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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	8 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	7	

	
 يلمعلا عضولا
 كستينود يهاجتا يف عافدلا قارتخال تالواحمو مويزيإ ةنيدم نم برقلاب موجه ىلع اهدوهج ةيسورلا تاوقلا زكرت 
 ةيركسعلا ةيتحتلا ةينبلا دض ايسوراليب يضارأ نم ةيوجو ةيخوراص تابرض نشل لامتحا كانه لازي ال  .فيكراخو
 .ايناركوأ يف ةيندملاو
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 16 فاشتكا مت هنأ ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةيربلا تاوقلا ةدايق ناكرأ سيئر بئان ، شتيفزوره ردنسكلوأ دافأ 
 .ةريخألا مايألا يف فييك يف ةيسور عالطتساو بيرخت ةعومجم
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 تاوقلا نم لماكلاب يموس ةقطنم ريرحت مت ، يكستيفيز ورتيمد ، يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو 
 .ةقطنملا يضارأ ىلع ماغلألا ةلازإ لامعأ ميظنت ايلاح يرجيو  .ةيسورلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ككسلا مدختست ثيح ، فيكراخ يقرش كسنايبوكو مويزيإ يهاجتا يف اهتاوق زيكرت ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .تادحولا راشتنا ةداعإل ةيديدحلا
 قطانملا فصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأل اًقفو 
 فصق ءارج ةديس تدهشتسا اميف ، حورجبً اصخش 14 بيصأو  .فيكراخ يف اًدمع ةيندملا ةيتحتلا ةينبلاو ةينكسلا
 .ناسين 7 لالخ اهطيحمو ةنيدملا
 كسروتامارك ىلإ ةيديدحلا ككسلا ةكرح لقنت يتلاو ، فوكنيفراب ةطحم نم برقلاب رسجلا يسورلا ناريطلا برض 
 .ًاتقؤم ءالجإ تاراطق 3 قالغإ مت ، كلذل ةجيتن  .كسنايفولسو
 ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو  .انسابوبو ينجيبور ىلع ةرطيسلل اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 مت ، راهنلا لالخ  .يكسفيروبو يتولوزو يكسفيكشوتوفونو ينجين تانطوتسم نم برقلاب لاتقلا رودي ، ةيناركوألا
 .انسابوب ىلع يعفدملا فصقلا رمتسا امك  .اكفيكشوت و كسيزوردوفون و كستينودوريفيس و كسناشتيسيل فصق
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 3 ةباصإ ىلإ كستينود ةقطنم يف ةهبجلا نم ىرخأ ءازجأ يف فصقلا ىدأ  .لوبويرام محتقت ةيسورلا تاوقلا 
 .)كسنايفولسو راديلوفو اكنيرام يف( صاخشأ
 :يبونجلا هاجتالا 
 تآشنم ةيخوراصلا ةبرضلا تباصأ ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .اسيدوأ ةقطنم ىرخأ ةرم ةيسورلا تاوقلا تفصق 
 .ةيتحتلا ةينبلا
 تامولعملا ةهجاوم 
 ةينبلا ةمجاهمل ةيسورلا ةيركسعلا تارابختسالاب نيطبترم ةنصارق ططخ تطبحأ اهنأ تفوسوركيام ةكرش تنلعأ 
 مويتنورتس ةنصارق نم ةعومجم نأ ديفأ  .مالعإلا لئاسو كلذ يف امب ، ةيناركوألا تاسسؤملا ةكبشل ةيتحتلا
 تايالولاو يبوروألا داحتالا يف ركفلا زكارمو ةيموكحلا تالاكولا ىلع سسجتلل تنرتنإ تاقاطن ةعبس اومدختسا
 .ايناركوأو ةيكيرمألا ةدحتملا
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 يناسنإلا عضولا
