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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	16 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ15	

	
 يلمعلا عضولا
 تابرض نشتو فيكراخو كسناهولو كستينود قطانم يف ةنيعم تاهاجتا يف موجه نش ةيسورلا تاوقلا لواحت 

 .ةيناركوألا يضارألا ىلع ةيخوراص
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ةرادإلا سيئر ، كويلفاب ردنسكلوأ غلبأ  .فييك ةقطنم يف ضارأ ةيسورلا تاوقلا تفصق ناسين 15-14 ةليل يف 
 تعقو ، فييك يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو  .ةيخوراص تابرض 3 نع ، فييك يف ةيميلقإلا ةيركسعلا
 ءانبل رازيف عنصم ررضت امك  .يوج عافد ماظن لمع ، ةيلوألا تامولعملل اًقفو  .فيكليساف عمتجم يف تاراجفنالا
 .نفسلل ةداضملا نوتبين خيراوص جتني يذلاو ، فينشيف يف تالآلا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 دودحل ةمخاتملا ةقطنملا ىلع تارم 3 نواهلا فئاذق تقلطأ ةيسورلا تاوقلا نأ ةيناركوألا دودحلا سرح ةرئاد تدافأ 
 .)فيهينريشت ةقطنم( اكفيكنيس ةيرق نم برقلاب ةيناركوألا ةلودلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو  .مويزيإ ةقطنم نم موجهل دادعتسالا ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا نم ةبيتك ةيكيتكت ةعومجم 22 ىلإ لصي ام انه زكرتي
 ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ  .فيكراخ فصق رمتسي ، هسفن تقولا يف 
 صاخشأ 10 لتُق ، فصقلل ةجيتن هنأ فيكراخ يف ماعلا يعدملا بتكم غلبأ  .ةنيدملا يف ةينكسلا ءايحألا دحأ فصقب
 .اًصخش 35 بيصأو )رهشأ 7 رمعلا نم غلبي لفط مهنيب نم(
 لوح تامولعم ناهور عمتجم ىلإ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأ ةرايز دكؤت 
 .ةيسورلا تاوقلا نم ةنطوتسملا ريرحت
 ، ينجيبورو انسابوب نم برقلاب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عقاومل اهفصق ةيسورلا تاوقلا تفثك ، كسناهول ةقطنم يف 
 .ةيعضوملا كراعملا لصاوتت ثيح
 ةينبلاو لزانملا ةيسورلا تاوقلا تفصق ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو 
 ىلإ يادياه راشأو  .نارخآ نانثا بيصأو ناصخش لتُق - ليربأ 14 لالخ ةرم 24 كسناهول ةقطنم يف ةيتحتلا
 قالطإل نيعوطتملا نم ناجوزلا ضرعت ، كسناشتيسيل يف  .ةسمخ حرجو دحاو صخش لتق  .انيميرك فصق رارمتسا
 بيبانأ طخ ررضت - ةنيدملل ةيتحتلا ةينبلا تررضت ، كستينودوريفيس يف  .)دحاو حُرجو دحاو صخش لتُق( رانلا
 .ةيئاذغلا داوملل نيراطقو هايملا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ةرازو مساب ثدحتملا دافأ  .لحاسلا هاجتاب اهفصقو لوبويرام ءانيمل اهراصح ةيسورلا ةيرحبلا ةعومجملا لصاوت 
 نم ىدملا ةديعب تافذاق مادختساب ةرم لوأل لوبويرام تفصق ةيسورلا تاوقلا نأ ، كينايزوتوم ردنسكلوأ ، عافدلا
 .Tu-22M3 زارط
 ةحلسملا تاوقلل عقاوم فصقب موقتو ، كستينود ةقطنم يف اكنيرام نم برقلاب اًموجه ةيسورلا تاوقلا تنش 
 ةجيتن ناصخش بيصأ ثيح اكفييدفأ برق ةيلاتقلا تايلمعلا فيثكتل تاوقلا دعتستو  .كستيروت نم برقلاب ةيناركوألا
 .فصقلا
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 ، ةيعفدملاب فصقلل تضرعت اكفيليساف ةدلب نأ ، هيجيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لثمم ، فييفيرأ نافيإ دافأ 
  .ةيديدحلا ككسلل كسيرفات ةطحم يف اًعدوتسمو اًنزخمو ، صاخلا عاطقلاو ةنيدملا طسو يف لزانم ةدع تررضتو
 .حورجب 5 بيصأو صخش لتق ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو
 :وربيند هاجتا 
  .راطملل ةيتحتلا ةينبلا ىلع يخوراص موجه نع وكنيمزوك يهريس )دارهوفوريك ةقطنم( ايردناسكلوأ ةدمع غلبأ 
 .ةيراج ذاقنإلا تايلمع
 :يبونجلا هاجتالا 
 ، ميك يلاتيف بسحبو  .فلتلل اتشوب افون زرفلا زكرم ضرعت  .فيالوكيم تاعطاقم ىدحإ ةيسورلا تاوقلا تفصق 
 .فصقلا ةجيتن 15 بيصأو صاخشأ 5 لتُق ، فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر
 
