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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،22 نم اًرابتعا 2022 سرام21	

 
 يلمعلا عضولا
 راهنلا لالخ دص يناركوألا شيجلا نأ ةكرتشملا تاوقلل ةيفحصلا ةمدخلا تدافأ ، راذآ / سرام 21 موي ءاسم يف 

 يف امب( ةيداعم تادعمو يدنج 300 نم رثكأ ريمدت مت ، كلذل ةجيتن  .ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ةقطنم يف اموجه 13
 .كسناهولو كستينود يتقطنم يف )ةاشم لاتق تابكرم 8 و ةبابد 14 كلذ
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ستيليس ةيرق ىلع رانلا قلطأ يسورلا شيجلا نأ وكشتنوب يلاتيف ريموتيز يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئر حرص 
 .دحاو يندمو دونج 3 لتُق  .دارج زارط نم ةددعتم خيراوص تافذاق نم )ريموتيج ةقطنم(
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ةحلسملا تاوقلل ةعباتلا ةلقنتملا تادحولا نأ ، فوبوجينيس غيلوأ ، ةيميلقإلا فيكراخ ةيالو ةرادإ سيئر حرص 
 ةلقنتم ةعومجم تطقسأ ، حابصلا يف هنأ ىلإ اضيأ راشأو  .فييوهوشت نم برقلاب اًيداعم التاقم تطقسأ ةيناركوألا
 يف رايط نودب نالروأ زارط نم نيتيسور نيترئاط ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةعباتلا ةصاخلا تايلمعلا تاوق نم
 .فيكراخ ةقطنم يف اًتقؤم سورلا اهلتحي يتلا يضارألا
 :ايهزيروبازو كستينود تاهاجتا 
 ةيعفدملاو تارئاطلا تقلطأ ، سرام 21 يف ، وكنيليريك ولفاب كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو 
 .نورخآ 20 بيصأو صاخشأ ةسمخ نع لقي ال ام لتُق  .الزنم 15 يف قئارح تعلدنا  .اكفييدفأ ىلع رانلا ةيسورلا
 ، كستينود ةقطنم يف كسروتامارك فصق لالخ هنأ ، يكستيشوليب يسكيلوأ ، ةيرودلا ةطرش سيئر بئان بتك 
 .تافسوفلا رئاخذ ىرخأ ةرم ةيسورلا تاوقلا تمدختسا
 قلطأ ، )ايهزيروباز ةقطنم( يجلوب ةقطنم يف اكفينيلام ةيرق يف ، اًحابص 8:55 ةعاسلا راذآ / سرام 21 يف 
 .لافطأ مهنيب ، صاخشأ 6 ةباصإ نع كلذ رفسأو  .ةيندم تارايس ىلع رانلا يسورلا شيجلا
 ريمدت نم مهولتاقم نكمت ، لوبويرام ةكرعم نم ةعاس 24 رخآ يف هنأ فوزآ جوف دافأ ، سرام 21 موي رهظ دعب 
 .ةيراكذت ةحلسأ ىلع ءاليتسالاو ةازغلا نم 17 ةيفصتو ، داعم براق قارغإو ، نيتيسور نيتبابد
 :يبونجلا هاجتالا 
 يف تقلطأ ةيسورلا ةيرحبلا ةيعفدملا نإ ، كوشتارب يهريس ، ةيميلقإلا اسيدوأ ةيالو ةرادإ مساب ثدحتملا لاقو 
 .دحاو صخش ةباصإو لزانم 3 ررضت نع كلذ رفسأ  .اسيدوأ ىلع حابصلا
 ءايحألا ىلع رانلا مويلا رهظ دعب يسورلا شيجلا قلطأ ، ميك يلاتيف فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئرل اًقفو 
 .فصقلل ةنيدملا يف ةيبطلا قفارملا ىدحإ تضرعت امك  .فيالوكيم يف ةينكسلا
 :يزكرملا هاجتالا 
 طقسي ملو ، هير يفيرك ةقطنم ةيرق يف عقو اًفصق نإ ، ةيميلقإلا ير يفيرك ةيالو ةرادإ سيئر ، وكنيشتيس نيهفي لاق 
 .ىحرج وأ ىلتق
 :يبرغلا هاجتالا 
 يف ةحلسملا تاوقلا نم برقلاب خيراوص 3 طاقسإ مت هنإ لافوك يلاتيف ينفير يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئر لاق 
 .اهضارتعا نكمي ال يتلاو ، ةعبارلا ةراسخلا نم رئاسخلا حيضوت مت  .ينفير
 تامولعملا ةهجاوم
 رمعلا نم غلبي ًايبص نإ لوقتو  .نييناركوألا نم ةعومجم لبق نم قهارمل تيمملا برضلا لوح مهو رشتني ، ايناملأ يف 

