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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ 	8:00،1 نم اًرابتعا 2022 سرام31	

 

 يلمعلا عضول
 ةلماكلا ةرطيسلا ضرفو ةنيعم تاهاجتا يف ةيموجهلا تايلمعلا فانئتسال دادعتسالاو ، عيمجتلا ةداعإ ىلع ةيسورلا تاوقلا زكرت
 .كسناهولو كستينود يتقطنم يضارأ ىلع
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا
 ريرحت مت هنأ داعبتسالا ةقطنم ةرادإل ةيناركوألا ةيموكحلا ةلاكولا تحرص .فييك برق نم هتادحو ضعب يسورلا شيجلا بحسي
 ضعب كرحتت نأ لمتحملا نم هنأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه ربتعت .ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم يضارأ
 .ىرخأ تاهاجتا يف ةيسورلا تاوقلا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، سواشت فالسيشتايف غلبأ .اهل اهفصقو فيهينريشت ةنيدم راصح يسورلا شيجلا لصاوي
 .اهباحسنا وأ تاوقلا عيمجت ةداعإ - ةقطنملا يف ةيسورلا تادحولل ةطشن ةكرح نع ، فيهينريشت
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 .كسروتاماركو كسنايفولس دصل يقرشلا يبونجلا هاجتالا يف مدقتلا ةيسورلا تاوقلا لواحت ثيح مويزيإ نم برقلاب لاتقلا رمتسي
 ةنيدملا يف ضرألا تحت زاغ بيبانأ طخ رمد ، فصقلا ةجيتن .فيكراخ يف ةيتحتلا ةينبلاو ةينكسلا قطانملا ىلع تابرض ليجست مت
 ، فيكراخ ةنيدم طسو نم برقلاب خوراص طوقس ليجست مت امك .زاغ نودب كلهتسم 34000 يلاوح كرت امم ، )اكفيتلاس ةقطنم(
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر راشأو .اياحضلاب ةصاخلا تانايبلا حيضوت مت .ةنيدملا ءايحأ ىلع لصاوتم يعفدم فصق رمتسيو
 .ةثالث بيصاو صخش لتقو .يشاغريد ةدلب يف ةنيدملا سلجم ينابم دحأ ريمدت ىلإ ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا
 ينزيبور و انسابوب ىلع ةرطيسلا ىلع نوزكري مهنإ .كسناهول ةقطنم يف ةيفاضإ تادعمو تاوق رشن ةداعإب ةيسورلا تاوقلا موقت
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس دافأ .كستينودوريفيس و كسناشتيسيل نوفصقي اضيأ مه .كسناهول ةقطنم يف
 .راهنلا لالخ ةقطنملا يف اولتق ، ةيناثلا نس نود لفط مهنيب نم ، لقألا ىلع صاخشأ 3 نأ ، كسناهول يف ةيميلقإلا
 .ةيناركوألا دودحلا نم برقلاب ةيسورلا دوروغليب ةنيدم يف طفن عدوتسم يف قيرح علدنا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 .كستينود ةقطنم نم طسوألا ءزجلا فصقب ةيسورلا تاوقلا موقت امك .لوبويرام لجأ نم لاتقلا رمتسي

 دق اكفيلياخيموفون و اكفيروهونسارك ، اكنيرام نأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب حرص
 هذه يف .رادلوفو اكفينيتنايتسوك و اكنيرام و ينيتاراشتوا عمتجم فصق مت ، راهنلا لالخ .سرام 31-30 ةليل فصقلل تضرعت
 .)لافطأ 4 مهنيب( اصخش 22 بيصأ .صاخشأ 5 لتق ةقطنملا نم قطانملا
 قطانم 5 ريرحت مت ، كلذل ةجيتن .يجوروباز هاجتا يف ةيناركوألا تاوقلل داضملا موجهلا نع ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا ةدايق غلبت
 .لوبييلوه نم برقلاب ةلوهأم
 :وربيند هاجتا
 غلبأ .دوقو عدوتسمو يرادإ ىنبم ريمدت .كسفورتبوربيند ةقطنم يف ةيركسع ةأشنم ىلع ةيخوراص تابرض ةيسورلا تاوقلا تنش
 .صاخشأ 5 ةباصإو 2 لتقم نع ، وكنشينزير نيتنلاف ، كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر
 :يبونجلا هاجتالا
 ىلع نوسريخ يف ناكسلاب ةلوهأم ةقطنم 11 ىلع ةرطيسلا ةداعتسا تمت ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل داضملا موجهلل ةجيتن
 .وربيند رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع كسفورتبوربيند ةقطنم عم دودحلا