 يناسنإلا عضولا
 ، هل اقفوو  .عارصلا يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا رئاسخب CNN ةكبشل يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر حرص 
 .10000 يلاوح بيصأو نآلا ىتح مهعرصم يناركوأ يدنج 3000 و 2500 نيب ام يقل
 ىلإ اًصخش 2494 لصو ، ليربأ 15 يف هنأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 ءالجإ نكمملا نم ناك  .مهب ةصاخلا لقنلا لئاسو يف كسنايدريبو لوبويرام نم ةيناسنإ تارمم ربع ايهزهزيروباز

 .رمتسملا فصقلا نم مغرلا ىلع ، كسناهول ةقطنم تادلب نم اًصخش 370
 14 يف  .ةيناركوألا ةموكحلا اهيلع رطيست يتلا يضارألا ىلإ صاخشألا ءالجإ يف لخدتلا يسورلا شيجلا لصاوي 
 مويزيإ ةقطنم يف افوروب ةيرق نم برقلاب فصقلل كسليبوراتس هاجتاب انسابوب نم سانلا لقت تالفاح تضرعت ، ليربأ
 .27 حرُجو صاخشأ 7 لتُق ، ةيلوألا تانايبلل اًقفو هنأ ىلإ فيكراخ يف ماعلا يعدملا بتكم راشأو  .)فيكراخ ةقطنم(
 يناركوأ 4،796،245 رداغ ، ناسين / ليربأ 14 ىتح هنأ نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا دافأ 
 .لافطألاو ءاسنلا نم مه برحلا نم نيرافلا نم ةئاملا يف 90 ، هسفن تقولا يفو  .برحلا ببسب دالبلا
 ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم لجس ، 2022 ليربأ 14 نم اًرابتعا قاطنلا عساولا يسورلا وزغلا ةيادب ذنم 
 الفط 553 نم رثكأ بيصأ  .)ًاحيرج 2651 و اليتق 1،982( ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 4633 ةدحتملا ممألل عباتلا
 نم ةتوافتم تاجردب اًلفط 355 نم رثكأ ةباصإو اًلفط 198 لتقم نع ثادحألا ةباين ولثمم دافأ  .ايناركوأ يف
 .ةروطخلا
 ينابملا تاحاس يف اًقباس ةنوفدم تناك يتلا ثثجلا جارخإ ةيلمع أدب يسورلا شيجلا نإ لوبويرام ةنيدم سلجم لاق 
 متي ةحاس لك يف - مهيديأ ىلع اولتق نيذلا صاخشألا نفد نورظحي مهنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  .لوبويرام يف ةينكسلا
 نأ ضرتفملا نم  .مهفراعم وأ نيفوتملا مهبراقأ ضرأ ليكشتب لوبويرام ينطاومل حمسي ال يذلا ، مهرمأ يلو عضو
 .اهبكتري يتلا برحلا مئارج راثآ ةيطغتب ةقيرطلا هذهب يسورلا شيجلا موقي
 داشأ يسور يدنج نيب ةثداحم ضرتعا هنإ ، وكنرايتتخيد ميترأ ، يناركوألا نمألا زاهج مساب ثدحتملا لاقو 
 .نييناركوأ برح ىرسأ عم اهبكترا يتلا عئاظفلاب
 ةثج 900 نم رثكأ ىلع لعفلاب اورثع دق نوناقلا ذافنإ طابض نأ فوتيبين يردنأ فييك ةقطنم ةطرش سيئر دافأ 
 رطخل ةحلملا ةجاحلا ىلع دكأ امك  .ةيران تاقلطب نيباصم مهمظعم  .ةقطنملا يف ةررحملا تانطوتسملا يف نييندمل
 .ةقطنملا يف نييندملا ىلع رثؤي يذلا ماغلألا
 نم روص ىلعً ءانب برحلا لالخ ةيناركوألا ندملاب قحل يذلا رامدلا ىوتسم تاسونوي ةيعانصلا رامقألا زكرم رهظُي 
 ةبسنب نيبريا ىناع  .تررضت تانطوتسملا نم ٪ 77 - اهريغ نم رثكأ اكنيروه ةيرق تناع ، فييك ةقطنم يف  .ءاضفلا

