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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	29 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ28	

	
 يلمعلا عضولا
 .يكيتكتلا عضولا نيسحتو اهعقاوم زيزعتل ةلواحم يف ، ةهجاوملا طخ ىلع ةطشن تامجه ةيسورلا تاوقلا نشت مل ، مويلا لاوط
 فييك يف ةيخوراص تامجه ليجست مت .ةيالولا بونجو قرش يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلاو ةيناركوألا عقاوملا فصق رمتسا ، كلذ عمو
 .لاتقلا ةقطنم جراخ ىرخأ ندمو
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا
 خيراوصلا تباصأ .ةنيدملا يف شيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ناك تقو يف فييك ةنيدم ةيسورلا تاوقلا تفصق
 .حورجب صاخشأ 10 ةباصإ ىلإ ىدأ امم ، ةمصاعلاب يكسفيكنيشتفيش يح ، ةنيدملا طسو يف اينكس ىنبمو امسج
 .مهم لقن زكرم يهو )فييك ةقطنم( فيتساف ةدلب يف ةيديدحلا ككسلل ةيتحتلا ةينبلا خيراوصلا تباصأ امك
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 دودحلا سرح ةرئاد تدافأ ، صوصخلا هجو ىلع .ايناركوأ نم ةيلامشلا قطانملل اًديدهت لكشت ةيسورلا ةيركسعلا تاوقلا لازت ال
 .راهنلا لالخ فيهينريشت ةقطنم يف نييناركوألا دودحلا سرحل شيتفت يتطقن تفصق ةيسورلا تاوقلا نأ ةيموكحلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 لقألا ىلع صاخشأ 6 لُتق ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو .فوكراخ ةقطنم يضارأ فصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا
 .نييضاملا مويلا فصنو مويلا يف نورخآ 19 بيصأو
 .فيكراخ قرش اكفيزوتوك ةيرق ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تررح .مويزيإ نم برقلاب ةيسورلا تاوقلل موجه كانه
 نأ ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس ركذ .ينجيبور لجأ نم لاتقلا رمتسي ، كسناهول ةقطنم يف
 .نورخآ 4 بيصأو ؛ ناسين / ليربأ 27 يف ةقطنملا يف اولتق نييندم 4
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 تامجه رمتستو .لاتسفوزآ عنصم يف ةيناركوألا تادحولا ةرصاحم ، لوبويرام يف ةيوجلا تابرضلا ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 .يلامشلا هاجتالا يف ايهزهزيروباز-كستينود طخ لوط ىلع ةيسورلا تاوقلا
 صخش بيصأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .صاخشأ 3 ةباصإو نييندم 3 لتقم نع )كستينود ةقطنم( كرويوين ىلع ةيوجلا ةراغلا ترفسأ
 .راهنلا لالخ اكنيرام يف دحاو
 ةيلوألا تامولعملا بسحبو .يجوروباز ىلع اًيخوراص اًموجه يسورلا شيجلا نش ، يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو
 .صاخلا عاطقلاب نيلزنم ررضتو صاخشأ 3 بيصأ ،
 شيجلا همدختسي يذلاو ، ةيديدحلا ككسلل رسج ريجفت مت ، )ايزهزيروباز ةقطنم نم اًتقؤم لتحملا ءزجلا( لوبوتيليم نم برقلاب
 .ةلتحملا مرقلا ةريزج هبش نم دوقولاو ةحلسألا لاصيإل يسورلا
 :وربيند هاجتا
 28 يف ةقطنملا يف ةيخوراص ةبرض كانه تناك ، كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنشينزير نيتنلافل اقفو
 .ةروجهم ةيعانص ةقطنم يسور خوراص باصأ .ليربأ
 :يبونجلا هاجتالا
 .فيالوكيمو نوسريخ يتقطنمل ةيرادإلا دودحلا نم برقلاب يسور موجه دصب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ
 وكنيشرام ميسكام ، اسيدوأ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ .اسيدوأ ىلع يخوراص موجه نشل ةيسورلا تاوقلا تعس
 .خيراوص ةثالث تضرتعا ةيناركوألا يوجلا عافدلا تاوق نأ ،
 :يبرغلا هاجتالا
 يف ةيتحتلا ةينبلل ةأشنم ىلع يخوراص موجه نع ، يلاماه يحرس ، يكستينليمخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر غلبأ
 .مهم ديدح ةكس عطاقت وه اكفيتيبيش .ةقطنملاب اكفيتيبيش ةقطنم
 تامولعملا ةهجاوم
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 ناونعب لئاسر تنرتنإلا ومرجم لسري .ةيناركوألا ةيموكحلا تالاكولا ىلع ةنصارق تامجه نم ةللضملا تامولعملا ةحفاكم زكرم رذح
 راضلا جمانربلا مادختساب رتويبمكلا ةزهجأ نومجاهي ، "ةقوبسم ريغ ةينمأ تاءارجإ نأشب 576/22 مقر ايناركوأ سيئر موسرم"
 .ريتيرب ريتيم
 
