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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 16 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 سرام15	

 
 يلمعلا عضولا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 رفسأ امم ، رئاخذ طوقس ةجيتن ينكس لزنم ررضت ، فييك يف يكسنيشوتايفس ةقطنم يف ، راذآ / سرام 15 يف 
 .لزنملا نم اًصخش 35 ءالجإ مت  .صاخشأ 4 لتقم نع
 ريمدت مت  .نانثا بيصأو صخش لتق ، ريموتيج ةقطنم يف اكفيروي ةيرقو نيلام ةدلب ىلع ةيوجلا تاراغلا ةجيتن 
 .لزانم ةرشع ىلإ لصي ام ررضتو نيصاخ نيلزنم
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 تذقنأو  .قباوطلا ةددعتم ةينكس نابم ةثالث فيكراخ يف فصقلا باصأ ، 11:00 ةعاسلا يلاوح ، سرام 15 يف 
 .اًصخش 33 ةايحلل ةذقنملا تامدخلا
 ةحلسملا تاوقلا نأ ، فوبوهينيس هيلوأ ، ةيميلقإلا فيكراخ ةيالو ةرادإ سيئر حرص ، 19:00 ةعاسلا نم اًرابتعا 
 .ةقباسلا مهعقاوم ءارو ام ىلإ مهتعفدو فيكراخ نم برقلاب ةيسورلا تاوقلا هتنش اًموجه تدص ايناركوأل
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ىنبملا ررضتو ، صخش بيصأو ، فينيتنايتسوك ةقطنم يف ليبوردناسكلوأ ةيرق تفصق ، كستينود ةقطنم يف 
 .يرادإلا
 ةقطنم يف اكفييسكيلوأ ةيرقو لوبوكين نيب ةعقاولا ةقطنملا فصق مت ، كوياس ردناسكيلوأ ، لوبوكين ةيدلب سيئرل اًقفو 
 .هيجيروباز وحن مدقتت ةيسورلا تاوقلا تناك ثيح ، كسفورتبوربيند
 :يبونجلا هاجتالا 
 ىدأ امم ، اسيدوأ ةقطنم يف ةيرق ىلع وجلاو نفسلا نم يخوراص موجه نش ، راذآ / سرام 15 موي حابص يف 
 .نيصخش ةباصإ ىلإ
 خوراص كانه ناك ، سرام 16 يلاوح يف" هنأ وكنيشتاريج نوطنأ يناركوألا ةيلخادلا نوؤشلا ريزو بئان دافأ 
 ."اسيدوأ ةقطنم يف ةيناركوألا الزوت ةيرق ئطاش نم برقلاب نفسلا نم ةيعفدم نارينو فثكم
 :يزكرملا هاجتالا 
 ةليل نيتيخوراص نيتبرضل وربيند راطم تضرعت دقف ، كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر بسحبو 

 .ةطحملاب رارضأ قاحلإو جردملا ريمدت ىلإ ىدأ امم ، سرام 15 ىلإ 14
 تامولعملا ةهجاوم 
 )نييركسعلا ةداقلا رابك كلذ يف امب( يسورلا شيجلا اودوز نيذلا نيللستملا دحأ ةيناركوألا نمألا ةرئاد تلقتعا 
 .ايناركوأ يف لومحملا فتاهلا تالاصتاب
 ديدهت نم ديدج عون نع يناركوألا عافدلاو يموقلا نمألا سلجمل عباتلا ةللضملا تامولعملا ةحفاكم زكرم غلبأ 
 جتانلا ررضلا ىدم فاشتكال ةشدردلا فرغ يف لئاسر ةيصخشلا تاباسحلا وأ توبورلا ومدختسم لسري  .تامولعملا
 .قيرحلا حيحصتل قيقدلا عقوملاو فصقلا نع
 عقاوملا رظحل ةفدهتسم تامجه ذيفنت اهلالخ نم متي تنرتنإلا ىلع ةبعل ةيناركوألا يمقرلا لوحتلا ةرازو تأشنأ 
 .يسورلا شيجلا مدخت يتلا ةيسورلا
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 ةيناسنالا ةلاحلا
 ةرصاحملا تادلبلا نم اًصخش 2893 ءالجإ نم تنكمتو ، 9 لصأ نم ةيناسنإ تارمم 7 ليغشت مت ، سرام 15 يف 
 .فيكراخو يموس قطانم كلذكو ، لوبويرام كلذ يف امب ، كستينود ةقطنم يف
 زاجتحا متي ، ايلاح  .ةيعفدملاو تارئاطلاب رمتسم فصق تحت ةنيدملا  .سرام لئاوأ ذنم ةرصاحم لوبويرام تناك 

