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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	17 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ16	

	
 يلمعلا عضولا
 ةيراج تادادعتسالا  .ةينكسلا قطانملاو ةيتحتلا ةينبلا ىلع ةيخوراصلاو ةيوجلا تابرضلا ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .ايناركوأ قرش يف يسور موجهل
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 / ليربأ 16 موي حابص يف يكستينراد ةقطنم ةيسورلا تاوقلا تفصق ، وكشتيلك يلاتيف فييك ةدمع بسحبو 
 .رخآ ددع بيصأو دحاو صخش لتُق ، ةيلوألا تامولعملل اًقفوو .ناسين
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 دض عقوتملا موجهلل رسج ةباثمب نوكت يتلا عقاوملاب ظافتحالا ىلع ةيسورلا تاوقلا زكرت ، مويزيإ ةقطنم يف 
 .ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ةقطنم يف ةيناركوألا تادحولا قيوطت لجأ نم فوكنيفرابو كسنايفولس
 يف ةنيدملا طسو ةقطنم ىلع ايخوراص اموجه يسورلا شيجلا نش  .فيكراخ فصقو يئزجلا راصحلا رارمتسا 
 رخآ فصق رفسأ ءاسملا تاعاس يفو .لقألا ىلع نيرخآ 18 ةباصإو نيصخش لتقم نع رفسأ امم حابصلا تاعاس
 .نيرخآ 2 ةباصإو صخش لتقم نع
 ةرادإلا سيئرل اًقفو  .كسناشتيسيل و انيميرك و ينجيبور و كستينودوريفيس ةيسورلا تاوقلا تفصق ، راهنلا لالخ 
 ىنبمب رارضأ تقحل امك  .كسناشتيسيل طفنلا ةافصم تررضت دقف i يادياه يهرس كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا
 تلجس ، انيميرك يف  .زاغ نودب ةنيدملا اكرات ، كستنودوريفيس يف زاغ بيبانأ طخ رسكنا  .ايليفيرب يف ةيبط ةأشنم
 .ةينكسلا ريغو ةينكسلا لزانملا يف قئارحلا تارشع ةيموكحلا ئراوطلا ةرئاد
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 نم برقلاب لاتقلا رمتسي ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو  .لوبويرام برضي يسورلا ناريطلا 
 .ةنيدملا يف يرحبلا ءانيملا
 / ليربأ 16 يف ةقطنملا فصق ةجيتن رخآ حرجو دحاو يندم لتقمب كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدافأ 
 .ايكافونلوفو لوبويرام نم تامولعم تانايبلا هذه نمضتت ال  .ناسين
 :وربيند هاجتا 
 ةجيتن ترمد ةروجهم نجاود ةعرزم نأ وكنشينزير نيتنلاف كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 .تاباصا عقت مل ةيلوالا تامولعملا بسحبو  .وربيند ةنيدم يف وربيند ةقطنم يف يخوراص فصق
 ةبرض ترمد ، افاتلوب نم برقلاب ةيرق يف هنأ ىلإ ، افاتلوب يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةدحولا سيئر ، نينول ورتيمد راشأ 

 .رخآ حرُجو دحاو صخش لتُق  .ةيلزنملا ةيتحتلا ةينبلا تآشنم ناسين / ليربأ 15 ءاسم يسورلا شيجلل ةيخوراص
 :يبرغلا هاجتالا 
  .فيفل ةقطنم يف ةيخوراص تابرض ذيفنت مت ، فيفل يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يكستيزوك ميسكامل اًقفو 
 .زورك خيراوص 4 ةيناركوألا يوجلا عافدلا تاوق ترمد
 تامولعملا ةهجاوم 
 لافطألا مدختست ايسور نأ يناركوألا عافدلاو يموقلا نمألا سلجم يف ةللضملا تامولعملا ةحفاكم زكرم دافأ 
 اًكاهتنا تامولعملا برح يف لافطألا مادختسا دعي  .ةيئاعد ضارغأل اًتقؤم ةلتحملا يضارألا نم نيلحرملا نييناركوألا

