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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022	ويام 	8:00،30 نم اًرابتعا 2022 ويام 29 - ويام26	

 
 يلمعلا عضولا
 امنيب ، كستينودوريفيس ةنيدم نومجاهي مهنإ .اهلمكأب كسناهول ةقطنم ىلع ءاليتسالل طشنلا اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 نم برقلابو كستينود ةقطنم لامش يف ةرمتسم تامجهلا .اهنع عفادي يذلا يناركوألا عمجتلا ىلع قيرطلا عطق اًضيأ نولواحي
 .نوسريخ هاجتا يف داضم موجه ذيفنت ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا لواحت ، كلذ نوضغ يف .كستينود ةنيدم
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 هيجوت متي .ةيعفدملاو نواهلا فئاذقب ايسور عم دودحلا ىلع ناكسلاب ةلوهأملا قطانملل يجهنملا هفصق يسورلا شيجلا لصاوي
 .يموس ةقطنم يضارأ ىلع تامجهلا فنعأ
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 لواحي يسورلا شيجلا نكل .ةنيدملا يف فصقلا ةدح تضفخنا ، فيكراخ لامش ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل داضملا موجهلا دعب
 رايعلا نم عفادمب فيكراخ فصق مت ، ويام 26 يف .يميلقإلا زكرملا دض تابرضلا ةلصاومو هاجتالا اذه يف هعقاومب كسمتلا
 .19 بيصاو ةنيدملا يف صاخشا 9 لتق .ِقالطنالاِ ّددعتم ِخيراوصلا ماظن و ليقثلا
 نأ ، كيرتس ردنسكلوأ ، ةنيدملاب ةيركسعلاو ةيندملا ةرادإلا سيئر دافأ .كسناهول ةقطنم يف يراج كستينودوريفيس لجأ نم لاتقلا
 ريغ كستينودوريفيس لازي ال ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو .ةنيدملا طيحم يثلث لتحا يسورلا شيجلا
 يف .كسناشتيسيل - تومخاب عيرسلا قيرطلا لوح ةطشن ةيئادع لامعأ تعلدنا ، ةريخألا مايألا يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .قلغم
 بعصلا نم لعج امم ، يسيئرلا طخلا اذه فصقل ةصرفلا اهل تحيتأو قيرطلا نم ةيسورلا تاوقلا تبرتقا ، ويام 28 و 27 يموي
 سيئر ، يادياه يهريس غلبأ ، ويام 29 يف .ةيناسنإلا تادعاسملا لفاوقو ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تادحول تادادمإلا ريفوت
 تاوقلا عفد نكمملا نم ناك ، ةقطنملا يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا زيزعت لالخ نم هنأ ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا
 .عيرسلا قيرطلا نع عجارتلل ةيسورلا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 لكشب ةديدج بصانم ىلإ ةيناركوألا تادحولا تبحسنا .ناميل ةدلب ىلع ةيسورلا تاوقلا تلوتسا ، كستينود ةقطنم لامش يف
 ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل يتسجوللا معدلا قرط ليطعت لجأ نم تومخاب هاجتا يف يسورلا شيجلا لبق نم موجه كانه .مظنم
 قطانملا برضل ناريطلاو ةيعفدملا طاشنب ةيسورلا تاوقلا مدختست ثيح ، اكفييدفأ ةقطنم يف لاتقلا رمتسي .كستنودوريفيس يف
 .رايأ / ويام 29 و 26 نيب ةقطنملا يف ًاصخش 12 نم رثكأ حرُجو ًايندم 14 نع لقي ال ام لُتق ، اًلامجإو .ناكسلاب ةلوهأملا
 .ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا فصق رمتسي ، يجوروباز ةقطنم يف ةهبجلا طخ ىلع
 :وربيند هاجتا
 سرحلا تانكث ردنكسإ عون نم خوراص باصأ ، ويام 27 يف .ايناركوأ طسو يف ةيركسع فادهأ فصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 10 لُتق دقف ، كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا عافدلا تاوق دئاق ، نابرق يدانح بسحبو .كسفورتبوربيند ةقطنم يف ينطولا
 ةسسؤم ناخوراص رمد .هير يفيرك ىلع يخوراص موجه قالطإ مت ، ويام 28 يف .ةبرضلا ةجيتن 35 يلاوح بيصأو صاخشأ

 بونج ةحجان ةداضم تامجه نشت ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نإف ، ةيخوراصلا تابرضلا نم مغرلا ىلع .ةنيدملا يف ةيعانص
 .هير يفيرك
 :يبونجلا هاجتالا
 ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه بسحبو .نوسريخ هاجتا يف اموجه ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نم تادحو تنش
 .ةهبجلا ءازجأ ضعب يف عجارتلا ىلع ةيسورلا تاوقلا اوربجأ دقف
 ةليل يفو .ةقطنملا يف ىرخأ تادلبو فيالوكيم يف ةينكسلا قطانملا كلذ يف امب ، ةهبجلا طخ نم برقلاب تانطوتسملا فصق رمتسي

