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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،23 نم اًرابتعا 2022 سرام22	

 
 يلمعلا عضولا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 .يسورلا شيجلا نم )فييك ةقطنم( فيراكام ةنيدم ريرحت ةيناركوألا عافدلا ةرازو تنلعأ ، سرام 22 ةليل يف 
 تطقسو  .فييك ةقطنم يف يرافورب ةنيدم ىلع ةيعفدملاب اهنارين تقلطأ ةيسورلا تاوقلا نإ ماعلا يعدملا بتكم لاقو 
 ةقطنمب يرافورب يح فصق ءانثأو  .ةيجراخ ينابمو تالفاح 7 ـب ارارضأ تقحلأو عناصملا دحأ يضارأ ىلع ةفيذقلا
 .قناقن رجتمو راضخلل نزخم رمد ، فييك
 ايناركوأل ةلودلا ةلاكو لبق نم كلذ ءاج  .ليبونريشت يف يزكرم يليلحت لمعم ثدحأ رمدو يسورلا شيجلا بهن 
 .داعبتسالا ةقطنم ةرادإل
 يف يكسنولوبوأ ةقطنم يف نيينبمو ةنحاش يف تلعتشا نارينلا نأ ايناركوأ يف ةيموكحلا ئراوطلا ةرئاد تدافأ 
 .نيرخآ 3 ةباصإو دحاو صخش لتقم  .فصقلا ةجيتن فييك
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 نع نالعإلا مت  .عراوشلا يف كراعملا ترمتساو ، يموس ةقطنمب ستنايتسورت ةدلب يف قاطنلا عساو قيرح علدنا 
 .يكستيفيشت ورتيمد ، يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر لبق نم ويديف ةلاسر يف كلذ
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 تالواحم لشف ، فوبوجينيس غيلوأ فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر نلعأ ، سرام 22 موي حابص يف 
 .ةيضاملا ةليللا فيكراخ ةقطنمل تضرعت عاونألا فلتخم نم ةراغ 84 نأ ركذو  .فيكراخ وحن مدقتلل ةيسورلا تاوقلا
 يف ةيعانصلا تاسسؤملل تابرض 4 هيجوت مت ، يكسنيليز يهريس فيكراخ ةقطنم يف افوزول ةيدلب سيئرل اًقفو 
 .نورخآ 9 حرُجو دحاو صخش لتُق  .ًاصاخ اًلزنم 20 وحن ريمدت نع فصقلا رفسأو  .ةنيدملا
 ربوس ىلع رانلا ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو 
 ياديجل اقفو ، اضيأ  .ىحرجلاو ىلتقلا ددع حيضوت مت دقو  .نوميقي سانلا ناك ثيح ، كستنودوريفيس يف تكرام
 ينزيبور ىلع اًبيرقت فصقلا عيمج سورلا زكر  .الزنم 15 يسورلا داحتالا شيج رمد ، مايأل كسناهول ةقطنم يف
 ةافصم يف ةرئاط نم رانلا تقلطأ ةيسورلا تاوقلا نإ اضيأ يادياغ يجريس لاقو  .كستينودوريفيسو كسناشتيسيلو
 .كسناشتيسيل
 :وربيند هاجتا 
 ، هير يفيرك ةقطنم يف ، سرام 22-21 ةليل يف ، لوكليف ردنسكلوأ هير يفيرك يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر بسحبو 
 تايطعملا بسحبو  .دارج نم يحاوضلا يف اكمورتسوك الام ةيرقو كسلودونيليز ةدلب ىلع رانلا يسورلا شيجلا قلطأ
 .دحأ لتُقي مل ، ةيلوألا
 ىلع يخوراص موجه نع 18:20 ةعاسلا يف وكنشينزير نيتنلاف كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئر غلبأ 
 صخش يفوت  .اهراسم نع نحش ةبرع 15 تجرخو ، 2-دارجولفاب ديدح ةكس ةطحم ريمدت مت  .دارغولفاب ةنيدم
 .دحاو
 :يبونجلا هاجتالا
 .نوسريخ نم برقلاب اكفيابونروشت راطم يف ةزكرمتملا ةيسورلا تاوقلا ىرخأ ةرم ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تمجاه 
 يف دوقو ةطحم ىلع سورلا هنش يذلا موجهلل ةجيتن هنأ حابصلا يف ايناركوأ يف ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ تركذ 
 .ةدحاو ةأرما تبيصأو لاجر 3 دقف ، ةيضاملا مايألا يف فييالوكين
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 ءانيم ىلع ةبرض يسورلا شيجلا هجو ، سرام 22 ىلإ سرام 21 نم ليللا يف هنأ تربخأ ةيرحبلا ئناوملا ةرادإ يف 
