخآ 3 لازي الو ديدحلا ةكس يف الماع 64 بيصأ مويلا ىتح هنأ فاضأو  .ةيلعفلا ةيئادعلا لامعألا ةيادب
 ىلإ ايناركوأ قرشو بونجو طسو نم نطاوم نييالم 3 ءالجإب ايستينزيلازركوأ تماق ، ةرتفلا هذه لالخ  .رسألا
 .ةرواجملا لودلا ىلإ برغلا نم فلأ 400 كلذكو ، ةيبرغلا قطانملا
 داحتالاو ادنلريأو ةدحتملا تايالولا نم نونطاوم مهيف نمب( ًايفحص 12 نأ افوتكيدينيف انيريإ ةماعلا ةيعدملا تركذ 
 ةتوافتم تاباصإل مالعإلا لئاسو يلثمم نم نورخآ 10 ضرعتو  .برحلا ءدب ذنم ايناركوأ يف اولتق )يسورلا
 يلثمم نم 56 نع لقي ال ام دض مئارج ةيسورلا تاوقلا تبكترا ، ةيديهمتلا تاقيقحتلل دحوملا لجسلل اًقفو  .ةروطخلا
 .مالعإلا لئاسو
 تحت لوبويرام نأ ، رطق يف نيرشعلا ةحودلا ىدتنم يف اًثدحتم ، يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا نلعأ 
 نم ةيناسنإلا تانحشلا لوخدب ىتح ةيسورلا تاوقلا حمست ال  .ةقلغم ةنيدملا ىلإ ةيدؤملا قرطلا عيمج نأو راصحلا
 تلقن ةيسورلا تاوقلا نأ ، نايع دوهش نع اًلقن ، لوبويرام ةنيدم سلجم حرص  .ةنيدملا ىلإ ةيودألاو ءاملاو ءاذغلا
 ةيبط ةأشنم ةيبقأ فصق نم نوئبتخي اوناك نيذلا لوبويرام ناكس نم مهريغو ىضرملاو نييبطلا نيلماعلا ةوقلاب
 .ةفورعم ريغ ةهج ىلإ )1 مقر ةنيدملا ىفشتسم(
 تاطلسلا دض ةيسورلا تاوقلا عمق نع ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ريرقت 
 سيئر ، فودولب هيلوأو كاروتلوب يهريس ةيدلبلا سيئر بئان ةيسورلا تاوقلا تلقتعا ، ايلكالاب يف  .ةقطنملا يف ةيلحملا
 هلاقتعا مت دق يفوبلوتس نافيإ ايلكالاب ةيدلب سيئر نأب ديفت تامولعم كانه  .نوناقلا ذافنإ ةرادإو يندملا عافدلا
 .رسألا يف دوجوم ، اكفينوكرز عمتجم سيئر ، وكنيلاكيس الوكيم  .اًضيأ
 مهتالئاعو ةيوونلا ةقاطلل يجوروباز ةطحم دارفأ نأ ةيموكحلا يوونلا ميظنتلا ةيشتفمل ةيفحصلا ةمدخلا تدافأ 
  عقوم يف ةيركسعلا تادعملا نم ريبك ددعو ةيداعملا ةيسورلا تاوقلا دوجو ببسب رمتسم يسفن طغضل نوضرعتي
 تقولا يف ، كلذ عمو  .رادوهرنإ يف ءاودلاو ءاذغلا يف صقن كانه لازي ال  .رادوهرنإ يفو ةيوونلا ةقاطلل ةطحم
 .ةنمآلا اهتنايص نامضو ةقاطلا تادحو ةلاح ةبقارم عنصملا وفظوم لصاوي ، يلاحلا
 ريمدت مت ، ايناركوأل يسورلا وزغلا ةيادب ذنم هنإ ، فوشينريشت يسكيلوأ ، ةيميلقإلا ةيمنتلاو عمتجملا ريزو لاق 
 سيئرل اًقفو  .ةيحصلا ةياعرلل اًقفرم 150 و ةيميلعت ةسسؤم 400 يلاوحو ةكرش 100 و لزنم 4500 يلاوح
 يف برحلا نم ًاموي 31 لالخ ةيحور ةيمهأ اذ ًىنبم 59 نع لقي ال ام ررضت دقف ، يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ
 .ايناركوأ
 يناركوأ 330.000 ىدل نكي مل ، )سرام( راذآ 26 نم اًرابتعا هنأ ىلإ ةقاطلا ةرازول ةيفحصلا ةمدخلا ريشت 
 .ءابرهك نودب اوكُرت كلهتسم 863،000 نم رثكأو ةنطوتسم 1،327 نم رثكأ  ؛ زاغلا تادادمإ
 ةمواقم 
 ةيتوصلا لبانقلا مدختسا يسورلا شيجلا نكل ، ايناركوأل ةديؤم ةريسم ، فييك ةقطنم ، شتيتوفالس ناكس مظن 
 .ةريسملا لالخ صخش بيصأو  .دشحلا قيرفتل ءاوهلا يف رانلا قلطأو

 
 
