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 لئاصف ةعبرأ دي ىلع مهدينجت مت ًالفط رشع ةعبس تانايب ىلع "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تلصح
 ةيلاتق تامهم يف مهمادختساو
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 ام دينجتب ايكرت نم موعدملا ضراعملا يروسلا ينطولا شيجلا نمض يوضنت لئاصف تماق ،2022 ماعلا علطم ذنم

 بعالتلا ّمتو ،نيغلابلا ددجلا نيبستنملا عم بنج ىلإً ابنج ةيبيردت تاركسعمل مهعاضخإو ًالفط 40 نع لقي ال

 ،ةرشع ةنماثلا نس لعفلاب اوغلب دق مهنأ ىلع لئاصفلا ةيتاذ/ناويد نمض مهليجستو لافطألا كئلوأ رامعأو تانايبب

 .ققحتلاو دصرلا تايلمع لالخ نم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" هيلإ تلصوت املً اقفو كلذو

 ةيصخشلا مهتانايبب بعالتلا مت .ءانبلاو ريرحتلا ةكرح حلاصل دنجم ًالفط 17 تانايب ىلعً ارخؤم "نويروس" تلصح

 اهيف وأ ةروزم ةيصخش تايوه/ةيتوبث قاروأ اومدق نيذلا لهألا لبق نم ةرمو ،مهدنجت يتلا لئاصفلا لبق نم ةرم

 ايكرت اهتأشنأ يتلا ةيلحملا سلاجملل ةعباتلا يندملا لجسلا زكارم نم تايوهلا كلت رادصتسا مت .ةطولغم تامولعم

 .اهذوفن قطانم مومع يف

 ةعباتلا تاسسؤملا اهردصتست يتلا ةيصخشلا تاقاطبلا يف تالكشملا حضويً اريرقت "نويروس" تدعأ نأ قبس

 نوثحابلا هب ماق ثيدح دصر يفو .ةيكرتلا ةيلخادلا ةرازوب رشابم لكشب ةطبترملاو ةتقؤملا ةيروسلا ةموكحلل

 ناكمب ةلوهسلا نم لازي امو ،اهتجلاعم متت ملو ةدوجوم لازت ام تالكشملا هذه نأ نيبت "نويروس" ىدل نويناديملا

 .ةقيقد ريغ وأ ةطولغم تامولعم يوحت ،تاسسؤملا كلت نم ةيصخش قاروأ رادصتسا ىتحو ،ةيتوبثلا قاروألا ريوزت

 ماعلا لالخ ظوحلم لكشب تدادزا اهنكلو ،ةديدج تسيل "ينطولا شيجلا" لئاصف دي ىلع لافطألا دينجت ةرهاظ

 نيماعلا لالخ ايبيل يفو ةيلخادلا تاعازنلا يف لافطألا دينجت لوح ةدع ريراقت "نويروس" تدعأ نأ قبسو ،2022

 19 خيراتب ةتقؤملا ةيروسلا ةموكحلل ةعباتلا ناكرألا ةئيه/عافدلا ةرازو  نايب نم مغرلا ىلع كلذو ،2021و 2020

 صن امك .ينطولا شيجلا نمض رشع ةنماثلا نس نود لافطألا عوطت وأ دينجت عنم ىلع صن يذلاو ،2020 ويام/رايأ

 "نويروس" تدصر ثيح ،نآلا ىتح ثدحي مل يذلا رمألا وهو ،نيبستنملا لافطألل يروفلا حيرستلا بوجو ىلع نايبلا

 .لئاصفلا كلت فوفص نمض اولاز امو ماوعأ لبق مهدينجت مت ًالافطأ دوجوً ارخؤم

 يف ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا يف ةلفطو ًالفط 29 نع لقي ال ام دينجت تّقثو دق "نويروس" تناكو

 .2022 ماع نم لوألا فصنلا لالخ كلذو ،ايروس قرش لامش

  :دينجتلا ضرغب لافطألا باطقتسا قرط .1

 ةصاخ رداصم نمو نيدنجملا لافطألا ضعب تالئاع نم "نويروس" اهيلع تلصح يتلا تاداهشلاو تامولعملا تفشك

 يه لئاصف ةعبرأ فوفص يف "ءانبلاو ريرحتلا ةكرح" نمض لافطألا دينجت تايلمع يروسلا ينطولا شيجلا نمض

