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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	21 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ20	

	
 يلمعلا عضولا
  .كسناهولو كستينود يتقطنم يضارأ ىلع ةلماك ةرطيس ضرفل قرشلا يف موجه نش ةيسورلا تاوقلا لواحت 
 .ىدملا ةديعب تارئاطلا مادختسا كلذ يف امب ، ةيندمو ةيركسع فادهأ دض ةيوجلا تابرضلا لصاوتتو
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 دقف ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو  .مويزيإ نم برقلاب ةيناركوأ عقاوم مجاهت ةيسورلا تاوقلا 
 نم برقلاب اضيأ رودي لاتقلا  .يكنيهفود ةيرق ىلع ءاليتسالا اولواح  ؛ ينفوربيد ةيرق نم برقلاب اًيئزج اًحاجن اوققح
 .فيكراخ ةقطنم يف فيهوشت نم برقلاب ايستيلينه اراتس ةيرق
 يف قباوط ةدع نم لقألا ىلع نيينبم يف نارينلا تلعتشا  .فيكراخل يئزجلا اهراصح لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 .فصقلا ةجيتن ةنيدملاب اكفيتلاس ةقطنم
 ىلع لوصحلا لواحي  ؛ انسابوب يف قمعأ لكشب مدقتلل هتامجه يسورلا شيجلا لصاوي ، كسناهول ةقطنم يف 
 ةيرق هاجتا يف ةيموجه تايلمع ذفنيو  ؛ ينزيبور نم ةيبرغلا ةيلامشلاو ةيبرغلا ءازجألا يف مدق ئطوم
 .يكسفيكشوتوفون
 شيجلا فصق ، ليربأ 20-19 ةليل يف هنأ ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 نإف ، هل اقفوو  .)كسناشتيسيل نم برقلاب ةدلبلا عقت( كسيشوردوفونو كسريه يتدلب يف ةينكسلا ءايحألا يسورلا

 .ةيسورلا ةيركسعلا ةرطيسلل نآلا عضخت كسناهول ةقطنم يضارأ نم ةئاملا يف 80
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ  .ةرمتسم لوبويرام ةنيدم ىلع ةيوجلا تابرضلا لازت ال 
 ءاوللا تاوق تنكمت  .لاتسفوزآ عنصمو يرحبلا ءانيملا نم برقلاب ةيناركوألا عقاوملا ماحتقا لصاوت ةيسورلا تاوقلا

 دودحلا سرح يلتاقم نم ةعومجم لقن نم ، فوزآ جوف يلتاقم عم بنج ىلإ ًابنج ، لصفنملا ةيرحبلا ةاشم 36
 .لاتسفوزآ ميلقإ ىلإ ، ءانيملا يف عافدلاب نوموقي اوناك نيذلا ، ةينطولا ةطرشلاو
 ولفابل اًقفو  .ناميل ةدلب هاجتا يف هموجه ةلصاومل دعتسيو اًعالطتسا يسورلا شيجلا يرجي ، سابنود لامش يف 
 يف 2 و اكنيرام يف 3( نييندم 5 نع لقي ال ام بيصأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك
 يف نيصخش لتقم لوح تامولعملا حيضوت اًضيأ نكمملا نم ناك  .راهنلا لالخ ةقطنملا يف فصقلا ةجيتن )راديلهوف
 .قباس تقو يف عازنلا اياحض اوناك نيذلا ، )ناميلو لوبويرامو كسروتامارك يف( نيرخآ 3 حرجو اكفيلفاب
 ، فييفيرأ نافيإ دافأ ، صوصخلا هجو ىلع  .هييجوروباز ةقطنم قمع يف لغوتلاو مدقتلا ةيسورلا تاوقلا لواحت 
 ةحلسملا تاوقلا عقاوم فصق لصاوي يسورلا شيجلا نأ ، ايهزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر
 .لوبييلوه - يكسفوركوب هاجتا يف ةيموجه لامعأب مايقلاو ايناركوأل
 :وربيند هاجتا 
 تاوقلا تفصق ، ليربأ 20 موي ءاسم يف هنأ ، لوكليف ردنسكلوأ ، هير يفيرك يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرص 
 .كسفورتبوربيند ةقطنم يف اكمورتسوك اكيليف ةيرقو كسلودونيليز ةدلب ةيسورلا
 :يبونجلا هاجتالا
 فيالوكيم يتقطنم دودح ىلع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عقاوم ىلع ةيعفدمو ةيوج تابرض ةيسورلا تاوقلا نشت 
 .اكفيردناسكلوأ ةيرق نم برقلاب رمتسم لاتقلا  .نوسريخو
 .ليربأ 21-20 ةليل ةنيدملا يف تاراجفنا نع ، شتيفيكنيس ردنسكلوأ ، فيالوكيم ةدمع غلبأ 
 تامولعملا ةهجاوم 
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 نودعي سورلا ناك ، ويام لئاوأ لولحب هنأ ، اتوهال يدانه ، نوسريخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ددح 
 ماع يف كسناهولو كستينود يف هذيفنت مت يذلا ويرانيسلل اًقفو( ةقطنملا يف ةلتحملا يضارألا يف فئاز ءاتفتسال