 .يلودلا نوناقلل اًخراص
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 شيجلا لبق نم ةيئاعد تاروشنم عيزوت نع ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا تدافأ 
 عارصلا لوح ةيسور ةياعد تاحورطأ ىلع يوتحتو  .نوسريخ ةقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف يسورلا
 .لالتحالا تاوق ةمواقم مدعب تاءادنو
 مت  .لسرلا ىلع ةثيبخلا جماربلا عيزوت نم ايناركوأ يف تامولعملا ةيامحو ةصاخلا تالاصتالل ةلودلا ةمدخ رذحت 
 .ايناركوأ يف نمألا ةمدخ نع ةباين اهلاسرإ مت يتلا لئاسرلا يف اهنيمضت
 
 يناسنإلا عضولا
 يف ةيناسنإلا تارمملا ربع اًيندم 1449 ءالجإ مت هنأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 

 68 و  ؛ يجوروباز ةقطنم ندم نم اًصخش 1211  .لوبويرام نم اًصخش 170 مهنيب نم ناكو .ناسين / ليربأ 16
 ةقطنم( كسناشتيسيل طسو ىلع رانلا يسورلا شيجلا قلطأ ، تمصلا ماظن ءانثأ  .كسناهول ةقطنم نم اًصخش
 .لاعف لكشب ءالخإلا ةيلمع ليطعت مت  .)كسناهول
 عساولا يسورلا وزغلا ةجيتن ةتوافتم تاجردب 360 نم رثكأ ةباصإو لفط 200 لتقمب ثادحألل نوماعلا نوعدملا دافأ 
 .ايناركوأل قاطنلا
 ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا يف لالتحالا ةرادإ نأ ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تدافأ 
 تاليكشتلا فوفص يف "ةينطولا يداونلا" ىمسي اميف اوكراش نيذلا لافطألا دشحت كسناهولو كستينود يتقطنم يف
 .ةيعرشلا ريغ ةحلسملا
 داومو نيراسلا( ةيواميك ةحلسأ اياقب ىلع روثعلا مت هنإ ، افوب يروي ، )يموس ةقطنم( ستنايتسورت ةيدلب سيئر لاق 
 .ةررحملا اكليب ةيرق يف )ىرخأ
 يسورلا وزغلا ءدب ذنم ةيمالعإ ةافو ةلاح 21 تقثو ايناركوأ نأ يناركوألا ناملربلا يف ريبعتلا ةيرح ةنجل تركذ 
 .لماشلا
 يناركوأ يركسع 700 يلاوح نأ ، كوشيريف انيريإ ، اًتقؤم ةلتحملا ةيناركوألا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 .ايسور يف ًايلاح نوزجتحم يندم 1000 نم رثكأو
 اًيرسق اليحرت يسورلا شيجلا مظن ، فيكراخ ةقطنمب مويزيإ ةنيدم سلجم يف فظوم ، كينيليرتس ميسكام بسحبو 
 .ايسور ىلإ مويزيإ ةنيدم نم اًيلحم اًنطاوم 50 نم رثكأل
 ميلعتلل رالود تارايلم 5 تزواجت رئاسخ يف تببست برحلا نإ تيلراكش يهريس يناركوألا مولعلاو ميلعتلا ريزو لاق 
 .ةيئزج رارضأب ةأشنم 923 و ، الماك اريمدت ةيميلعت ةسسؤم 91 ترمد  .يناركوألا
  