 ."ماشلا روقص"و ،"ةيقرشلا شيج"و ،"20 ةقرفلا"و ،"ةيقرشلا رارحأ عمجت"

 ليصفلا ةبغر نع يمسرلا نالعإلا وه لوألا .نيددحم نيبولسأ لافطألا دينجت يف لئاصفلا عابتا "نويروس" تدصر

 رايتخا وهو يناثلاو ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع اهل ةيمسرلا تاباسحلا قيرط نع كلذو هيلإ ةديدج رصانع مضب

 1.ىرخألا تازيملاو لاملاب مهيوذ ءارغإو لافطألل ليصفلا نم رصانع

 دينجت ةيلآ ردصملا حرش .هتيوه فشك مدع بلط "ءانبلاو ريرحتلا ةكرح" نمض يدايق ىلإ "نويروس" تثدحت

 :يلي ام هتدافإ يف لاق ثيح ،يمسرلا نالعإلا ربع لافطألا

 
 .اھرشن نم ةلیلق مایأ دعب تانالعإلا مظعم تفذح 1
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 نمو ةبولطملا طورشلا نع نلعي ثيح ،ددج نيلتاقم مضب هتبغر نع يمسر لكشب نالعإلاب ليصفلا موقي"

 لابقتسا متي .طقف يلكش رمأ اذه ةقيقحلا يف نكل .ةرشع ةنماثلا قوف مدقتملا رمع نوكي نأ اهنمض

 يصخشلا سرحلا قيرف نمض وأ ةصانقلا نمض اونوكيل مهبيردت متيو ً،اماع 13 رمع نمً اءدب نيمدقتملا

 ةعباتلا سوفنلا تالجس نم اهرادصإ مت ةيتوبث قاروأ نيمدقتملا لافطألا ووذ مدقي .ليصفلا دئاق متاح وبأل

 متي نأ دعبو .تاونس ةدعب يقيقحلا هرمع نم ربكأ لفطلا رمع نوكي قاروألا هذه يفو ،ةيلحملا سلاجملل

 كئلوأل ربكأ رمع ءاطعإو تانايبلا كلت رييغتب ليصفلا ىدل ناويدلا/ةيتاذلا بتكم موقي لفطلا لوبق

 ."نيترم ريغت نيبستنملا لافطألل يقيقحلا رمعلا هنأ ينعي اذه ،لافطألا

 ديدج لتاقم 800 مضب "ةيقرشلا شيج"و "20 ةقرفلا"و "ةيقرشلا رارحأ" لئاصف تماق دقف ،هسفن ردصملا بسحب

 هجيرخت مت ،ردصملا هاور ام بسحب %40 وحنب نيدنجملا لافطألا ةبسن ردقتو ،2022 ماع علطم ذنم مهفوفص ىلإ

 .لئاصفلا كلت تاباسحو ءانبلاو ريرحتلا ةكرحل ةيمسرلا تاباسحلا ىلع اهنع نالعإلا مت ةيبيردت تاركسعم 3 نم

 ةجاحلا نيلغتسم ،تاعومجملا رصانع لبق نم يدرف لكشب متيف ،لافطألا دينجتل يناثلا بولسألاب قلعتي اميف امأ

 زجاوحلا ىلع مهزرف متي وأ ةلتاقم رصانعك لافطألا ءالؤه قاحلإ متي .ةئيسلا مهفورظو لافطألا يوذل ةيداملا

 لك ةيكرت ةريل 450 هردق بتار ىلع لافطألا نودنجملا لصحي .تادلبلاو ىرقلا لخاد ليصفلل ةيركسعلا طاقنلاو

 ،ةصانق وأ يصخش سرحك مهبيردت مت نيذلا لافطألا هيلع لصحي يذلا بتارلاب ةنراقم ليلق غلبم وهو ً،اموي نيسمخ

 .دحاولا رهشلا يف ةيكرت ةريل 1500 غلبي يذلاو

 :نيدنجم لافطأ لوح ةيفاضإ تامولعم .2

 ةيصخش تانايبب ةمظنملا ردصملا دّوز ."ءانبلاو ريرحتلا ةكرح" فص يف يدايق وهو ،يناث ردصم ىلإ "نويروس" تثدحت

 نيصانقو نييصخش سارحك مهلمع سأر ىلع نآلا ىتح اولاز امو ةرشع ةثلاثلا رمع يف مهو مهدينجت مت لافطأل روصو

