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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	19 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ18	

	
 يلمعلا عضولا
 ةيلمع ةقطنم يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا ةعومجم قيوطتل ةيموجه ةيلمع ةيسورلا تاوقلا تنش ، ايناركوأ قرش يف 
 عم يرب رمم ىلع ظافحلاو ، كسناهولو كستينود يتقطنم يضارأ ىلع ةلماكلا اهترطيس ضرفو ، ةكرتشملا تاوقلا
 ةينبلا تآشنم دض ةيخوراص تابرض ذيفنت متي ، هسفن تقولا يف  .ةريزج هبش  .اًتقؤم ةلتحملا مرقلا ةريزج هبش
 .ايناركوأ نم ةيبرغلا قطانملا يف ةيتحتلا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ةجيتن تناك ، اهل اقفو  .ةنيدملا يف تاراجفنا عوقو نع شتيفونيسالاب ايلاتان )فييك ةقطنم( فيكليساف ةدمع تغلبأو 
 .ةيناركوألا ةيوجلا تاعافدلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 يف .ليربأ 17 يف ةقطنملا يف نورخآ 25 بيصأو صاخشأ 9 لتُق ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو 

 ، فيكراخ يف يكسنايلشيمينو يكسنيفونسوأ يتقطنم اًفدهتسم ، مويلا رادم ىلع فصقلا رمتسا ، ليربأ 18
 رمعلا نم غلبي لفط مهنيب( 15 ةباصإو صاخشأ 3 لتقم نع فصقلا رفسأو  .ةنيدملا نم طسوألا ءزجلا ىلإ ةفاضإلاب

 .)اًماع 14
 .ستينود يكسرفيس رهنل ىرسيلا ةفضلا ىلع تامجه ةيسورلا تاوقلا نشت ، مويزيإ نم برقلاب 
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرص  .كستينودوريفيس و انسابوب يهاجتا يف ةيسورلا تاوقلا مدقتت ، كسناهول ةقطنم يف 
 رانلا قالطإ مت هنأ اًقحال غلبأو  .لماكلاب ةنيدملا اولتحاو انيميرك اولخد مهنأ ، يادياه يهرس ، كسناهول يف ةيميلقإلا
 17 موي ءاسم يف هنإ اًضيأ لاقو .1 ةباصإو صاخشأ 4 لتقم نع رفسأ امم ، ةقطنملا كلت يف ةيندم ةرايس ىلع
 ىلإ طابض 6 لقن متو ، فصقلا ءارج نم كسناشتيسيل يف تايرودلا ةطرش ىنبم ررضت ، ناسين / ليربأ
 .ىفشتسملا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 تامجهلل فيثكت ظحول  .يرحبلا ءانيملا نم برقلاب رمتسم لاتقلا - لوبويرام ىلع اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .ةهبجلا نم )ناميل هاجتاب( ةيلامشلاو )فوخاروك هاجتاب( ةيبونجلا ءازجألا يف ةيسورلا
 ةينكس ٍنابم 8 نع لقي ال ام ريمدت مت ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفابل اًقفو 
 قطانم يف فينعلا فصقلا رمتسا امك  .كسروتامارك ىلع يخوراصلا موجهلل ةجيتن ةيتحت ةينبو ةيميلعت تآشنمو
 دحاوو ، كسروت يف 2( نييندم 4 لتُق ، كستينود ةقطنم ىلع يسورلا فصقلا ةجيتن  .نيتيريشتوأو اكفييدفأو اكنيرام
 .نورخآ 5 حرجو )ينلودزور يف دحاوو ، فولاهيردناش يف
 هاجتا يف ًاطاشن رثكأ اًضيأ ةيسورلا تاوقلا تحبصأ ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو 
 نم برقلاب فثكم يموي فصقو لاتق دوجوب ايهزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدافأ  .يجوروباز
 .لوبييلوه
 :وربيند هاجتا 
 اًموجه يسورلا شيجلا نش ، ليربأ 18 موي حابص يف هنأ كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدافأ 

 بيصأو ، ةيناركوألا يوجلا عافدلا ةمظنأ ةطساوب خيراوصلا ضعب طاقسإ مت  .كسفورتبوربيند ةقطنم ىلع اًيخوراص
 ةيديدحلا ككسلل ةيتحتلا ةينبلا رخآ رمدو ، )ناصخش بيصأ( فوكينلينيس ةقطنم يف ةيتحتلا ةينبلل ةأشنمب خوراص
 .دارهولفاب ةقطنم يف
 :يبونجلا هاجتالا 
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 يناركوألا دوسألا رحبلا لحاس ترصاح يتلا ةيسورلا ةيبرحلا نفسلا تعجارت ، "ةيبونجلا" تايلمعلا ةدايقل اًقفو 
 .رمتسم ةيخوراصلا تامجهلاو ضارتعالاب ديدهتلا نكل  .اًبيرقت رتموليك 200 ةفاسم
 اكفيردناسكلوأ ةقطنم يف ةرمتسم كراعم  .نوسريخ ميلقإل ةيرادإلا دودحلا ىلإ لوصولل ىعست ةيسورلا تاوقلا 
 .فيالوكيم يف ةيندملا نايعألل فصقو
 :يبرغلا هاجتالا 
 يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يكستيزوك ميسكامل اًقفو  .فيفل ىلع ةيخوراص تابرض ةيسورلا تاوقلا تنش 
 ليجست مت  .ةينف ةمدخ ةطحم ىلع ةدحاوو ، ةيركسعلا ةيتحتلا ةينبلا تآشنم ىلإ تابرض ثالث هيجوت مت دقف ، فيفل