 تدافأ ، قحال تقو يفو  .نوسريخ ةقطنم ةسائرل حشرم نآلا ىتح اهيدل سيل لالتحالا ةرادإ نإف هبسحبو  .)2014
 يف ليربأ 27 ىلإ ويام لئاوأ نم ءاتفتسالاب ىمسي ام دعوم ديدحت ةداعإ اوررق سورلا نأ "بونجلا" تايلمع ةدايق
 .لالتحالا تاطلس ىلع ةيعرشلا ءافضإب عارسإلل ةلواحم
 ةئبعت ميظنتل نوسريخ ةقطنم يف ططخي يسورلا داحتالا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 .ايناركوأ عم برحلل نييلحملا ناكسلل ةيرسق
  
 يناسنإلا عضولا 
 دوهجلا تزكرت ، ناسين / ليربأ 20 لالخ هنإ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تلاق 
 دوهجلا لك نم مغرلا ىلع ، كلذ عمو  .لوبويرام نم يناسنإ رمم حتف ىلع برحلا ةقطنم نم ناكسلا ءالجإل ةيسيئرلا
 اًقبسم اهنع نالعإلا مت يتلا ءالخإلا تالفاح نم طقف ءزج نكمت  .حيحص لكشب لمعت مل اهنأ الإ ، ايناركوأ بناج نم
 .ايزهزيروباز هاجتا يف ةرداغملا نم لوبويرام ناكس عم
 يف ةيندم ةيحض 5121 ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم لجس ، ناسين / ليربأ 19 ىتح 
 .)ًاحيرج 2897 و اًليتق 2224( ةيداحتالا ايسور ناودع ةجيتن ايناركوأ
 لتُق ، ناسين / ليربأ 20 حابص ىتح  .ايناركوأ يف اوبيصأ اًلفط 578 نم رثكأ نأ ثادحألل نوماعلا نوعدملا دافأ 
 .373 حُرجو لافطأ 205 نع لقي ال ام
 ينابملا نم ضاقنألا عيمج اولازأ ذاقنإلا لاجر نأ ىلإ وكري يهرويه ةبانإلاب اكنايدوروب ةيرق سلجم سيئر راشأو 
 ، فييك ةقطنم يف ةطرشلا تلاقو  .ضاقنالا تحت نم اصخش 41 ثثج لاشتنا متو  .)فييك ةقطنم( اكنايدوروب يف
 ةقطنمب اكنايدوروب ةيرق يف اًماع 15 رمعلا نم غلبت ةاتف مهنيب نييندم 9 ثثجب نيتيعامج نيتربقم ىلع روثعلا مت هنإ
 .فييك
 