 دحأ بصي ملو ، ةريبك رارضأل تضرعت ءانيملل ةيتحتلا ةينبلا نإف ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .يرحبلا فييالوكين
 .ىذأب
 يسورلا زورك خوراص ريمدت نع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل عباتلاً اوج لومحملا لصفنملا نينامثلا ءاوللا نم دونج دافأ 
 .يكستينفيبورك هاجتاب اًهجوم خوراصلا ناك  .فييالوكين ةقطنم قوف ءامسلا يف
 :ايليدوب هاجتا 
 .استينيف ةقطنم يف طقُسأ يسور خوراصل ةروص فوزروب يهريس ةيميلقإلا استينيف ةيالو ةرادإ سيئر رشن 
 :يبرغلا هاجتالا 
 تاوقلا تفصق ، ينفير ةقطنم يف ءاسملا يف ، لافوك يلاتيف ينفير يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو 
 .تارم ثالث ةيركسعلا ةيتحتلا ةينبلا عقوم ةيسورلا
 تامولعملا ةهجاوم 
 ةكرش يهو ، ملاعلا يف ةيئاذغلا داوملا تاكرش ربكأ ىدحإ تانايب ةدعاق قارتخاب سومينونأ ةنصارقلا ةيعمج تماق 
 .ايناركوأ دض برحلا نم مغرلا ىلع ايسور يف لمعلا ةلصاوم نم اهفقوم ببسب ، هلتسن
 .قيلعتلاو ةنصرقلل ىرخأ ةرم ةيسورلا ةموكحلاو نيلمركلا عقاوم تضرعت 
 
 ةيناسنالا ةلاحلا
 وغنوكلا ةيروهمج" ـب ىمسي ام يلثمم نإ كوشيريف انيريإ ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإل ءارزولا سيئر ةبئان تلاق 
 اًقفو  .لوبويرام نم هيلع قفتم يناسنإ رمم ربع كرحتت تناك ءالجإلا تالفاح نم ةلفاق ىلع اولوتسا "ةيطارقميدلا
 ىلع رمم دجوي ال ، عقاولا يف  .ةرداغملا مهنكمي الو ةرداغملا نوديري )صخش( فلأ 100 نع لقي ال ام" :كوشيريفل
 ران قالطإل ضرعتت لوبويرام لازت ال  .يشملا نوعيطتسي نيذلا كئلوألو ، تارايسلل طقف مه ، كئلوأو  .وحنلا اذه
 ةيئاذغلا داوملا نم ةنيدملا تذفنو  .عيباسأ ذنم مهئباخم نم سانلا جرخي ملو ، ةيسورلا تاوقلا نم رمتسم
 .ةئفدت ، ءابرهك ، زاغ ال  .ةيودألاو هايملاو ةيساسألا تايرورضلاو
 يف زاغ وأ ءام وأ ءابرهك دجوت ال هنأ افوسينيد اليمدويل يناركوألا ناملربلا يف ناسنإلا قوقح ةضوفم تحرص 
 امب ، ةنيدملا يف صخش 130.000 يلاوح يقب  .رمتسملا فصقلا ببسب اذه لك حالصإ ليحتسملا نم  .فيهينريشت
 .ةموغلم فييك ىلإ فيهينريشت نم ةرداغملا تايلمع نأ اًضيأ ريراقتلا ديفتو  .ةزجعلاو ىضرملا كلذ يف
 .ايناركوأ يف 155 نم رثكأ بيصأو اًلفط 117 لتُق ، راذآ / سرام 22 ىتح هنأ ماعلا يعدملا بتكم دافأ 
 نوسريخ ةقطنم يف اكفيروبز اراتس سيئر فاطتخا نع ، شيبيب ردنسكلوأ ، ناتسيربولوه ةنيدم سلجم سيئر غلبأ 
 .ناكسلا دحأو
 تامدخلل اهمعازم هيف تفن اًليجست اهنع جارفإلا طرش ناك  .انيشور ايروتكيف ةيفحصلا حارس يسورلا شيجلا قلطأ 
 سلجم سيئر حارس قالطإ مت ، رسألا نم عوبسأ دعب  .اهتايح تذقنأ اهنإ تلاقو ةريسأ اهتزجتحا يتلا ةيسورلا
 .وكشيريك يهريس ، اكريتخوأ ةقطنم
 وأ ةفيذق قيرحلا ببس نوكي نأ لمتحملا نم  .ليبونريشت ةقطنم يضارأ ىلع ةيعيبطلا قئارحلل زكارم 7 ليجست مت 
 .دمعتم قيرح
 ينكس ىنبم 3780 يلاوح ضرعت ، رياربف 24 ذنم هنأ ، ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ سيئر بئان ، شوميرب نامور غلبأ 
 .لماكلاب 651 ريمدتو ةيئزج رارضأل ايناركوأ يف
 .3556.924 يسورلا وزغلا ةيادب ذنم ايناركوأ اورداغ نيذلا نييناركوألا ددع غلبي ، ةدحتملا ممألل اًقفو 
 ةمواقم 
 سرام 22 يف ، صوصخلا هجو ىلع  .ةنيدملا ىلع ةيسورلا تاوقلا ءاليتسا ىلع جاجتحالا نوسريخ ناكس لصاوي 
 .نوسريخ يف ةيملس ةريسم قيرفتل عومدلل ليسملا زاغلا يسورلا شيجلا مدختسا ، راذآ /
 