 
 يناسنإلا عضولا
 نييندملا اياحضلل يلامجإلا ددعلا غلب ، راذآ / سرام 31 نم ًارابتعا ، ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكمل اًقفو
ً الفط 148 لُتق ، راذآ / سرام 31 ىتح ، ماعلا يعدملل اًقفو .)اًحيرج 1935 وً اليتق 1232( 3167 عازنلا ةجيتن ايناركوأ يف
 .عارصلل ةجيتن ايناركوأ يف 232 بيصأو
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 ناكس نم 827 و لوبويرام ناكس نم 631( اًصخش 1458 نأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ
 يف هيجيروباز يف ةصاخلا مهتارايس يف اهيلع قفتم ةيناسنإ تارمم ةثالث لالخ نم مهؤالجإ مت دق )هييجوروباز ةقطنم يف تادلبلا

 .سرام 31
 نم ًارسق مهريجهت مت دق يناركوأ فلأ 400 نم رثكأ نأ ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تحرص
 تاطلسلل اًقفو .لوبويرام ناكسل ينوناقلا ريغ ليحرتلا رارمتسا ، ىرخأ رومأ نيب نم .عازنلا ةيادب ذنم ايسور ىلإ ايناركوأ
 .اًتقؤم ةلتحملا كسناهولو كستينود قطانم يضارأو يسورلا داحتالا يضارأ ىلإ لوبويرام ناكس نم اًفلأ 45 لقن مت ، ةيناركوألا
 نولواحي اوناك نيعوطتملا نم لقألا ىلع نيتلفاق اوفصق ، فيهينريشت نم برقلاب .ةيناسنإلا تايلمعلا ةلقرع ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 .اياحضلا ددع ريدقت متي .سانلا ءالجإو ةيناسنإلا تادعاسملا لاصيإ
 نع لقي ال ام ةيدوقنعلا رئاخذلا ةيسورلا تاوقلا تمدختسا ، ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةضوفم ، تيليشتاب ليشيمل اقفو
 .ايناركوأ يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا يف ةرم نيرشع
 نيصخش لوح تامولعم حيضوت متي ؛ ةيسورلا رسألا يف ًايندم اًفظومو اًيلحم اًيموكح الوؤسم 24 كانه ، سيئرلا بتكمل اًقفو
 .نيرخآ
 فيالوكيم ةرادإ ىلع يخوراصلا سرام 29 موجه نم اياحضلا ددع عفترا ، ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ نم ةثدحملا تانايبلل اًقفو
 .اًصخش 20 ىلإ ةيميلقإلا
 ريغ كلهتسم 925000 نم رثكأو ناكسلاب ةلوهأم ةقطنم 1339 نم رثكأ لازت ال ، سرام 31 نم اًرابتعا ، ةقاطلا ةرازول اًقفو
 .زاغ تادادمإ نودب كلهتسم فلأ 338 كانه .ايناركوأ يف ةطشن
 ةمواقم
 جارفإلاب نيبلاطم ىلع ناتسيرب الوه ناكس جتحا .ايناركوأل ةديؤم ةيملس تاريسم نومظني اًتقؤم ةلتحملا نوسريخ ةقطنم ناكس
 .ةيسورلا تاوقلا مهتفطتخا نيذلا نيرخآلا نينطاوملاو يلحملا ةدمعلا نع
 
 يداصتقالا عضولا
 ىقلتت ططخم داجيإل طاشنب نولمعي نييناركوألا نييسامولبدلا نأ ، يناركوألا ضوافملا دفولا سيئر ، اييماخارأ ديفاد نلعأ
 .ةيسورلا تاوقلا اهتببس يتلا رارضألا نع ضيوعتك ةرداصملا ةيسورلا لوصألا هبجومب ايناركوأ
 رالود نويلم 700-500 نم ةيبنجألا تالمعلا لوادت مجح ضفخنا ، يناركوألا ينطولا كنبلا يف ةحوتفملا قوسلا ةرادإ ريدمل اًقفو
 .لماشلا اهوزغ ايسور تأدب نأ ذنم اًيموي رالود نويلم 200-100 ىلإ
 سرام 14 ذنم تقلغُأ دق ةيدنلوبلا فوكاركو خينويم يف اهعناصم نإ MAN ةيناملألا تالفاحلاو تانحاشلا عينصت ةكرش تلاق
 .ةيناركوألا عناصملا يف ةجتنملا ةيئابرهكلا كالسألا ميلست تايلمع ءاهنإ ببسب