 ررضت يذلاو ، اسيدوأ ةقطنم يف رتسيند رهن بصم قوف رسج ىلع نييخوراص نيموجه ةيسورلا تاوقلا تذفن ، اًضيأ ويام 30
 .تامجهلا ءارج نم اًقباس
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 يناسنإلا عضولا
 ةيادب ذنم ايناركوأ يف نييندملا اياحضلا ددع غلب ، ويام 27 نم ًارابتعا ، ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكمل اًقفو
 لتق(ً الفط 682 نم رثكأ ىناع ، ويام 29 موي حابص ىتح .)اًحيرج 4735 و اليتق 4031( 8766 قاطنلا عساولا يسورلا وزغلا

 .ايناركوأ ىلع يسورلا داحتالل حلسملا ناودعلا ةجيتن )اًحيرج 440 و ، الفط 242
 كانه ، ايناركوأ بونجو قرش يف .ةيناسنإلا عاضوألا تروهدت ، ايناركوأ قطانم ضعب يف ةطشنلا ةيئادعلا لامعألا ببسب
 يناعت يتلا رسألا نم ةبسن ىلعأ اهيدل ةيقرشلاو ةيبونجلا قطانملا .زاغلاو هايملاو ءابرهكلا تادادمإ يف قاطنلا ةعساو تاعاطقنا
 .يئاذغلا نمألا مادعنا نم
 هايملاو ةقاطلا نم ةرقتسم تادادمإ ىلإ راقتفالا ببسب اميس ال ، اًجرح اًتقؤم ةلتحملا لوبويرام يف يناسنإلا عضولا لازي ال
 .ةيدعملا ضارمألا يشفتو ةيئيب ةثراك كشو ىلع ةنيدملا .زاغلاو
 فلأ 15 يلاوح كانه ناك ، رايأ / ويام 20 ىتح .جرح ، ةيلعفلا ةيئادعلا لامعألا هلوح رودت يذلا ، كستنودوريفيس يف عضولا نإ
 ةرركتم تامجهل ضرعت ةنيدملا ىفشتسم نأ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم نع رداص ريرقت دافأ .ةنيدملا يف يندم
 تلقرعتو .رمتسملا فصقلا ببسب بلطلا هيف ديازتي تقو يف - ةدودحم ةيبط تامدخ ىوس ميدقت هنكمي ال ، كلذل ةجيتنو ،
 .لقنلل مدختسي ناك مهم رسج ريمدت ءارج نييندملا ءالجإو ةنيدملل ةيناسنإلا تادعاسملا
 ةاعارمو ةماقإلا فورظ لوح تامولعملا لازت ال .ةرقتسم ريغ اًتقؤم ةلتحملا ةيناركوألا يضارألا يف ناسنإلا قوقح ةلاح لازت ال
 3000 نم برقي ام ارسق يسورلا شيجلا لقن ، يضاملا عوبسألا لالخ .ةحيحش ايسور ىلإ نيلحرملا نييناركوألا نييندملا قوقح
 داحتالا ىلإ مهليحرتل نوططخي ، ةيفصتلا تاءارجإ دعب .ةيقنت ركسعم ىلإ ، لفط 300 نم رثكأ مهنيب ، لوبويرام ناكس نم
 .يسورلا
 يناركوألا ةيحصلا ةياعرلا ماظن قفارم ىلع ًاموجه 263 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تقثو ، رايأ / ويام 29 و طابش / رياربف 24 نيب
 59 بيصأ ، كلذل ةجيتنو .)نيزختلا قفارمو ، ىضرملاو ، نيفظوملاو ، لقنلا لئاسوو ، ةيبطلا قفارملا ىلع تامجهلا كلذ يف امب(

 .كستينودو ، نوسريخ ، فيهينريشت ، كسناهول قطانم يف صاخ لكشب ةداح ةلكشملا .اًصخش 75 لتقو اًصخش
 دعي ، عازنلا نم ةررضتملا قطانملا يف .ةيئادعلا لامعألا ةجيتن رامدلا نم يناعت ةيناركوألا ةيميلعتلا تاسسؤملا لازت ال امك
 .اًدقعم تنرتنإلا ربع ميلعتلا ىلإ لوصولا
 ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا لبق نم ةيساقلا ةلماعملاو بيذعتلاب ةيسورلا رسألا نم مهحارس قالطإ مت نيذلا نويناركوألا دونجلا دافأ
 ىلإ امو ، ةيلوألا تافاعسإلا صقنو ، مهدض ةفورعملا ريغ داوملاو يئابرهكلا رايتلا مادختساو ، برضلا ، صوصخلا هجو ىلع(
 .)كلذ
 ةمواقم
 .ايناركوأل ةديؤم ةريسم يف ، ايهزهزيروباز ةقطنم ، اًتقؤم ةلتحملا لوبوتيليم ناكس نم تارشعلا جرخ ، ويام 29 يف
 