 يداصتقالا عضولا
 .٪41 ةبسنب اهحابرأ نم ةيناركوألا كونبلا تداز ، نييضاملا نيرهشلا لالخ هنأ يناركوألا ينطولا كنبلا دافأ 
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 اودقف نيذلا نييناركوألا ةدعاسمل معدلا نم ناوي رايلم 7،6 نم رثكأ تلوح ةموكحلا نأ داصتقالا ةرازو تدافأ 
 .ًاطاشن ةيئادعلا لامعألا رثكأ اهيف رودت يتلا قطانملا يف مهو برحلا ببسب مهفئاظو
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 سيئرو خويشلا سلجمو يلاطيإلا ناملربلا مامأ اًباطخ يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىقلأ ، سرام 22 يف 
 ، يسورلا وزغلا دعب ايناركوأ يف عاضوألا نع ثدحتو ، يلاطيإلا بعشلا سيئرلا بطاخو  .يجارد ويرام ءارزولا
 ريميدولوف دكأ  .ايلاطيإ يف سورلا نيذفنتملاب ةصاخلا تاباسحلاو لوصألاو تاراقعلا عيمج راصح ىلإ اعدو
 .ايناركوأ ءانب ةداعإ يف ءدبلاو نكمم تقو برقأ يف برحلا ءاهنإ ةرورض ىلع ىرخأ ةرم يكسنيليز
 يف بعصلا يناسنإلا عضولا لوح اميس الو ، ابابلا عم يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا ثدحت ، مويلا سفن يف 
 لجأ نم هتاولصو همعد ىلع مظعألا ربحلا سيئرلا ركش  .ةيناسنإلا تارمملل ةيسورلا تاوقلا قالغإو ايناركوأ
 .ايناركوأ
 اهيف شقان ، ودورت نتساج ادنك ءارزو سيئر عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف ىرجأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 ةينمألا تانامضلا ةلأسمو ، لوبويرام يف ةصاخو ، ةيناسنإلا ةثراكلاو ، ةيندملا ةيتحتلا ةينبلل ةيسورلا تاوقلا فصق
 .ايناركوأل ةلاعفلا
 لمعلا اهيف شقان ، ةدحتملا ةكلمملاو ايلاطيإو ايناملأو اسنرف ةداق عم تاثداحم ندياب وج يكيرمألا سيئرلا ىرجأ 
 بعشلل يناسنإلاو يعافدلا معدلا رارمتسا نع اًلضف ، ايناركوأ يف نييندملا ناكسلا دض يسورلا يركسعلا
 .يناركوألا
 زيزعت ةدايز ىلإ ةجاحلا نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزوو نايردول فيإ ناج يسنرفلا ةيجراخلا ريزو شقان 
 ةيوونلا تآشنملا نمأ زيزعت ىلإ اضيأ هابتنالا اوتفلو  .ايناركوأ ىلع يسورلا ناودعلا رارمتسا لالخ نم تابوقعلا
 .ةيناسنإلا ةلاحلاو يئاذغلا نمألا نأشب قيسنتلا زيزعتو ، ةيناركوألا ةيندملا
 يف ايناركوأ لجأ نم نودحتم - U4U ةديدجلا ةيناملربلا ةكبشلاب ةصاخلا ةردابملا ةعومجمل يضارتفا عامتجا دقعنا 
  .يلودلا ىوتسملا ىلعو مهنادلب يف طاشنب ايناركوأ نومعدي ةلود 28 نم اًيناملرب 110 نم رثكأ مض ثيح ، لسكورب
 تاردابملا قيسنتو ماظتناب راكفألا لدابت نومزتعي نيذلا نييطارقميدلا نيعرشملل ةيلود ةصنمك U4U ةكبش لمعتس
 .ايناركوأل يسورلا وزغلل ةكرتشم ةباجتسا لجأ نم ةيلودلا
 ناودعلا نيدي ايناركوأ نم يوق معدب اًنالعإ عامجإلاب ابوروأ سلجمل ةيميلقإلاو ةيلحملا تاطلسلا سرغنوك دمتعا 
 42 ةرودلا يف ايناركوأ يف عضولا لوح شاقنلا جئاتن ىلع ًءانب ةيئاهن ةقيثوك نالعإلا دامتعا مت  .يسورلا يركسعلا
 .غروبسارتس يف سرغنوكلل
  .رلوم رتويب ةموكحلا ريتركسل اًقفو ، ايسور دض تابوقعلا نم ءزجك يتولز نويلم 140 لعفلاب ادنلوب تدمج 
  ةيسورلا ةلقلا ةدصرأ ةيلاطيإلا ةموكحلا تدمج ، يجارد ويرام يلاطيإلا ءارزولا سيئرل اًقفو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .وروي نويلم 800 نم رثكأب نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا نم نيبرقملا
 
 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