 يداصتقالا عضولا
 2022 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪86.2 ىلإ ايناركوأل ماعلا نيدلا ومني نأ يلودلا دقنلا قودنص عقوتي 
 .ايسور لبق نم قاطنلا عساو وزغ ببسب
 لمعلا ميظنتل ةمزاللا تارارقلا ذختا ءارزولا سلجم نأ ايناركوأ يف ميلاقألا ةيمنتو ةيلحملا تاعمتجملا ةرازو تغلبأ 
 .يسورلا داحتالل حلسملا ناودعلا ةجيتن تررضت يتلا لكايهلاو ينابملا كيكفت وأ ميمرتل
 ايناركوأ تحرتقا ، انييف يف ةقاطلا عمتجمل ىوتسملا ةعيفر ةمئادلا ةعومجملا عامتجا راطإ يف هنأ ةقاطلا ةرازو تدافأ 
 .ةيسورلا ةقاطلا دراوم ىلع دامتعالا نم يبوروألا داحتالا نامرحل ةلماش ةطخ
 ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا عيسوت لوح تاثداحم نايرجت ادنكو ايناركوأ نإ داصتقالا ةرازول ةيفحصلا ةمدخلا تلاقو 
 .يناركوألا يسورلا عارصلا ءاهتنا دعب رامثتسالاو تامدخلا يعاطق لمشتل
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 نم اهريرحت مت يتلا ، )فييك ةقطنم( اكنايدوروبب قحتلا  .فييك ةنيدم ليشيم لراش يبوروألا سلجملا سيئر راز 
 هلالخ شقان ، يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا عم ًاعامتجا دقع ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ةيسورلا تاوقلا
 يبوروألا داحتالاو ايسور ىلع ةضورفملا تابوقعلا نع اًلضف ، يبوروألا داحتالا يف ايناركوأ جامدنا قافآ نويسايسلا
 .ايناركوأل يلاملا معدلاو عافدلل
 فيدار نيمور ةلودلا سيئر اهلالخ ىقتلا ، ايراغلب ىلإ ةيمسر ةرايز يف ابيلوك ورتيمد ايناركوأ ةيجراخ ريزو لصو 
 ةقطنم يف ةيمنتلاو مالسلا ةداعتسا لبس تاعامتجالا تشقانو  .فيشتنيم الوكين ةيراغلبلا ةينطولا ةيعمجلا سيئرو
 .يملاعلا يئاذغلا نمألا ىلع ظافحلل ةيعارزلا تاجتنملا نم ضورعملا ةدايز ىلإ ةجاحلا كلذكو ، دوسألا رحبلا
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 سيئرلل قباسلا يموقلا نمألا راشتسمو كامري يردنأ ايناركوأ سيئر بتكم سيئر ةدايقب يلود ءاربخ قيرف مدق 
 .ايسور دض تابوقعلا زيزعتل لمع ةطخ لوفكام لكيام ريفسلا يكيرمألا
 نع اونلعأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ايناركوأل رالود رايلم 24 نع ديزي اًيفاضإ اًمعد عبسلا ةعومجم ةيلام ءارزو نلعأ 
 .رمألا مزل اذإ هتدايزل مهدادعتسا
 لاتيباك سنارت يراجتلا كنبلا ىلع دويقلا ضرف مت  .ايسور ىلع ةديدج تابوقع ضرف ةيكيرمألا ةنازخلا ةرازو تنلعأ
 ، فييفولام نيتناتسنوك ةيسورلا ةيشراغيلوألا اهيلع رطيسي ًاينوناق ًانايكو اًدرف 40 نم رثكأ مضت ةيلود ةكبش  ؛ كنب
 ةلمعلا "نيدعت" لاجم يف ةلماعلا تاكرشلاو  ؛ راضلا ريثأتلا ةسراممو تابوقعلا ىلع فافتلالل اهمادختسا مت يتلاو
 .ايسور يف ةيضارتفالا
 عيرشتلا ىلع تاليدعت ءارجإ مت ، صوصخلا هجو ىلع  .ايسور دض تابوقعلا ديدشتل نيناوق عيراشم نابايلا ترقأ 
 موسرلا ةدايزو "ةراجتلا يف اليضفت رثكألا ةلودلا" عضو نم ايسور نامرحب نابايلل حمسي يذلاو ، يكرمجلا
 نم ةرفشملا لوصألا مادختسا عنم ىلإ تالمعلا ميظنت نوناق يف تارييغتلا فدهت  .ةيسورلا تادراولا ىلع ةيكرمجلا
 .ةثلاث فارطأ ىلإ مهلاومأ ليوحتل ةرغث اهرابتعاب تابوقعلل نيعضاخلا صاخشألا لبق
 ايسور ىلع ةضورفملا تابوقعلا نم ءزجك كينتوبسو مويلا ايسور ةيسورلا ةيئاعدلا مالعإلا لئاسو دوسألا لبجلا رظح 
 .ايناركوأ وزغ ىلع ًادر
 ةياهن لولحب  .ةيسورلا ةقاطلا تادراو نع ًامامت ىلختتس ايناملأ نأ كوبريب انيلانأ ةيناملألا ةيجراخلا ةريزو تنلعأ 
 كوبرب ددشو  .طفنلا تادراو نع ايناملأ ىلختتس ، ماعلا ةياهن لولحب  ؛ يسورلا محفلا تادراو فقوتتس ، فيصلا
  .ةقاطلا ةسايس يف ةصاخو ، ايسور ىلع دامتعالا رسك ، ىرخأ رومأ نيب نم ، ينعي ابوروأ يف نمألا نأ ىلع
 .ديدج ينمأ لكيه ءاشنإ بلطتت ايناركوأ دض ايسور اهتنش يتلا برحلا نأ ريزولا دقتعي ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ساموت يدنلوبلا خويشلا سلجم نم لاشراملاو ليرتسيف شوليم يكيشتلا ناملربلا يف خويشلا سلجم سيئر دشان 
 .لجاع لكشب ةحلسألاب ايناركوأ ديوزت ملاعلا يف ةرضحتملا لودلا عيمج تاناملرب يكزدورغ
 ىلإ تارئاطلل ةداضملا لارتسيم خيراوص ةمظنأ لقن تررق جيورنلا نإ مارج دليرأ نرويب يجيورنلا عافدلا ريزو لاق 
 .ايناركوأ
  
 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  