 .يميلقإلا ةزكرملا ةيانعلا ىفشتسم يف نئاهرك يبطلا مقاطلا عم صخش 400
 ةيدلبلا سيئر بئان حرص  .نيعوبسأ ذنم ةرصاحم يهو ةيناسنإ ةثراك افش ىلع فيكراخ ةقطنم يف مويزيإ ةدلب 
 تادعاسملا لاصيإل ةليسو دجوت ال .ةيبطلا ةدعاسملا ميدقت متي ال .ىتوملا نفدي دحأ ال" :اًلئاق نيكوستام ريميدولوف
 ."سانلا جارخإ ليحتسملا نم .ةيفاك تايمكب ةيناسنإلا
 .ايناركوأ يف 100 نم رثكأ بيصأو اًلفط 97 لتُق ، ماعلا يعدملا بتكملً اقفو ، راذآ / سرام 15 ىتح 
 ةقطنم يف رابخألا عيمجتب همايق ءانثأ هعرصم يكسوزركاز رييب زوين سكوف ةانق روصمو يفحصلا روصملا يقل 
 ءدب ذنم ةعبس حرُجو نييفحص ةتس لتُق ، عومجملا يف  .ىفشتسملا لخد ، لوه نيماينب ، ةكبشلل رخآ لسارم  .فييك
 .عازنلا
 لاجر قلطأ  .سرام 13 يف فيالوكيم ةقطنم يف ةسردملا ىلع يوجلا موجهلا دعب ذاقنإلاو ثحبلا لامعأ تلمتكا 
 ىف ، نالفط مهنيب نم ، اصخش 80 ىلامجا بيصا  .ضاقنألا تحت نم صاخشأ 7 ثثجو اياحض 3 حارس ذاقنإلا
 .راهنلا لالخ فيالوكيم ةقطنم
 نم اًصاخشأ لقت يتلا ءالجإلا ةلفاح تضرعت ، ةيميلقإلا كسناهول ةيالو ةرادإ سيئر ، يادياه يهريسل اقفو 
 .سرام 15 يف رانلا قالطإل كسناهول ةقطنم يف ينجيبور
 اميرب يهريسو فوروديف نافيإ :مهو ، ايناركوأ ةنيدمل ةيتاذلا ةموكحلا نع نيلثمم ةوقلاب يسورلا بناجلا زجتحي 
 ءاقلإ مت امك  .)نوسريخ ةقطنم ، اكفيكالوشت( وكنيسوم اردناسكيلأو ، )نيدوروربيند( فيفتام ينيغفيو ، )لوبوتيليم(
 .وكنيشتناد يسكيلوأ يناركوألا ذقنملا ىلع ضبقلا
 ةينبلل اًقفرم 230 كلذ يف امب ، ةيتحتلا ةينبلا قفارم نم 3500 ريمدت مت ، ةيناركوألا ةيلخادلا نوؤشلا ةرازول اًقفو 
  .اًيئزج وأ اًيلك اهريمدت مت ، زاغلا بيبانأو ةيعرفلا ةقاطلا تاطحم لثم ، ةايحلا معدل اًقفرم 165 و ، لقنلل ةيتحتلا
 .لماكلاب ترمد اهنم 59 ، ةيميلعت ةسسؤم 400 نم رثكأب اضيأ ارارضأ فصقلاو فئاذقلا تقحلأو
 ةيسكذوثرألا سئانكلا كلذ يف امب( ةيحور ةيمهأ اذ ىنبم 28 نع لقي ال ام ررضت ، عيباسأ ةثالث نم لقأ يف 
 .ايناركوأ نم لقألا ىلع قطانم تس يف )ةيدوهيلا دباعملاو ةينيدلا دهاعملاو
 .نييالم 3 ىلإ لصو ةلماشلا برحلا ةيادب ذنم دالبلا اورداغ نيذلا نييناركوألا ددع نأ ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ردقت 
 ةمواقم 
 نوسريخ ناكس مظن ، صوصخلا هجو ىلع  .جاجتحالا نوسريخ ةقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا تانطوتسملا ناكس لصاوي 
 .تروب نوريآ ةيرق - دوسألا رحبلا تاعجتنم ربكأ دحأ ناكس كلذكو ، ايناركوأ معدل مويلا لالخ تاريسم
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ليربأ 24 ىتح ايناركوأ يف ةيفرعلا ماكحألا ديدمت نأشب يسائرلا موسرملا ىلع ةقفاوملا تمت ، سرام 15 يف 

