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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ 	8:00،6 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	5	

	
 يلمعلا عضولا
 يف  .كسناهولو كستينود يتقطنم يضارأ ىلع ةلماك ةرطيس ضرف ىلإ فدهت تايلمعب ةيسورلا تاوقلا موقت 
 .مهتادحول يكيتكتلا فقوملا نيسحت نولواحي ، بونجلا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
  .فيهينريشت ةقطنم يف ةيناركوألا ةلودلا دودح ىلإ ةيناركوألا دودحلا سرح ةرئادل ةعباتلا ةيعرفلا تادحولا تلصو 
 كسريهو )ايسوراليب عم دودحلا نم برقلاب ةعقاولا( يكسفوربيندو يشيشنادين تانطوتسم ىلع ةرطيسلا تفنؤتسا
 .)ايسور عم دودحلا نم برقلاب ةعقاولا(
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ناكرألا ةئيه تاريدقتل اًقفو  .مويزيإ نم برقلاب ةبراض ةعومجم ليكشت ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، فيكراخ ةقطنم يف 
 )فيكراخ ةقطنم( فوكنيفراب يتنطوتسم هاجتا يف موجه نشل نودعتسي مهنإف ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا
 .)كستينود ةقطنم( كسنايفولسو
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأل اًقفو  .ةيوضوف ةقيرطب فيكراخ ةقطنم فصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 ، يكتاكيتايبو ، اكفيتلاس قطانم( فيكراخ تناك ، ليربأ 5 موي حابص نم اًرابتعا ، فيكراخ يف ةيميلقإلا
  .تفصق  .)فيهوشتو ، فوكنيفرابو ، يشتاهريد( ةقطنملا يف ىرخأ ةلوهأم قطانمو )اروه اندولخو ، اكفييسكيلأو
 .حورجب 8 ةباصإو صاخشأ 6 لتقم نع فصقلا رفسأو
 يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر غلبأ ، صوصخلا هجو ىلع  .كسناهول ةقطنم يف مدقتلا ةيسورلا تاوقلا لواحت 
 ةحلسملا تاوقلا عقاوم ماحتقا تالواحم نع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهو يادياه يهريس كسناهول
 .نييضاملا نيمويلا لالخ ينزيبورو انسابوبو ينجينو يكسفيكشوتوفون نم برقلاب
 ، ناسين / ليربأ 4 يف ، يادياه يهريس بسحب  .كسناهول ةقطنم يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا فصق رمتسي امك 
 يتولوزو كسريهو انسابوبو انيميركو ينزيبورو كسناشتيسيلو كستينودوريفيس ندمل فصق ةثداح 51 ةطرشلا تقثو
 ، اًضيأ نجيبور يفو  .5 حرجو دحاو صخش لتق ، نجيبور يف ليربأ 5 يف فصقلا ةجيتن  .كسيشوردوفونو
 .ممستلاب نييلحملا ناكسلا ىلع اًرطخ لكشي امم ، كيرتينلا ضمحب ةبابد ةيسورلا تاوقلا تباصأ
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 دودحلا سرح ةرئادل اًقفو  .لوبويرام ةنيدم ىلع اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، ةيعفدملاو تارئاطلا نم معدبو 