 .٪26 ةبسنب - اشتوب  ؛ ٪58 ةبسنب - ليموتسوه  ؛71٪
 ترمد دق لزنم 200 نم رثكأ نإ ، فييك ةقطنم يف اشتوب ةقطنم ةطرش مسق سيئر ، وكنينايليموأ ردنسكلوأ لاقو 
 .فييك ةقطنمب فيراكام ةقطنم يف لزنم 600 نم رثكأ ررضتو
 اهؤالخإ مت يتلا يضارألا لماك نم ماغلألا ةلازإ نإ ، فييك يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئر ، كويلفاب ردنسكلوأ لاق 
 .ماع ىلإ لصي ام قرغتست دق فييك ةقطنم يف
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 مت ، ايناركوأل لماشلا يسورلا وزغلا ةيادب ذنم هنإ ، فوكاربوك ردنسكلوأ ، ايناركوأ يف ةيتحتلا ةينبلا ريزو لاق 
 .رسج 300 يلاوح ريمدت
 ٪27  .روهدتلا يف ةذخآ ايناركوأ ءاحنأ عيمج يف يئاذغلا نمألا ةلاح نأ )وافلا( ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم تظحال 
 نوضغ يف  .لكاشم هجاوت )ايلخاد نيحزانلا نم ددع ربكأ دجوي ثيح وأ ةيئادعلا لامعألا رمتست ثيح( قطانملا نم
 .قطانملا نم ىرخأ ٪11 يف ءاذغلا يف صقن ثدحيس ، نيرهش
 
 يداصتقالا عضولا
 نيحزانلا ةدئافل نييفاضإ نيجمانرب ةدحتملا ممألا عم كارتشالاب ةموكحلا قلطت ، لاهيمش سيند ءارزولا سيئرل اًقفو 
 .رهشأ 3 نوضغ يف ةدحتملا ممألل يملاعلا ءاذغلا جمانرب لبق نم لاومألا هذه عفد متيس  .اًيلخاد
 ام وهو ، ادقن اينفيره رايلم 685 لوادت مت ، ليربأ 1 نم اًرابتعا  .ةلوادتملا اينفيرهلا دقنلا ةيمك تداز ، ايناركوأ يف 
 يتلاو ، دقنلا ىلع بلطلا ةدايز لالخ نم ةدايزلا هذه ينطولا كنبلا رسفي .2022 ماع ةيادب نع ٪ 9.2 ةبسنب ديزي
 .برح  ةيادب يف نيقيلا مدع ببسب تظحول
 برحلل ةجيتن ةكرشلل ةرشابملا ريغو ةرشابملا رئاسخلا نأ نيتوك ورتب موتاوهرينإ سيئر سيئر لامعأب مئاقلا حرص 
 .اينفيره رايلم 35 ىلإ لصت ايسور اهتنش يتلا ةلماشلا
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 لارنجلا ةكرتشملا ناكرألا ةئيه سيئر عم فتاهلا ربع ينجولاز يريلاف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا شقان 
 يف خيراوصلا قالطإو ، لوبويرام لوح جرحلا عضولاو ، سابنودو مويزيإ-فيكراخ دودح ىلع لاتقلا يليم كرام
 .ةريخذلاو حلستلا نم ةحلسملا تاوقلا تاجايتحا ىلع ينجولاز ددشو  .ايناركوأ  ءاحنأ عيمج
 ، دالبلا حيلست فقوب اهيف بلاطي ، حالسلاب ايناركوأ دوزت يتلا لودلا ىلإ ةيسامولبد تاركذم يسورلا داحتالا لسرأ 
 ."اهب ؤبنتلا نكمي ال بقاوع" هل نوكي نأ نكمي كلذب مايقلا مدع نإ اًلئاق
 ، ىرخأ رومأ نيب نم  .ايناركوأ ىلع ناودعلا ةهجاومل ةصاخ تارارق نأشب ًانوناق ادود هيردنأ يدنلوبلا سيئرلا عقو 
 .ايسوراليبو ايسور نم محفلا داريتسا رظحت
 رايلم 1.4 ميدقتل دادعتسا ىلعو ، عساو قاطن ىلع ايناركوأ رامعإ ةداعإل هؤاكرشو يلودلا دقنلا قودنص دعتسي 
 .ةيروفلا قافنإلا تاجايتحا ةيبلت ىلع ايناركوأ ةدعاسمل ئراط ليومت لكش يف رالود
 ني رايلم 13 بذجل نابايلا ةموكح عم قافتا ىلإ لصوت ءارزولا سلجم نإ لاهيمش سيند ءارزولا سيئر لاق 
 .تادعاسمك
 داحتالا ىلإ ةلصلا تاذ تادنتسملا لعفلاب ايلارتسأو ادنلنفو كرامندلاو ديوسلاو ادنلوب يف ديربلا بتاكم تمدق 
 ايفتال تمضنا امك  .ايسوراليبو ايسور ىلإو نم داوملا ميلست فقول اتشوبركوا تاءادنل ةباجتسا يملاعلا يديربلا
 .سرام يف نادلبلا هذه ىلإو نم ةيديربلا تالاوحلا فقوأ يذلا ، يديربلا رظحلا ىلإ تسوب
 .مهيف بوغرم ريغ نيرخآ سور نييسامولبد 6 نأ ةيلامشلا اينودقم ةيجراخ ةرازو تنلعأ 
 .فييك ىلإ وزاز وكسيشنارف رييب يلاطيإلا ريفسلاو نيسنوب يد نايتإ يسنرفلا ريفسلا داع 
  
 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