 يداصتقالا عضولا
 ةياهن لولحب يملاعلاو يلحملا بلطلا ةيبلتل بوبحلا نم ةيفاك تايطايتحا ايناركوأ كلتمت ، وكنتسوأ هيلوأ يسائرلا راشتسملل اًقفو
 .دوسألا رحبلا يف ةيركسعلا ةطشنألا عيمج فقوت طرشب ، 2022 ماع
 ةيفحصلا ةمدخلا تغلبأ ، ويام 27 يف .ايناركوأ يف بلصلا ةعانصل ةيداصتقالا تاناكمإلا ةداعتسا يف ةدحتملا تايالولا دعاست
 ىلع ةقباسلا ةرادإلا اهتضرف يتلا ٪ 25 ةغلابلا ةيفاضإلا موسرلا ماع ةدمل يغلي اًيذيفنت اًرمأ عقو ندياب وج نأ ضيبألا تيبلل
 .يناركوألا بلصلا تادراو
 هذه لعفلاب ةسسؤم 601 تلمكأ ، نيطوتلا ةداعإ جمانرب يف تكراش يتلا تاكرشلا نيب نم ، ةيناركوألا داصتقالا ةرازول اًقفو
 .ةيالولا نم ةيبرغلا قطانملا يف ةديدجلا عقاوملا يف لمعلا لعفلاب اهنم 390 تفنأتساو ، ةوطخلا
 ىلع .ةيبنجألا تالمعلا حابرأ نم ةيفاضإ غلابم بذج لالخ نم ايناركوأ يف يلكلا يلاملا رارقتسالا نيسحت داصتقالا ةرازو لواحت
 ايلوي داصتقالا ةريزو عقوتت ، نايلفيرت يرام نآ ةدحتملا ةكلمملا يف ةيلودلا ةراجتلل ةلودلا ةريزو عم عامتجا دعب ، صوصخلا هجو
 .وينوي رهش ةيادب يف ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةيناركوألا عئاضبلا تارداص ىلع ةيرفصلا ةيكرمجلا موسرلا أدبت نأ وكنيريفس
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ىرجأ .ايناركوأل يلودلا معدلا زيزعتل ءاكرشلا عم طشن يسامولبدو يسايس راوح ىلع ظافحلا نويناركوألا نولوؤسملا لصاوي
 ويرام يلاطيإلا ءارزولا سيئرو نوسنوج سيروب يناطيربلا ءارزولا سيئر عم ةيفتاه تاثداحم يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا
 يعافدلا معدلا زيزعت اوشقانو .ةهبجلا يف عضولا ىلع هيرواحم سيئرلا علطأو .هتور كرام يدنلوهلا ءارزولا سيئرو يجارد
 .يبوروألا داحتالا يف ايناركوأ ةيوضعو ةيملاعلا ءاذغلا ةمزأ نم ةياقولاو دوقولا تادادمإو
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 ريميدولوف يناركوألا سيئرلا اهب ىقتلا .فييك ىلإ ةيمسر ةرايزب نيرام اناس ادنلنف ةيروهمج ءارزو ةسيئر تماق ، ويام 26 يف
 .ةيناسنإلاو ةيلاملاو ةيعافدلا تادعاسملا نعً الضف ، ايسور ىلع ةضورفملا تابوقعلا ىلع ًابعشوً ةموكح ادنلنف ركشو يكسنيليز
 ايناركوأ رامعإ ةداعإ نأشب لماشلا لمعلاو ، يبوروألا داحتالا يف ةيلبقتسملا ايناركوأ ةيوضعل ةيسيئرلا بناوجلا نابناجلا شقان
 ةيقافتا نافرطلا عقو .لاهيمش سيند يناركوألا ءارزولا سيئرب نيرام اناس تقتلا ، كلذ ىلع ةوالع .ايسور دض تابوقعلا ةسايسو
 .ايناركوأ يف ميلعتلا حالصإل يدنلنفلا يلاملا معدلا نأشب
 ءارزولا شقان ، ةثداحملا لالخ .انولوك نيرثاك ةيسنرفلا ةيجراخلا ةريزو عم ةيفتاه ةثداحم ابيلوك ورتيمد ةيجراخلا ريزو ىرجأ
 ابيلوك ورتيمد شقان .يبوروألا داحتالا ةيوضعل حشرم عضو ايناركوأ حنمو ، طفنلا رظح كلذ يف امب ، ايسور ىلع تابوقعلا ةدايز