 نيب نم( 11 حرُجو صاخشأ 7 لتُق ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .ةيديدحلا ككسلا قفارم نم برقلاب خيراوص طوقس
 .)لفط ىحرجلا
 تامولعملا ةهجاوم 
 ةيسورلا تاوقلا دادعتسا لامتحا نم عافدلاو يموقلا نمألا سلجم يف ةللضملا تامولعملا ةحفاكم زكرم رذحي 
 تاعومجملا" ـب ىمسي ام دادعإ لوح ةبذاك تامولعم ةيسورلا ةياعدلا رشنت  .حصفلا ديع ةلطع لالخ تازازفتسال
  .حصفلا ديع يف ةيسكذوثرألا سئانكلا فصقت نأ نكمي اهنأ معُزي يتلاو ، "نييناركوألا نييموقلل ةصاخلا ةلقنتملا
 .ايناركوأ يف ةينيدلا عقاوملل ةيسورلا تاوقلا فصق لامتحال ءاطغك تامولعملا هذه مادختسا نكمي
 
 يناسنإلا عضولا
 فصقلا ببسب لمعت مل ةيناسنإلا تارمملا نأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 نع ءالجإلا تايلمع فقوأ يسورلا شيجلا نأ افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ دكأو .ناسين / ليربأ 18 يف يسورلا
 .برحلا ةقطنم ةرداغم نولواحي نيذلا صاخشألا اهمدختسي يتلا تابكرملا فصق قيرط
 .ليربأ 17 ىتح ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 4890 ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم لجس 
 لتق( اًلفط 567 نم رثكأ نأ ثادحألل نوماعلا نوعدملا دافأ  .يسورلا وزغلل ةجيتن 2818 حُرجو اًصخش 2072 لتُق

 .ايناركوأ يف يسورلا داحتالل قاطنلا عساو حلسملا ناودعلا ةجيتن اوناع )اًحيرج 362 نم رثكأو ، لافطأ 205
 ةدابإلا لامعأ نم اًلمع لكشت لوبويرام يف يسورلا شيجلا تافرصت نأ افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ ظحالي 
 امور ماظن نم 6 ةداملاو اهيلع ةبقاعملاو ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج عنم ةيقافتال اًقفو ، يناركوألا بعشلا دض ةيعامجلا
 عنصم يضارأ ماحتقا يسورلا شيجلا ةين نآلا صاخ لكشب قلقلا ريثي اممو  .  ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا
 .يندم 1000 نع لقي ال ام ئبتخي ثيح ، لاتسفوزآ
 نع لقي ال ام ةيسورلا تاوقلا زجتحت ، ليربأ 18 نم اًرابتعا هنأ ، لوبويرام ةدمع راشتسم ، وكنيشويردنأ ورتب دافأ 

 ."ةيفصت تاركسعم" يف ، اهب ةطيحملا ةقطنملاو لوبويرام ناكس نم ، صخش 27000
 يندم 1000 يلاوح تزجتحا ةيسورلا تاوقلا نأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تحرص 
 .بيذعتلل ةنهكلاو يأرلا ةداقو نوعوطتملاو ءاطشنلاو نويفحصلا ضرعتي  .نئاهرك يناركوأ
 لبق نم نييناركوأ نينطاومل فاطتخا ةلاح 155 ليجست مت هنأ ايهزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تركذ 
 نمو  .نورخا اصخش 69 زجتحيو  .ةنيهر 86 نع جارفإلا لعفلاب مت دقو  .ةقطنملا يضارأ ىلع يسورلا شيجلا
 .تامظنملاو تاسسؤملا ءاسؤرو نوصاخلا لامعألا لاجرو ةيلحملا تاطلسلا ولثمم مهنيب
 .اهجوز فطتخا يسورلا شيجلا نأ ، وكنيالوكيم ريميدولوف ، قباسلا نوسريخ ةيدلب سيئر ةجوز تدافأ 
 هايملا تادادمإ ةيلمع ةطشنلا ةيئادعلا لامعألا تلطع ، كسناهولو كستينود يتقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف 
 ال تانطوتسملا مظعم يف نييندملا ناكسلا نأ ىلإ افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ راشأو  .هايملا تادادمإ قفارم لمعو
 .ةيراجلا هايملا وأ برشلا هايم ىلعً ايلمع نولصحي
  