 ةيروهمج ملع عفرت ةيندم ةنيفس يسورلا شيجلا باصأ ، رحبلا نم لوبويرامل رخآ فصق لالخ ، ةيناركوألا
 .مقاطلا دارفأ دحأ بيصأ ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .ءانيملا يف تناك ناكينيمودلا
 اكنيرام تاهاجتا يف ناكسلاب ةلوهأم قطانم كستينود ةقطنم يف ةيسورلا تاوقلا تفصق ، ليربأ 5 ةليل يف 
 فصقلل كسروتامارك يف ةماع ةسردم تضرعت ، كستينود يف يميلقإلا يعدملا بتكمل اًقفو  .كستيروتو نيتيريشوأو
 .ناسين / ليربأ 5 ةليل يف
 لالخ تومخاب يف لتُق اًدحاو اًصخش نأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب دافأ 
 كرويوين يف دحاوو ، اكنيرام يف 4( كستينود ةقطنم يف نيرخآ نييندم ةينامث بيصأو  .فصقلا ةجيتن راهنلا
 .)اكفييدفأو راديلوفو تومخابو
 :وربيند هاجتا 
 ةجيتن اليل طفنلا عدوتسم ريمدت مت ، وكنشينزير نيتنلاف كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اقفو 
 .اياحضلا لوح تامولعملا حيضوت مت  .ةقطنملا يف عناصملا دحأ ررضتو يخوراص فصق
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 :يبونجلا هاجتالا 
 تانطوتسم يناركوألا شيجلا ررح ، نوسريخ ةقطنم يف هنأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 موجه ةجيتن ، كسفورتبوربيند ةقطنم عم دودحلا نم برقلاب ةعقاولا ، اكفيبويلودورتو يكسنيسنزوفوفونو اكنايربود
 .داضم
 :يبرغلا هاجتالا
 يوجلا عافدلا تاوق لبق نم خوراصلا طاقسإ ةجيتن  .لبونرت ةقطنم ىلع يخوراص موجه نش ، ناسين 5-4 ةليل يف 
 .ةيندعملا ةدمسألل عدوتسم فالتإ يف ماطحلا ببست ،
 يف تاراجفنا نع ، يكستيزوك ميسكام ، فيفل يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر غلبأ ، ليربأ 5 موي ءاسم يف 
 .يخوراص موجهل ةجيتن نوكت نأ نكمي يتلاو ، فيخيدار طيحم
 تامولعملا ةهجاوم 
 ةطحم يف ةنمآلا لمعلا ةيلمع لوح ةفيزم ةصق ريوصت تلواح ةيسورلا ةيئاعدلا مالعإلا لئاسو نأ موتاوهرينإ تركذ 
 .يسورلا شيجلا اهيلع رطيسي يتلا يجوروباز ةيوونلا ةقاطلا
 ديق لوبويرام يف تانايبلل قاطنلا عساو ريوزتو زازفتسا نع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه غلبت 
 اياحضك مهميدقتو دحاو ناكم يف ىلتقلا نييندملا ثثج عمجل ةيسورلا تاوقلا ططخت ، صوصخلا هجو ىلع  .دادعإلا
 .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا لامعأل
 ةياعدلا يف مدختسملا يسورلا نفلا ميمعتو رشنو ايسور عم نواعتلا فقو ىلإ يلودلا عمتجملا يناركوألا دهعملا اعد 
 .ةيسايسلا
  
 يناسنإلا عضولا 
 ربع اًصخش 3846 ءالجإ مت دقف ، اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف جامدإلا ةداعإ ةريزو ، كوشيريف انيريإ بسحبو 
 ، لوبويرام نم سانلا ءالجإل تالفاح 7 نم ةلفاق ءالجإ مت ، هسفن تقولا يفو .ناسين / ليربأ 5 يف ةيناسنإ تارمم