 يناسنإلا عضولا
 يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم بتكم لجس ، 2022 ليربأ 27 نم اًرابتعا يسورلا داحتالا لبق نم لماشلا حلسملا وزغلا ةيادب ذنم
 .)اًحيرج 3180 و اليتق 2829( ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 6009 ناسنإلا قوقحل
 .ةيسورلا رسألا نم ًايندم 12 و اًيناركوأ اًيدنج 33 حارس قالطإ مت .ىرسألل رخآ لدابت ثدح
 لُتق ، ليربأ 28 يف هنأ ، فوتيبين يردنأ ، فييك ةقطنم ةطرش سيئر حرصو .اًداح ماغلألا رطخ لازي ال ، ةررحملا يضارألا يف
 .ماغلأ راجفنا ببسب ةقطنملا يف نورخآ 3 حرجو دحاو صخش
 ةحص ىلع يواسأم ريثأت اهل ناك برحلا ببسب ايناركوأ يف فشكتت يتلا ةيناسنإلا ةمزألا نأ نم ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ترذح
 يشفتو ، رشتنملا لافطألا للشب ةباصإلا رطخ يف ةريبك ةدايز عم ، ناكسلا نيصحت يف بارطضا كانه ناك .ناكسلا ةيهافرو
 .19-ديفوك راشتنا ةدايزو ىرخألا ةلوفطلا ضارمأ
 صقن ببسب رطخلل نوضرعم )صخش فلأ 100 يلاوح( اهيضارأ ىلع اوقب نيذلا ةنيدملا ناكس نأ لوبويرام ةنيدم سلجم غلبأ
 ايراتنسودلاو اريلوكلا نم ةيوق ةئبوأ رشتنت دق ، ببسلا اذهلو .ةيداعلا ةيحصلاو ةيحصلا فورظلا ريفوتو هايملا تادادمإ
 .لوبويرام يف ةينولوقلا ةيكيرشإلاو
 نييناركوألا نيعرازملا نم ةيعارزلا تادعملاو ليصاحملا رداصي يسورلا شيجلا نإف ،يجوروباز  يف يميلقإلا يعدملا بتكمل اًقفو
 نم ماعطلا ةقرس نإف ، افوسينيد اليمدول ملاظملا نيمأل اًقفو .اًتقؤم ةلتحملا مرقلا ةريزج هبش ىلإ مهلقنيو ،يجوروباز ةقطنم يف
 برح ةميرجو برحلا تقو يف نييندملا صاخشألا ةيامحب ةقلعتملا 1949 ماعل فينج ةيقافتال اًكاهتنا دعت اًتقؤم ةلتحملا يضارألا
 .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا امور ماظن بجومب

 
 يداصتقالا عضولا
 داحتالل يزكرملا كنبلا نم ةدمجملا لاومألا ليوحت سردت ةدحتملا تايالولا نإف ، نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزول اًقفو
 .ايسور كنب لاومأ نم رالود رايلم 100 نم برقي ام ةدحتملا تايالولل يلارديفلا يطايتحالا دمج .ايناركوأ ىلإ يسورلا
 بوبحلا ضعب ريدصت نأشب قافتا ىلإ لصوتلا مت ، ايناوتيل ىلإ يكسلوس الوكيم يناركوألا ةيعارزلا ةسايسلا ريزو ةرايز لالخ
 .يناوتيللا اديبيالك ءانيم ربع ةيناركوألا

 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ةقيثولل اديؤم ابئان 417 كانه ناك .ايناركوأ يف ةيطارقميدلا ةيامحو ريجأتلاو ةراعإلا نوناق عورشم يكيرمألا باونلا سلجم معد
 .عرسأ لكشب ايناركوأل ةيركسعلا تادعملاو ةريخذلاو ةحلسألا ريفوت نكمملا نم ديدجلا نوناقلا عورشم لعجيس .اهدض 10 و
 20 نم رثكأ ليومتلا ةقباطم بلط لمشي .ايناركوأ معدل سرجنوكلا ىلإ رالود رايلم 33 ةميقب اًبلط ندياب وج يكيرمألا سيئرلا مدق
 ةرشابملا ةيداصتقالا تادعاسملا نم رالود رايلم 8.5 ىلإ ةفاضإلاب ، ىرخألا ةيركسعلا تادعاسملاو ةريخذلاو ةحلسألل رالود رايلم
 .ةيئاذغلاو ةيناسنإلا تادعاسملا نم رالود تارايلم 3 و ةموكحلل