 يداصتقالا عضولا 
 .ًايلخاد نيحزانلل ةيرهش تاوالع عفدل ةيناركوأ انفيرغ نويلم 600 لوأ ةموكحلا تصصخ دقو 
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 دادعإ مت ، ناملربلاو ةموكحلاو سيئرلا بتكم يلثممو يكسنيليز ريميدولوف نيب عامتجا بقع هنأ سيئرلا بتكم دافأ 
 ةينبلا قفارم ميمرتو ، برحلا اهتببس يتلا ةيداملا رارضألا ةيطغت لمشيو  .برحلا دعب اهريوطتو ايناركوأ ديدجتل ةطخ
 .يناركوألا داصتقالل يلكيهلا ثيدحتلاو ةرمدملا ةيتحتلا
 يناركوألا ينطولا كنبلا حارتقا ءارزولا سلجم ديأ ، توركير انالتيفس عئادولا نامض قودنصل ماعلا ريدملل اًقفو 
 .ةيناركوألا قوسلا نم اهبحس مت يتلا ةيسورلا كونبلا لوصأ نم انفيرغ رايلم 26 ميمأتب
 .انفيرغ نويلم 240 تزواجت حابرأب 2022 ماع نم لوألا عبرلا ةلودلل كولمملا كنبداشوأ كنب ىهنأ 

 
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 نم لوألا ءزجلا ، ايناركوأ يف يبوروألا داحتالا ةثعب سيئر ، ساكيسام يتام ىلإ يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا ملس 
 لماكتلل ءارزولا سيئر ةبئان تدافأ  .يبوروألا داحتالا ةيوضعل حشرملا ةلاح ىلع لوصحلل بولطملا لمتكملا نايبتسالا
  .لعفلاب راج نايبتسالا نم يناثلا ءزجلا يف لمعلا نأ انيشينافيتس اهلوأ ايناركوأل يسلطألا - يبوروألاو يبوروألا
 هذه نأشب يبوروألا سلجملل عامتجا دقع عقوتملا نمو ، ةريبك ةعرسب ايناركوأ تاباجإ ليلحت متيس ، ساكيسامل اًقفو
 .وينوي نم ركبم تقو يف ةلأسملا
 ءارزولا سيئرو فوكتيب ليريك يراغلبلا ءارزولا سيئر عم تاثداحم يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىرجأ 
 .ايسور ىلع تابوقعلا طغض ةدايز تاضوافملا عوضوم ناكو  .شتيفوكنيلب هيردنأ يتاوركلا
 ايناركوأ سيئر غلبأ  .ادوسون ساناتيج يناوتيللا سيئرلا عم هراوح يكسنيليز ريميدولوف لصاو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 ينمألا معدلا ةدايز يف هلمأ نع برعأ امك ، )ةيسورلا تاوقلا نم لوبويرام نع عافدلا( ةهبجلا ىلع تاروطتلا نع
 .يبوروألا داحتالا ىوتسم ىلع ايناركوأل
 فصقلا نيدي اًنايب ، ةينمألا ةسايسلاو ةيجراخلا نوؤشلل يبوروألا داحتالل ىلعألا لثمملا ، ليروب بيزوج ردصأ 
 مايألا يف ايناركوأ يف ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا لبق نم ةيندملا ةيتحتلا ةينبلاو نييندملل ينوناقلا ريغو يوضوفلا
 كسناهول ةقطنم يف انسابوبو كسناشتيسيلو كستينودوريفيس اهل تضرعت يتلا تابرضلا ىلإ نايبلا راشأو  .ةريخألا
 .ةلثمأك فيفلو فيكراخ  ؛
 امهيف شقان ، وكند ليساف ينامورلا ينطولا عافدلا ريزو عم ةيفتاه ةثداحم نتسوأ ديول يكيرمألا عافدلا ريزو ىرجأ 
 ةجاحلاب نابناجلا رقأ  .وتانلا نواعت كلذكو ، يسورلا ناودعلا ةيفلخ ىلع ايناركوأل معدلا ميدقتل ةكرتشملا دوهجلا
 ايناركوأل ةيناسنإلاو ةيعافدلا ةدعاسملا ميدقت ةيمهأو قرشلا يف لمتحم يسور موجه ةهجاوم يف ايناركوأ معدل ةحلملا
 .فلحلا لبق نم
 يف ةيئادعلا لامعألا ءاهنإل ةمزاللا دوهجلا لك لذب لصاوتس ايكرت نأ ناغودرأ بيط بجر يكرتلا سيئرلا حرص 
 ساسأ ىلع لوبنطسا يف ةيناركوألا ةيسورلا تاثداحملل ةبولطملا ةجيتنلا معدتس ايكرت نأ ناغودرأ دكأو  .ايناركوأ
 .اهتدايسو ايناركوأ يضارأ ةدحو ىلع ظافحلا
 ، ايفتال ، ايلاطيإ ، اسنرف( ةلود 16 و يبوروألا داحتالل ةيسامولبدلا تاثعبلا نإف ، ايناركوأ ةيجراخ ةرازول اًقفو 
 ، ناريإ ، ايجروج ، افودلوم ، ناكيتافلا ، اينيفولس ، كيشتلا ةيروهمج ، ايكرت ، ادنلوب ، اينوتسإ ، ايناوتيل
 .ليربأ 18 يف فييك يف لمعلا تفنأتسا )ناتسنامكرتو ناتسكيجاطو  ناتسخازاك
  
 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  