 .ةيسورلا ثدحتي هنأل طقف برضلل ضرعتً اماع 16
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 عطاقمو ةحيرصلا تازازفتسالاو ، ةفيزملاو ، ةصاخلا اهتاياور رشن لصاوت ايسور نأ ةيناركوألا نمألا ةرئاد دكؤت 
 ةزهجأ عم قيسنتلاب مارغلتلا تاونق لالخ نم ةيناركوألا ندملا ىلع ةيسورلا ةيخوراصلا تامجهلا عقاوم نم ويديفلا
 .ةيسورلا تارباخملا
  
 ةيناسنالا ةلاحلا 
 نم ءالخإلا ءانثأ  .اصخش 8057 ذاقنا مت  .اهيلع قفتم 8 لصأ نم ةيناسنإ تارمم 7 تلمع ، راذآ / سرام 21 يف 
 .حورجب لافطأ 4 ةباصإ ىلإ ىدأ امم ، ران قالطإل اًصاخشأ لقت تارايس تضرعت ، لوبويرام
 ىلإ لصو ثيح ، ًايموي ديازتي لوبويرام يف نييندملا اياحضلا ددع نإ ، فوزآ جوف دئاق ، وكنيبوكورب سينيد لاق 
 .سرام 21 ىتح 3000 نم رثكأ
 ةليصحلاو  .حيرج 1،459 و ليتق 902 :ةيندم ةيحض 2،361 ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم تلجس 
 صاخ لكشب قبطني اذهو  .ناوألا تاوف دعب فينعلا لاتقلا قطانم نم تامولعملا يتأت ثيح ريثكب ىلعأ ىلتقلل ةيلعفلا
 .ستيناتسورتو ينزيبورو كستينودوريفسو مويزيإو اكافونلوفو لوبويرام ىلع
 كستينود قطانم نم اًلفط 2389 ةيسورلا تاوقلا تلازأ ، سرام 19 يف هنأ افوتكيدينيف انيريإ ةماعلا ةيعدملا تنلعأ 
 ىلإ ، لافطألا مهيف نمب ، نييندملل يرسق لقن اهنأب لامعألا هذه ءاعدالا ولثمم فصوو  .ًاتقؤم ةلتحملا كسناهولو
 .فينج ةيقافتال لوألا يفاضإلا لوكوتوربلل كاهتنا يف ، ةيدتعملا ةلودلا يضارأ
 ديدعلا كاهتناب ايناركوأ يف ةيبطلا تاسسؤملا ىلع تامجهلا لصاوتت" ، وكشايل روتكيف ةيحصلا ةياعرلا ريزول اًقفو 
 امك  .ترمد اهنم 9 ، ىفشتسم 135 فصق مت -  .نورخآ 16 بيصأو نيفعسم ةتس لتُق  .ةيلودلا تايقافتالا نم
 "  .نارينلل فاعسا ةرايس 43 تضرعت
 ، فييك يف يكسليدوب يح يف قوستلا زكارم دحأ ةفيذقلا هيف تباصأ يذلا ناكملا نم ةثدحملا تامولعملا بسحبو 
 .صاخشأ 8 ىلإ ثداحلا اياحض ددع عفترا ، سرام 20 موي ءاسم عقو يذلاو
 47 بيصأو اولتق نييناركوألا ذاقنإلا لاجر نم 21 نإ ، ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ سيئر بئان ، شوميرب نامور لاقو 
 .ةيلودلا مكاحملا يف رظنيسو برح ةميرج دعي يذلا ، فصقلا يف
 يف اوفُطتخا دق نييليئارسإ نينطاوم ةثالث نإ ، اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو ، كوشيريف انيريإ تلاق 
 يف اولظو نوسريخ ةقطنم يف يلحم طشانو فولافوباش ردنسكلوأ فالسيريب ةيدلب سيئر فاطتخا مت  .لوبوتيلم
 تادعاسملا لاصيإ نولواحي اوناك نيذلا فاعسإلا ةرايس مقاطو نيقئاسلا حارس قالطإ مت  .مايأ ةثالث ةدمل رسألا
 .سرام 20 يف فيكراخ ةقطنم يف كسناشتفوف ىلإ ةيناسنإلا
  .ةيبوروأ لود ىلإ اورداغ يناركوأ نييالم 3 نم رثكأ نإ ، سيئرلا بتكم سيئر راشتسم ، كالودوب ولياخيم لاقو 
 .ايلخاد نيدرشم اوحبصأ صخش نويلم 12-11 طقف
 بعص عضو نع ، فييك ةقطنم يف فديميد ةيرق يف XII ـلا رهشألا تاناويح ةقيدح ريدم ، كوشتنيب ولياخيم دافأ 
 نم تادادمإ دوجو مدع ببسب ءانفلاب اهيلع موكحم ناويح 300  .ةلتحملا يضارألا يف ، هترطيس تحت ةسسؤم يف
 .ةرارحلاو ءاذغلا
 ةمواقم
 لئاسول مارغلت تاونقو نايع دوهش بسحبو  .ةيسورلا تاوقلل تقؤملا لالتحالا ىلع جاجتحالا نوسريخ ناكس لصاوي 
 رانلا تحتفو ايناركوأل نيلاوم نيرهاظتم ىلع ةيودي لبانق ةيسورلا نمألا تاوق تقلأ ، ةيرحلا ةحاس يف ةيميلقإ مالعإ
 .اًقبسم نيباصملا نينطاوملا نع غالبإلا متي  .مهيلع
 500 نم رثكأ ايسور تلسرأ ، سرام 20 يف رادوجرنإ يف ايناركوأل ةديؤملا تاريسملا دعب هنأ ىلإ موتاوجرنإ ريشت 
 .تاجاجتحا يأ عمقل ةنيدملا ىلإ نمألا تاوق نم
  