 2.دينجتلل ينوناقلا نسلا اوغلبي مل مهنأ مغرً افنآ ةروكذملا ةعبرألا لئاصفلا نمض

 ديلاوم نم 4و ،روزلاريد ةظفاحم ديلاوم نم 10 مهنيب ،ًالفط 17 تانايب "نويروس" اهيلع تلصح يتلا ةمئاقلا تمض

 شيج" برد امنيب ،نيصانقك مهنم ةسمخ ةيقرشلا رارحأ" ليصف برد .ةقرلا ةظفاحم ديلاوم نم 3و ،بلح ةظفاحم

 ةعومجم نمض لافطأ نيلتاقم ةسمخ بيردتب "20 ةقرفلا" تماق دقو اذه .نيلتاقمك نيرخآ ةسمخ "ةيقرشلا

 .23 رايع يوج داضم ةحلسأ ةامرك نينثا نيلتاقم "ماشلا روقص" ليصف بردو ،ةصاخلا تاوقلا

 ةلئاعلا تيطُعأ ."ةيقرشلا رارحأ" ليصف حلاصل امهدينجت مت نيقيقش نيلفط يوذ عم ثدحتلا نم "نويروس" تنكمت

  .نيرفع ةقطنم يف وجار ةيحان يف دركلا ناكسلا نم هيلع ىلوتسم ًالزنم نيلفطلا دينجت دعب

 متي ملو ،بيردت يأ يقلت نود ً،ايداع ًالتاقمً ارصنع نوكيل لوألا لفطلا دينجت مت ،نيلفطلا يوذ ةداهش بسحب

ً ابتار نيرهش لك ىضاقتيو ،نيرفع ةقطنم يف ليصفلل ةعباتلا زجاوحلا دحأ دنعً ايلاح دجاوتي .ركسعم يأب هقاحلا

 لصحيو ،رخآل ناكم نم رمتسم لكشب لقنتيوً اصانق نوكيل يناثلا لفطلا بيردت مت نيح يف .ةيكرت ةريل 450 هردق

 .ةيكرت ةريل 1500 هردق يرهش بتار ىلع

 نمو ،كراعملا ةيادب يف ،"نوتيزلا نصغ" ةيلمع لالخ لتق دقو ،ليصفلا نمضً ارصنع ناك بألا نأ نيلفطلا ووذ ركذ

 لتقم دعب ةلئاعلا هيلع لصحت نأ ضرتفي يذلا يرهشلا بتارلا نمو يلام ضيوعت يأ نم ةلئاعلا نامرح مت مث

 
 .روصلاو تامولعملاب اندیوزتب ماق يذلا ردصملا بلطل ةیبلتو ،مھیوذو لافطألا ةمالسب قلعتت ةینمأ بابسأل ةمئاقلا رشن نع "نویروس" ظفحتت 2
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 نيمأت عيطتستل ليصفلاب امهقاحلإو نيلفطلا مضب ليصفلا رصانع ضرعل لثتمت نأ الإ ةلئاعلا مامأ نكي مل .لتاقملا

 :"نويروس"ـل لاق يذلا ردصملا بسحب ،اهتشيعم

 ماع علطم وأ 2019 ماع رخاوأ يفو ً.اماع 12 ربكألا نبالا رمع ناك 2018 ماع يف نيلفطلا دلاو لتق امدنع"

 ةرود كانه نأ لاقو انلزنم ىلإ ليصفلا يف نيلماعلا دحأ اهنيح ءاج .صانقك هبيردتو هدينجت مت 2020

 نيلفطلا ةدلاو تقفاو .ليصفلل مضنيل هرايتخا متي فوسف اهزايتجا لفطلا عاطتسا لاحبو لافطألل ةيركسع

 امهترجأ يفكت الوً ايموي ةليوط تاعاسل نالمعيً اقباس نالفطلا ناك .ديدشلا رقفلا ببسب امهدينجت ىلع

 ناكو هقيقش دينجت مت رهشأ ةتسب ربكألا نبالا دينجت دعب .مهمأو لافطأ سمخ نم ةفلؤملا ةلئاعلا ماعطإل

 يف زجاوحلا دحأ ىلع فوقولا هنم اوبلطو ،اهيلع هبيردت نود ةيقدنب هميلست مت ً.اماع 13 كاذنآ هرمع

 ."نيرفع
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