 يداصتقالا عضولا
 تادادمإ ءاشنإل ضرألا تحت زاغلا نيزخت قفارم مادختسا حرتقت ايناركوأ نأ وكنيشولاه نامريه ةقاطلا ريزو حرص 
 .ةيبوروألا لودلل ةيجيتارتسالا زاغلا
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 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 ةيجراخلا ريزو عم وسراو يف تاضوافم فوكينزير يسكيلوأ عافدلا ريزوو ابيلوك ورتيمد ةيجراخلا ريزو ىرجأ 
 تايالولا نيب ةيجيتارتسالا ةكارشلا خيرات يف ةرم لوأل  .نتسوأ ديول يكيرمألا عافدلا ريزوو نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا
 يكيرمألا سيئرلا مضنا امك  .نييعافدلاو بناجألا نيلوؤسملا نم يعابر لكش يف تاثداحملا ترج ، ايناركوأو ةدحتملا
 كلذ يف امب ، ايناركوأل ةدحتملا تايالولا معد ىلع تاثداحملا تزكرو  .نييناركوألا ءارزولا عم عامتجالا ىلإ ندياب وج
 ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزو لاق ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ةدحتملا تايالولا لبق نم ايسور ىلع ةديدج تابوقع ضرف
 ةينبلاو دودحلا نمأ نيسحتل رالود نويلم 100 هردق يفاضإ غلبمب ايناركوأ ديوزتل ةدعتسم ةدحتملا تايالولا نإ نيكنيلب
 ناودعلا  .فورظلا هذه يف نوناقلا ذافنإ فئاظو معد نع اًلضف ، ةيناركوألا ةيلخادلا نوؤشلا ةرازول ةيويحلا ةيتحتلا
 .يسورلا
 نادأو  .ايناركوأ معدل يلودلا عمتجملا دوهج لوح ةملك ندياب وج يكيرمألا سيئرلا ىقلأ ، وسراو يف هتماقإ لالخ 
 .ةيناودعلا ايسور ةسايس ةضراعمو دحوتلا ىلإ ابوروأ اعدو ايسور تافرصت ةدشب
 سيئر ركشو  .ادود هيردنأ ادنلوب ةيروهمج سيئر عم ويديفلاب ارمتؤم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر دقع 
 اقفتاو ايناركوأ يف يلاحلا عضولا ناسيئرلا شقان امك  .نييناركوألا نيئجاللا لابقتسا ىلع يدنلوبلا هريظن ايناركوأ
 .ةيلبقتسملا ةيركسعلا ةدعاسملا ىلع
 ىلإ ةقاطلل ةدروملا لودلا ايناركوأ سيئر اعد  .رطق يف ةحودلا ىدتنم يف ويديفلاب باطخب يكسنيليز ريميدولوف ىلدأ 
 تاسسؤملل يقيقح حالصإ ءارجإ ةرورض ىلع ددشو  .ةقاطلا زازتبا صرف نم ايسور نامرح لجأ نم اهجاتنإ ةدايز
 .ةيئاذغ ةمزأ ثودح عنمل دوهجلا فتاكت ىلإ ملاعلا اعدو ، )ةدحتملا ممألا تايلآ( ةيلودلا
 ةيجراخلا ريزوو ابوروأ يف نواعتلاو نمألا ةمظنمل يلاحلا سيئرلا عم ابيلوك ورتيمد ايناركوأ ةيجراخ ريزو شقان 
 .يسورلا ناودعلا ءاهنإو ايناركوأ يف ةيناسنإلا ةمزألا نم فيفختلل ىرخأ تاوطخ وار وينغيبز يدنلوبلا
 يركسعلا وزغلا نأشب ايسوراليبو ايسور عم نواعتلا قيلعت )CERN( ةيوونلا ثاحبألل ةيبوروألا ةمظنملا تنلعأ 
 .ايناركوأل يسورلا
 عمج متيس  .نييناركوألا نيئجاللا معدل تاعربتلا عمجل ةيملاع ةلمح قالطإ ادنك ةموكحو ةيبوروألا ةيضوفملا تنلعأ 
 يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر هنلعأ يذلا ، "ايناركوأ لجأ نم فوقولا" تنرتنإلا ربع ثدحلا راطإ يف تاعربتلا
 .ليربأ 9 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