 .شوهنم ةدلب يف عنم نأ دعب ةدوعلا ىلع ربجُأ ، رمحألا بيلصلا  ـل ةيلودلا ةنجللا ةقفرب تناك يتلاو
 داحتالا لبق نم قاطنلا عساولا وزغلا ةيادب ذنم هنأ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم دافأ 
 .ايناركوأ يف )اًحيرج 2195 و اليتق 1480( ةيندم ةيحض 3675 كانه ناك ، 2022 ليربأ 5 ىتح يسورلا
 داحتالا يف حلسملا ناودعلل ةجيتن ايناركوأ يف اًلفط 431 نع لقي ال ام ىناع ، ثادحألل نيماعلا نيعدملل اًقفو 
 .ةروطخلا نم ةتوافتم تاجردب 266 بيصأو اًلفط 165 لتُق ، 2022 ليربأ 5 حابص ىتح  .يسورلا
 ةجيتن  .ناسين / ليربأ 4 يف فيالوكيم فصق نع ةمجانلا ةيندملا رئاسخلا نع تانايب ماعلا يعدملا بتكم ردصأ 
 .)لافطا 4 مهنيب( حورجب 41 بيصاو  .اًصخش 12 لتُق ، يسورلا شيجلا لامعأل
 يتلا برحلا مئارج زميات كرويوين ةفيحص يف ترشُنو راسکم ةكرش اهتطقتلا يتلا ةيعانصلا رامقألا روص دكؤت 
 .فييك ةقطنمب اشتوب يف نييندملا دض يسورلا شيجلا اهبكترا
 يف ةيسور برح ةميرج فالآ ةسمخ نم برقي ام يف قيقحتلا متي هنأ افوتكيدينيف انيريإ ةماعلا ةيعدملا تحرص 
 .نينسملاو لافطألاو نييناركوألا لاجرلاو ءاسنلا دض يسنجلا فنعلا تالاح كلذ يف امب ، ايناركوأ
 ةيقافتا نم 13 ةداملا كهتنا يسورلا شيجلا نإ ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ضوفم لاق 
 لالخإلا لجأ نم ماظتناب مهباوجتساو ىرسألا نييناركوألا دونجلا بيذعت مت  .برحلا ىرسأ ةلماعمب ةصاخلا فينج
 .رابتعالا يف تاكاهتنالا هذه ذخأ ىلع ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل افوسينيد تثحو  .مهقالخأب
 لكشب مهزاجتحاو ناكسلا نع ثحبلاب موقت ةيسورلا تاوقلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تغلبأ 
 .فيكراخ ةقطنم يف اكفيروديفو نتولوكيربو كولريب يكيليف تانطوتسم يف ايناركوأل ديؤم فقوم لالخ نم ينوناق ريغ
 نم هحارس قلطأ دق ، نوسريخ ةقطنم يف رتخب عمتجم سيئر ، كاروب ولياخيم نأ ةيناركوألا ندملا ةيعمج تدافأ 
 .ةددعتم حورجب ارثأتم ىفشتسملا يف ايلاح كاروب دقري ، ةيعمجلا بسحبو  .رسألا
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 يداصتقالا عضولا
 راطم يف لخدلا ةراسخ تغلب ، برحلا لالخ ةيلوألا تاباسحلل اًقفو ، فوكاربوك ردنسكلوأ ةيتحتلا ةينبلا ريزول اًقفو 
 .انفيرغ نويلم 500 نم رثكأ)يناركوألا ديربلا( اتشوبركوا رئاسخ تناك  ؛ انفيرغ رايلم 3.5 ليبسيروب
 ةينبلا ةداعتسال زاجوتفن ىلإ انفيرغ رايلم 4.5 ةميقب اًضرق كنبريبس مدقيس ، لاهيمش سينيد ءارزولا سيئرل اًقفو 
 .)كلذ ىلإ امو هايملا تادادمإو ءابرهكلا طوطخو زاغلا بيبانأ طوطخ( ةيتحتلا
  .بوبحلا قوس يف ةيناركوألا تارداصلا ضافخنا ىلإ تدأ ايناركوأ دض ةيسورلا برحلا نأ جربمولب ويفحص ىعدا 