 ىلع  .يداصتقالا ماظنلا زيزعتو ةيفرعلا ماكحألا لالخ دالبلا معدل اًنوناق 21 يناركوألا ناملربلا دمتعا  ً.انمض 2022
 ةبيرض ضيفختو دوقولا ىلع جاتنإلا بئارض ءاغلإو ، ةريبكلا تاكرشلل بئارضلل ًاطسبم ًاماظن رفوي ، صوصخلا هجو
 قفاو امك  .كلذ نم رثكأو ةدحاو ةيعامتجا ةمهاسم عفد نم صاخلا عاطقلا نم لامعألا داور ءافعإو ، ةفاضملا ةميقلا
 .ةينواعتلا ةطشنألل ةيئانجلا ةيلوؤسملا ددحت يتلا نيناوقلا نم ديدعلا ىلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا ىلع ايناركوأ سيئر
 رانلا قالطإ فقوو ةيوستلل ةماعلا اياضقلا ةشقانم ىلع زيكرتلا بصنيو - ضوافتلا ةيلمع ايسورو ايناركوأ لصاوت 
 ودبت تاثداحملا يف فقاوملا" نإف ، سرام 16 يف يكسنيليز باطخ بسحبو  .ايناركوأ نم ةيسورلا تاوقلا باحسناو
 ررقملا نمو ." ايناركوأ ةحلصم يف تارارقلا نوكت يكل تقولا نم عستم كانه لازي ال ، كلذ عمو  .ةيعقاو رثكأ
 .سرام 16 يف تاضوافملا فانئتسا
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 تفنسور تضرعت ، سرام 15 يف  .ايسور دض تابوقعلا نم ةعبار ةمزح ىلع يبوروألا داحتالا سلجم قفاو 
 ىلع ةضورفملا تابوقعلا ادنكو ةدحتملا تايالولا تعسو  .ةديدجلا يبوروألا داحتالا تابوقعل تفينسنارتو طفنموربزاجو
 .ةدحتملا ةكلمملا تابوقع ةمئاق ىلإ ايسورو ءاضيبلا ايسور نم رخآ اًدرف 370 مضناو  .سورلا عافدلا يلوؤسم
 وه ةرايزلا نم ضرغلا  .يبوروألا داحتالا عم قافتالاب فييك اينيفولسو كيشتلا ةيروهمجو ادنلوب تاموكح ءاسؤر راز 
 امك  .برحلا يف ايناركوأل معدلا نم ةعساو ةمزح ميدقت ىلإ ةفاضإلاب ، اهلالقتساو ايناركوأ ةدايسل معدلا ديكأت
 ريزو ماق ، سرام 15 يف  .ايناركوأ ىلإ سويسيفيكنيس سوينيجريف ةئيبلا نوؤشل يبوروألا داحتالا ضوفم لصو
 ايسور تافرصت نيدي كرتشم نايب ينبت متو  .ايناركوأ ىلإ لمع ةرايزب سيجريبسدنال سويليرباغ يناوتيللا ةيجراخلا
 .ناودعلا يف رشابم لكشب ةطروتم ايسوراليب نأ ادكؤم ، ةرايزلا لالخ
 .ابوروأ سلجم نم ايسور داعبتساب عامجإلاب ابوروأ سلجمل ةيناملربلا ةيعمجلا تصوأ ، سرام 15 يف 
 هذه ضفر مت  .يئاذغو ينقتو يلام معد ىلع لوصحلل نيصلا نم ايسور بلطب اًرخؤم مالعإلا لئاسو نم ددع دافأ 
 كلذ يف امب ، نيصلل ايسور معدل ةلمتحملا بقاوعلا نم نيصلا ةدحتملا تايالولا ترذح  .نيدلبلا الك لبق نم تامولعملا
 .تابوقعلا
 ايناركوأ ىقلتتسو  .ايناركوأل ةئراط تادعاسمك رالود رايلم 13.6 ميدقتب اًرارق اًريخأ ندياب وج عقو ، سرام 15 يف 

 يعامتجالا نامضلا معد ىلإ لاومألا فدهت  .يسورلا ناودعلا ةيفلخ ىلع يلودلا كنبلا نم ةيفاضإ رالود نويلم 200
 .ةفيعضلا تائفلل
 
 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