 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 زاهجل قباسلا سيئرلا ديرجت مت .ةنوخلا نم نوناقلا ذافنإ تالاكول يجيردتلا ريهطتلا يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر نلعأ
 ةقطنم يف يناركوألا نمألا زاهجل قباسلا سيئرلاو ، فومون يردنأ ، ايناركوأ يف يلخادلا نمألل ةيسيئرلا ةيريدملا يف نمألا
 .ةماعلا امهبتر نم ، وكشتوروفيرك يهريس ، نوسريخ
 ىلإ اعدو ، مهمعد ىلع ءاكرشلا ركشو .ايلارتسأو ادنلوهو اكيجلب تاناملرب مامأ ةملك يكسنيليز ريميدولوف ىقلأ ، راهنلا لالخ
 .ايسور دض ةيداصتقالا تابوقعلا زيزعتو ايناركوأل ةيركسعلا ةدعاسملا ةدايز
 مالسلا وحن ةكرتشملا تاوطخلا نم ديزملا ناغودرأ بيط بجر يكرتلا سيئرلا عم يكسنيليز ريميدولوف شقان ، ةيفتاه ةثداحم يف
 ناغودرأ فوكينزير يسكيلوأ عافدلا ريزو غلبأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ايناركوأ نمأل اًنماض نوكتل ايكرت دادعتساو ايناركوأ يف
 .نييناركوألا نييندملا دض ايسور اهتبكترا يتلا برحلا مئارجب
 .اهمعدو ايناركوأ نع عافدلا ةلأسم اشقانو وسراو يف ادود هيردنأ يدنلوبلا سيئرلاب ابيلوك ورتيمد ايناركوأ ةيجراخ ريزو ىقتلا
 يتلاو ، ايناركوأ ىلإ ابوروأ يف نواعتلاو نمألا ةمظنمل ةعباتلا ةصاخلا ةبقارملا ةثعب ةيالو ءاهنإ مت ، يسورلا داحتالا فقوم ببسب
 نإف ، وار وينغيبز يدنلوبلا ةيجراخلا ريزوو ابوروأ يف نواعتلاو نمألا ةمظنم سيئرل اًقفو .2014 ماع ذنم دالبلا يف لمعت تناك
 .ايناركوأ يف اهدوجوو ةمظنملا رود لوح تارواشملا نآلا عباتت ابوروأ يف نواعتلاو نمألا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا
 لمشتو .ةماهلا ةيبرغلا تاينقتلا ءارشو دويقلا نم صلمتلا نم ايسور عنمل ايسور دض ةديدج تابوقع ةمزح ةدحتملا تايالولا تضرف
 ةموكحلا تلخدأ ، هسفن تقولا يف .ةيسورلا تاينورتكلإلاو ناريطلاو ءاضفلا تاعانص نم ةكرش 21 و ادرف 13 تابوقعلا ةمئاق
 ليئاخيم يسورلا لارنجلا عضو مت امك .ةيموكحلا مالعإلا لئاسوو ةيسورلا ةياعدلا دض ةديدج ةيدييقت ريبادت ةيناطيربلا
 .تابوقعلا ةمئاق ىلع ، لوبويرام راصح دوقي يذلا ، فيستنيزيم
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 يف امب( ةكاتف ةحلسأ ريفوت ةلأسم اهنإ .ايناركوأل معدلا عيسوت نوشقاني ءافلحو ندنل نأ سالاو نب يناطيربلا عافدلا ريزو حرص
 .يتسجوللا معدلاو بيردتلا نعً الضف ، )تايراطبلا ةحفاكم لئاسوو ىدملا ةديعب ةيعفدملاو ، يلحاسلاو يوجلا عافدلا ةمظنأ كلذ
 تاوقلل ةيفاضإ ةيعافد ةيركسع تادعاسمك رالود نويلم 18.7 كلذ يف امب ، رالود نويلم 91 ةميقب تادعاسم ميدقت ايلارتسأ تررق
 ىلع موسرلا ةدايز ىلإ ةفاضإلاب ، محفلا نم نط فلأ 70 و رالود نويلم 65 ةميقب ةيناسنإ تادعاسمو ، ةيناركوألا ةحلسملا
 .٪35 ةبسنب ايسوراليب و يسورلا داحتالا نم تاجتنملا عيمج نم تادراولا

 
 .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