 تارمملا قيرط نع اًصخش 4676 ءالجإ مت هنأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 .كسناهول ةقطنم نم اًصخش 1420 ءالجإ نكمملا نم ناك  .ليربأ 7 يف ةيناسنإلا
 ةعاسلا ىتح ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 3838 ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم لجس 

 يف اًلفط 464 نم رثكأ بيصأ ، ثادحألل نيماعلا نيعدملل اًقفو  .)اًحيرج 2227 و اًليتق 1611( ليربأ 7 موي 00:00
 .)اًحيرج 297 و اًليتق 167( ايناركوأ
 ءاضعأ كلذ يف امب( نييلحملا ناكسلل فطخلا تايلمع رارمتسا نع ، فوروديف نافيإ ، لوبوتيليم ةيدلب سيئر غلبأ 
 .لعفلاب رسالا يف صخش 100 نم رثكأ  .يسورلا شيجلا لبق نم )ةيميلعتلا تاسسؤملا يف سيردتلا ةئيه
 تالجسلا رهظتو  .اشتوب يف ةيعامجلا ةدابإلا ىلع ةديدج ةلدأ )BND( ةيناملألا ةيلارديفلا تارباخملا ةرئاد ترشن 
 فوخلا ثب ىلإ فدهي ًادمعتم اًلمع ناك نييندملا لتق نأ ةيناملألا ةيداحتالا تارابختسالا ةرئادل اهضارتعا مت يتلا
 اولتق نييلحم ناكسل ةثج 320 يلاوح عمج مت هنأ ىلإ ، كوروديف يلوتانأ ، اشتوب ةيدلب سيئر راشأو  .ةمواقملا عمقو
 .ىلتقلا نم 163 ىلع فرعتلا مت ، رضاحلا تقولا يف  .ةنيدملا لوح لالتحالا ءانثأ
 يتلاو ، ةنيدملا يف ةيسورلا تاوقلا اهتبكترا يتلا مئارجلا نع ، نيشوكرام ردنسكلوأ ، نيبريإ ةيدلب سيئر ثدحتو 
 ةيلخادلا نوؤشلا ريزو راشتسم ، وكنيشاريه نوطنأ غلبأ  .بهنلاو ءاسنلا باصتغاو نييندملا ىلع رانلا قالطإ تنمضت
 ، ناسين / ليربأ 8 حابص ىتح  .اكنايدوروب يف نآلا نيدوقفملا دادع يف صخش 200 يلاوح نأ ، يناركوألا
 .طقف نيرمدم نيلزنم ضاقنأ تحت نم اًنكاس 26 ثثج ذاقنإلا تاوق تلشتنا
 دونج بذع دقف ، فيكراخ يف يميلقإلا يعدملا بتكم بسحبو  .ايناركوأ نم ىرخأ قطانم يف لثامم طمن ظحول 
 نع غالبإلا مت  .مهثثج قرح اولواح مث نييلحملا ناكسلا نم 3 مويزيإ ةيحان يف اكفيراسوه ةيرق لالتحا لالخ سور
 ردنسكلوأ ، هير يفيرك يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر لبق نم ًاتقؤم ةلتحملا نوسريخ ةقطنم يف مئارجلا
 4 لتُق ، كلذل ةجيتنو  .اكفوخاك نازخ يف ءالجإ قروز ىلع رانلا يسورلا شيجلا قلطأ ، هلوق بسحبو  .لوكليف
 .2 دقفو ، نورخآ 7 بيصأو ، صاخشأ
 ةيسورلا تاطلسلا نأ ، مهليهأت ةداعإو لافطألا قوقح نأشب ايناركوأ سيئر ةراشتسم ، كوشميساريه ايراد تركذ 
 ىلإ اذه ريشي  .طسبم ءارجإ بجومب نييناركوأ لافطأ ينبتب سورلل حمست نأ اهنأش نم عيرشتلا ىلع تاليدعت دعت
 اًكاهتنا دعي ينبتلا اذه لثم نأ ىلإ لوؤسملا ريشيو  .اًتقؤم ةلتحملا يضارألا نم ايسور ىلإ مهلقن مت نيذلا لافطألا
 .لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ريياعمو ناسنإلا قوقحل
 ىضرمو يفظوم نأ لوبويرام ةنيدم سلجم دافأ  .عارصلا ةقطنم نمً ارسق نييندملا ليحرت ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .اًتقؤم ةلتحملا ةيناركوألا يضارألا ىلإ لوبويرام نمً ارسق كوستام لُقن  .ك .إ مسا ىلع اومس 4№ ةنيدملا ىفشتسم
 
 يداصتقالا عضولا
 يف ذخألا عم ، يسورلا وزغلا نم ايناركوأ رئاسخل يلامجإلا غلبملا نإف ، لاهيمش سينيد ءارزولا سيئرل اًقفو 
 .رالود نويليرت ريبك لكشب زواجتي فوس ، ةرشابملا ريغو ةرشابملا رئاسخلا رابتعالا