 يداصتقالا عضولا 
 نم رامعإلا ةداعإ لامعأ طيسبتو ةيوستلا نأشب ًانوناق عقو سيئرلا نأ يناركوألا ناملربلا يف ةيفحصلا ةمدخلا تدافأ 
 .ةيئادعلا لامعألا بقاوع ىلع ءاضقلا لجأ
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 يف لمعلا لعفلاب اهنم 18 تفنأتسا ، ةطشنلا ةيئادعلا لامعألا ةقطنم نم ةكرش 40 لقن نع داصتقالا ةرازو تثدحت 
 .بيرقلا لبقتسملا يف اهتآشنم لقنب ىرخأ ةكرش 299 موقتس  .ديدجلا عقوملا
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 يتلا برحلا مئارجب هغلبأو تويور كرام ادنلوه ءارزو سيئر عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا ىرجأ 
 .ايناركوأ يف يسورلا داحتالا اهبكترا
 ، كالودوب ولياخيم بسحبو  .ايسورو ايناركوأل نييمسرلا نيدفولا نيب تنرتنإلا ربع تاثداحم ترج ، سرام 21 يف 
 داحتالا عم تاضوافملا يف تالزانت يأ مدقت ال ايناركوأ نإف ، يناركوألا دفولا وضعو سيئرلا بتكم سيئر راشتسم
 .اهيضارأ ةمالسو اهتيرح نع عفادت اهنأل ، يسورلا
 لاقو  .يسورلا يركسعلا ناودعلا لالخ ايناركوأل مهمعد نع ريبعتلل فييك ىلإ يناوتيللا ساميسلا ولثمم لصو 
 لودلا نم يناملرب دفو لوأ وه اذه" ، نييناوتيللا نيعرشملا عم ىقتلا يذلا ، وكشتيلك يلاتيف فييك ةيدلب سيئر
 ."ايناركوأل قاطنلا عساولا يسورلا وزغلا ةيادب ذنم ايناركوأ ىلإ لصي ةيبوروألا ةكيرشلا
 ةحلملا ةجاحلا نأشب" كرتشم نايب عيقوت ىلإ تمضنا دق ةلود 13 نإ لاهيمش سينيد ايناركوأ ءارزو سيئر لاق 
 ادنلريإو ايناملأو ايجروجو اسنرفو اينوتسإو كيشتلا ةيروهمج نم نويناملربلا عقو  ."يناركوألا يوجلا عافدلا ثيدحتل
 ايناركوأ معد ىلإ وعدي اًكرتشم اًنايب ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولاو ديوسلاو ادنلوهو ادنلوبو ايناوتيلو ايفتالو
 .عيراشملا  .ةيوونلا ةيامحلاو تادعاسملا  .يناسنإلاو يندملاو يركسعلا عافدلل
 دض تابوقعلا معدت نل تسبادوب نإ وتراجيزس رتيب يرجملا ةيجراخلا ريزو لاق ، ةيرجملا مالعإلا لئاسو ريراقتل اًقفو 
 يبوروألا داحتالا بناج نم تابوقع ضرفب ددهي اذهو  .رجملا يف ةقاطلا دراومل اًديدهت لكشت نأ نكمي يتلاو ، ايسور
 .يسورلا زاغلا تادراو ىلع
  
 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