 ةيجراخلا نوؤشلل يبوروألا داحتالل ىلعألا لثمملا عم ةيفتاه ةثداحم يف ايسور ىلع ةيبوروألا تابوقعلا طوغض نم ديزملا اًضيأ
 .ليروب بيزوج ، ةينمألا ةسايسلاو
 ىلإ Krab زارط نم عفدلا ةيتاذ ةيعفدم ةدحو 18 ادنلوب تلقن .نييبرغلا ءاكرشلا نم يركسعلا معدلا يقلت يف ايناركوأ رمتست
ِ ّددعتم ِخيراوصلا ماظن ميلست يف رظنلل ةيراج تاضوافملا .تادعملا ليغشت ىلع ةيناركوأ ةيعفدم 100 تبردو ةحلسملا تاوقلا
 هذه نأشب تايقافتا ىلإ لصوتلا مت دقف ، زميات كرويوينو لانروج تيرتس لوو ةفيحصل اًقفو .ايناركوأ ىلإ ةيكيرمألا ِقالطنالا
 .ةيلاتلا ةيركسعلا ةدعاسملا ةمزح يف ةحلسألا جاردإ متيسو ، ةلأسملا
 .ايناركوأل وروي رايلم ةميقب ةحنم ميدقت نع ايناملأ تنلعأو .قفدتلا يف ءاكرشلل ةرشابملا ةيلاملا ةدعاسملا رمتست امك
 ةدمل وروي نييالم 5 عمج نم ايناوتيل تنكمت .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل لاومألا عمج يف ايناركوأل ةكيرشلا نادلبلا ناكس كراشي
 .2 يب يت رادقريب رايط نودب تارئاطلا ءارشل اهمادختسا متيس يتلاو ، مايأ ةثالث
 هجو ىلع - يبوروألا لماكتلا ةيلمعل معدلا ريفوت فدهب "داحتالا زيزعت .ايناركوأ ناضتحا" ةيمالعإلا ةلمحلا ايناركوأ تقلطأ
 نوناقل تاليدعت عورشم يناركوألا ءارزولا سلجم ديأ .يبوروألا داحتالا ةيوضعل حشرملا عضو ىلع لوصحلا ، صوصخلا
 داحتالا عم "كرامجلا نم ةافعم ةريشأت" ىلإ قيرطلا يف NCTS بسوحملا روبعلا ماظن قيبطتل يرورض رمأ وهو ، كرامجلا
 .يبوروألا
 ىلإ لمع ةلحرب ماقو قاطنلا عساو يسورلا وزغلا ةيادب ذنم ةرم لوأل فييك ةقطنم يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا رداغ
 ثيح ، ةقطنملا يف عضولا نع ريراقت ىلإ عمتسا ثيح ، فيكراخ ةقطنمو ةنيدملا ةدايق عم تاعامتجا يكسنيليز دقعو .فيكراخ
 .ةيمسرلا هتابجاو ءادأ يف هلامهإل فيكراخ ةقطنم يف ايناركوأ يف نمألا زاهج سيئر لاقأ امك .ةيئادعلا لامعألا لصاوتت
 ةسينكلا تدقع ، ايناركوأ ىلع يسورلا ناودعلل وكسوم ةيكريرطب معد نونيدي نيذلا نينمؤملا نم ةديازتم تاداقتنا طسو
 ةسينكلا نم ليريك كريرطبلا فقوم ىلع اهتقفاوم مدع نع هيف تبرعأ اسلجم وكسوم ةيكريرطبل ةعباتلا ةيناركوألا ةيسكذوثرألا
 ينعي ال اذه ، ةيلمعلا ةسرامملا يف نكل .ايناركوأ يف ةلماعلا ةسينكلا ةيلالقتسا ىلع سلجملا رارق دكؤي .ةيسورلا ةيسكذوثرألا
 ةسينكلا ىلإ اهاياعر لاقتنا فيثكت فقوو روهمجلا ءاضرتسا ىلإ ىعست ، ةقيرطلا هذهبو .وكسومب قلعتي اميف اهتناكم رييغت
 .ايناركوأ يف ةيسكذوثرألا
 ، كلذل ةجيتنو .ينلعلا دازملاب 2022 نجيفوروي يف اهب تزاف يتلا سأكلا عيبب ارتسكروأ شولاك ةيناركوألا ىقيسوملا ةقرف تماق
 .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل رايط نودب تارئاطلا ءارشل اهمادختسا متيس يتلاو ، رالود 900000 عمج نم نويقيسوملا نكمت

 
 .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  