 لالخ ةيبنجأ ةيلام تادعاسمك وروي تارايلم 7 يلاوح يقلت عقوتت ايناركوأ نأ وكنيشرام يهريس ةيلاملا ريزو نلعأ 
 .ايناركوأ ىلإ لعفلاب اهنم وروي تارايلم 3 ليوحت مت ، ةكيرشلا لودلا عم تاضوافملا
 ماع ةدمل انفيرغ رايلم ىلإ لصت ةرسيم ضورق بذجب ةراجتلا تاكبشل حمسيس يذلا رارقلا ةيناركوألا ةموكحلا تديأ 
 .٪5 لدعمب دحاو
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 نأ نكمي يتلا تازايتمالا ءاغلإ ىلإ اعدو  .يصربقلا ناملربلا يف ةملك يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقلأ 
 "ةيبهذلا رفسلا تازاوج" ـب ىمسي ام ، صوصخلا هجو ىلع( نآلا ىتح ةلودلا هذه يف سورلا نونطاوملا اهب عتمتي
 .ةيسورلا ةقاطلا دراوم نع يلختلا كلذكو ، )ةجودزملا ةيسنجلاو
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 يبوروألا داحتالا يف وضعك اهتاردقو اهذوفن مادختسا ىلإ ةلودلا يكسنيليز اعد ، ينانويلا ناملربلا يف اًثدحتم 
 نفسلا ئناوم قالغإ  ؛ يملاعلا يدقنلا ماظنلا نع ةيسورلا كونبلا عيمج لزعل  ؛ اهنع نيعفادملاو لوبويرام ذاقنإ ميظنتل
 .حالسلاب ايناركوأ ديوزتو  ؛ ةيسورلا
  .يسورلا يوونلا دوقولاو زاغلاو محفلاو طفنلا تادراو ىلع يروف رظح ضرف ىلإ وعدي اًرارق يبوروألا ناملربلا دمتعا 
 نع ةيسورلا كونبلا لصف  ؛ نيرشعلا ةعومجم نم ايسور داعبتساب يبوروألا ناملربلا يصوي ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ضرفب اًضيأ ىصوي  .هئناومو يبوروألا داحتالل ةيميلقإلا هايملا ىلإ ايسورل ةعباتلا نفسلا لوخد رظح  ؛ تفيوس ماظن
 كلذكو ، زاغلاو طفنلا ىلع ايسور رظح يكيرمألا سرجنوكلا معد امك  .يسوراليبلاو يسورلا يربلا لقنلا ىلع دويق
 .ايسوراليبو ايسور عم ةيراجتلا تاقالعلا فقو
 لاسرإل ريجأتلاو ةراعإلا جمانرب مادختساب ندياب وج سيئرلل حرصي اًعيرشت عامجإلاب يكيرمألا خويشلا سلجم رقأ 
 سيئر ىلإ بهذي ىتح عيرشتلا ىلع اًضيأ نآلا سرجنوكلا قفاوي نأ بجي  .ايناركوأ ىلإ تادعمو ةريخذو ةحلسأ
 .هيلع عيقوتلل ةدحتملا تايالولا
 اهبكترا مئارج ىلع ةلدأ نع فشكلا طسو ناسنإلا قوقح سلجم نم ايسور ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تدرط 
 يف ةيراجلا ةيناسنإلا ةمزألاو ناسنإلا قوقح ةمزأ ءازإ غلابلا قلقلا" نع رارقلا برعأو  .ايناركوأ يف يسورلا شيجلا
 .ةيسورلا تاءارجإلا ببسب "ايناركوأ
 اريبناك تضرف امك  .ايناركوأ ىلإ رتسامشوب زارط نم ةعردم ةبرع 20 نم ةنوكملا ىلوألا ةعفدلا ايلارتسأ تلسرأ 
 .سورلا نييركسعلا طابضلا رابكو لامعألا لاجرو نيلوؤسملا نم 67 ىلع ةديدج تابوقع
 .مهيف بوغرم ريغ نيرخآ سور نييسامولبد 4 نأ دوسألا لبجلا ةيجراخ ةرازو تنلعأ 
 زومرلا ةلودلا يضارأ ىلع رظحت اهبجومب يتلاو ، عيرشتلا ىلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا ىلع افودلوم ناملرب قفاو 
 تددح  .)V و Z زومرلا كلذكو ، جروج سيدقلا طيرش( ايناركوأ وزغ ءانثأ ةيسورلا تاوقلا اهتمدختسا يتلا تامسلاو
 .برحلا يف اولتق نيذلا نييناركوألا ىركذ ءايحإل اًموي ماعلا اذه نم ويام 9 موي امياس ايفتال
 .فييك يف امهلمع ايفتالو ايناوتيل اترافس تفنأتسا 
 
 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