 .ايناركوأ نم تادادمإلا نادقف ضيوعت ىلع ةرداق نوكت نل ىرخألا نادلبلا نم تادادمإلا ةلكيه ةداعإ ىتح
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 ايناركوأل يسورلا وزغلا ةشقانمل دقُع يلودلا نمألا سلجمل عامتجا يف يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ثدحت 
 لكيه ضوقت ايسور تافرصت نأ ىلإ يكسنيليز راشأ ، هباطخ لالخ  .فييك ةقطنم يف برحلا مئارج اميس الو ،
 .ةمظنملل عباتلا نمألا سلجم يف ضقنلا قح نم ايسور نامرحو ةدحتملا ممألل يروف حالصإ ىلإ اعدو يملاعلا نمألا
 اياحضلا لوح تامولعملا رشن دعب ةصاخ ، يسورلا داحتالا عم ةيسامولبدلا تالاصتالا دييقت ةيبرغلا لودلا لصاوت 
 ةثعبلا يف نيلماعلا سورلا نييسامولبدلا نم اًددع نأ يبوروألا داحتالا نلعأ  .فييك ةقطنم يف اشتوب يف نييندملا
 يتلا مهتطشنأ لالخ نم رارقلا اذه ريسفت مت دقو  .مهيف بوغرم ريغ صاخشأ يبوروألا داحتالا ىدل ايسورل ةمئادلا
 .يسامولبدلا مهعضو عم ضراعتت
 3( ديوسلاو )اًصخش 15( كرامندلاو )اًصخش 30( ايلاطيإ نم سورلا نييسامولبدلا درط مت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
  و )اًصخش 33( اينيفولسو )اًصخش 14( اينوتسإو )اًصخش 25( اينابسإو )صاخشأ 10( لاغتربلاو )صاخشأ
 .)صاخشأ 10( اينامور
 رارمتساو اشوب يف ةيسورلا تاوقلا مئارج ىلع اًدر ايسور دض تابوقعلا نم ةسماخ ةمزح يبوروألا داحتالا مدق 
 ىلع لماك رظح ضرف  ؛ ايسور نم محفلا تادراو ىلع رظح ، صوصخلا هجو ىلع ، هذه  .ايناركوأ دض برحلا
 لوخد ىلع رظح ضرفو  ؛ ةيسورلا قوسلا نم ٪23 لثمت )VTB اهنيب نم( ةيسيئر ةيسور كونب ةعبرأل تالماعملا
 نم يلاملا معدلاو نييسوراليبلاو سورلا لقنلا يلغشم رظح مت امك  .يبوروألا داحتالا ئناوم ىلإ ةيسورلا نفسلا
 ةكراشملا نم ةعونمم ةيسورلا تاكرشلا  .تادراولاو تارداصلا ىلع ةيفاضإ دويق ضرف  ؛ ةيسورلا ةيموكحلا تالاكولا
 .دارفألا ىلع ةديدج ةيصخش تابوقع ضرف متي  .يبوروألا داحتالا يف ةماعلا تايرتشملا يف
 ىلإ ةفاضإلاب  .ايناركوأ ىلإ ، رزتواهلا عفادم كلذ يف امب ، ةكاتفلا ةحلسألا نم ةعومجم ةينوتسإلا ةموكحلا تلقن 
 لقنب ، ةينوتسإلا ةحلسملا تاوقلاو ةينوتسإلا ةيموكحلا تالاكولا عم نواعتلاب ، نوينوتسإلا لامعألا داور ماق ، كلذ
 امو ةيبطلا تادادمإلاو ةيليللا ةيؤرلا ةزهجأو رايط نودب تارئاطلاو تالاصتالا تادعمو ندبلل ةيقاولا عوردلاو تاذوخلا
 .يناركوألا شيجلا ىلإ كلذ ىلإ
 ىلإ )ةاشم لاتق تابرعو T-72 تابابد نم تارشع ةدع( عنصلا ةيتيفوس ةعردم تابرع كيشتلا ةيروهمج تلسرأ 
 .ايناركوأ
 ةمظنأ يهو( ةيركسع تادعاسمك رالود نويلم 100 هردق يفاضإ غلبمب ايناركوأ ديوزتل ةدحتملا تايالولا ططخت 
 .)تابابدلل ةداضملا نيلفاج
  
 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  