 يداصتقالا عضولا 
 رهشألا يف ءابرهكلا ةفرعت ريغت نل ةموكحلا نأ يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا نلعأ ، رخآ ويديف باطخ يف 
 .ةلبقملا ةتسلا
 ىلإ انفيرغ رايلم 200 يلاوح غلبت تاليوحت ايناركوأ عنمت دق ، نيني نيهفي ، ةيلخادلا نوؤشلا ريزول لوألا بئانلل اًقفو 
 .ايناركوأ دض برح نشل لاومألا مادختسا نكمي ال ثيحب نادلبلا كلتب ةطبترملا تاكرشلا نم ايسوراليبو ايسور
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا تاروطتلا
 يتلا تاقافتالا نوسنوج سيروب يناطيربلا ءارزولا سيئر عم فتاهلا ربع يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر شقان 
 هنأو دادزا دق ايناركوأل يلودلا معدلا نأ نوسنوج سيروب حرص  .يلكلا يلاملا معدلاو عافدلا نأشب اهيلإ لصوتلا مت
 .اهلاضن يف ايناركوأ حاجنب عنتقم
 نابناجلا شقان  .نوسردنأ انيلادجام ةيديوسلا ءارزولا ةسيئر عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف ىرجأ امك 
 يف جرحلا عضولاب ةيديوسلا ةموكحلا سيئر يكسنيليز غلبأ  .ايسور دض تابوقعلا ديدشتو ايناركوأل يعافدلا معدلا
 .لوبويرام
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 راز ، ةرايزلا نم ءزجكو  .فييك ىلإ يليفشاوباب افلاش ناملربلا سيئر ةسائرب نييجروجلا نييناملربلا نم دفو لصو 
 سيئر شقان ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ةيسورلا تاوقلا نم اهريرحت مت يتلا ، فييك ةقطنم يف نيبريإو اشتوب دفولا
 ةضورفملا تابوقعلا ىلإ ايجروج مامضنا يجروجلا هليمز عم عامتجالا لالخ كوشتنافيتس نالسور يناركوألا ناملربلا
 .ايناركوأ رامعإ ةداعإ يف طاشنب ةكراشملل ايجروج بعشو نييسايسلا اعد امك  .يسورلا داحتالا ىلع
 شقان  .يلودلا دقنلا قودنصب ابوروأ ةرادإ ريدم ، رماك ديرفلأ عم ةثداحم لاهيمش سيند ءارزولا سيئر ىرجأ 
 باسحلا ءلمل ةكرتشم دوهج لذب ىلع اقفتاو اهدعبو برحلا ءانثأ ايناركوأل يلاملا معدلا يف قودنصلا رود نافرطلا
 .ايناركوأل يلودلا دقنلا قودنصل يرادإلا
 دض ةعسوملا يبوروألا داحتالا تابوقع نم ءزجك ةيسورلا نفسلا مامأ امهئناوم اكيجلبو ايلاطيإ قلغت ، ليربأ 17 ذنم 
 يف ةينامورلا ئناوملا لوخد نم يسورلا ملعلا عفرت يتلا نفسلا رظحب رارقلا سفن اينامور تذختاو  .يسورلا داحتالا
 ضعب لمحت يتلا كلت كلذكو ، ةيناسنإ تانحش لمحت يتلا نفسلا يه تاءانثتسالا  .بونادلا رهنو دوسألا رحبلا
 .ةدعاسم ىلإ جاتحت يتلا وأ يبوروألا داحتالا لود ىلإ عئاضبلا
 ةحلسألل ةلمتحملا ميلستلا تايلمع نأب حرصو ةيلارديفلا ةموكحلا فقوم نع نامشوب وكرام يناملألا لدعلا ريزو برعأ 
  .ايسور دض ةعورشم ةيعافد ًابرح نشت ايناركوأ نأل ، يلودلا نوناقلا رظن ةهجو نم ةعورشم ايناركوأ ىلإ ةليقثلا
 ةلدألا ىلع ظفاحتو يجهنم لكشب ققحت يتلا ملاعلا يف لودلا لئاوأ نم ةدحاو تحبصأ ايناملأ نأ ىلإ نامشوب راشأو
 .ايناركوأ يف ةبكترملا برحلا مئارجب ةقلعتملا
 وروي رايلم 2 ىلإ ةيبنجألا لودلل يركسعلا معدلا قودنص ديزتس ايناملأ نأ رندنيل نايتسيرك يناملألا ةيلاملا ريزو نلعأ 
 .ايناركوأل ةحلسأ ءارشل اهمظعم مدختسيس ،
 نع ةلافكب جارفإلا يف قحلا نود لاقتعا لكش ىلع سفنلا طبضلً ءارجإ فيفل يف فيكاشتيل ةعطاقم ةمكحم تراتخا 
 .ىمظع ةنايخ هباكترا يف هبتشملا كوشتديفديم روتكيف بئانلا
  
 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  