 يتلا ، ةقيثولا .ايناركوأل ةليقثلا ةحلسألا ريفوت عيرستو عيسوت ىلإ ةموكحلا وعدي رارق ريرمت حلاصل يناملألا غاتسدنوبلا توص
 فالتئا ةضراعملا ةلتك لبق نم كرتشم حارتقا يه ، "ايناركوأل لماش معد - ابوروأ يف ةيرحلاو مالسلا نع اوعفاد" ناونع لمحت
 .فلاحتلا بازحأو يحيسملا يعامتجالا داحتالا / يحيسملا يطارقميدلا داحتالا
 اوشقانو .فييك ىلإ لصو يذلا ، شيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألاب يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقتلا
 رامعإ ةداعإ يف ةمظنملا كارشإ ةيمهأ نعً الضف ، اهينطاومو ايناركوأل ةدحتملا ممألا اهمدقت يتلا ةيناسنإلاو ةيلاملا تادعاسملا
 لذب ىلإ ةدحتملا ممألا يكسنيليز ريميدولوف اعد .ةيسورلا برحلا مئارجل ةصاخ ةيلود ةمكحم ءاشنإ حارتقا مت .برحلا دعب ةلودلا
 لمع نأب شيريتوغ فرتعا ، ةرايزلا بقع يفحص رمتؤم يفو .يسورلا داحتالا ىلإ نييناركوألا نينطاوملا ليحرت فقول دوهج
 .برحلا ءاهنإ وأ عنم ليحتسملا نم لعج امم ، "لولشم" يلودلا نمألا سلجم
 ربكأ لكشب ةكراشملا ىلع ةدحتملا ممألا لاهيمش سينيد ايناركوأ ءارزو سيئر ثح ، ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا عم عامتجالا لالخ
 نم ةصاخو ، ةطشنلا لاتقلا ةقطنم وأ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا نم نييندملل نمآلا ءالجإلا لجأ نم ةيناسنإلا تارمملا حتف يف
 .لوبويرام
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 ، عامتجالا لالخ .يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلاب ىقتلا .ايناركوأ ىلإ ةرايزب فوكتيب ليريك يراغلبلا ءارزولا سيئر ماق
 يف نواعتلا نابناجلا شقان امك .ةيراغلبلا جاتنإلا تآشنم يف ةيناركوألا ةيركسعلا تادعملا حالصإ نأشب نواعت ةماقإ يف اوعرش
 .دوسألا رحبلا ىلع يراغلبلا انراف ءانيم ربع ةيناركوألا ةيعارزلا تاجتنملا لقن نأشب قافتا ىلإ الصوتو ةقاطلا لاجم
 ناودعلا مئارج يف قيقحتلل ةعرسلا هجو ىلع ةصاخ ةيلود ةمكحم ءاشنإ هيف حرتقت اًرارق ابوروأ سلجمل ةيناملربلا ةيعمجلا تنبت
 مئارجلا اوبكترا نيذلا كئلوأو ةيسورلا ةيسايسلاو ةيركسعلا ةدايقلا نم الك نأ ىلإ رارقلا راشأو .ايناركوأ يف يسورلا يركسعلا
 .ةمكحملا مامأ اومكاحي نأ بجي رشابم لكشب
 داحتالا فقوم ببسب ايناركوأل ةصاخلا ةبقارملا ةثعب لمع نع بيرق امع فقوتتس اهنأ ابوروأ يف نواعتلاو نمألا ةمظنم تنلعأ
 .ةثعبلا ةيالو ديدمت نأشب ءارآلا يف قفاوت دوجو مدع ىلإ ىدأ امم ، يسورلا
 شقان .نيلرون سايردنأ يديوسلا ناملربلا سيئر عم ويديفلاب تاثداحم كوشتنافيتس نالسر يناركوألا ناملربلا سيئر ىرجأ
 لابقتسال لماشلا جهنلاو ايناركوأل ةيديوسلا ةيناسنإلا تادعاسملا ةيمهأ ىلإ كوشتنافيتس راشأو .ديوسلل ةيلاملا ةدعاسملا نافرطلا
 .نييناركوألا نينطاوملا

 
 .ةيلودلاو ةيناركوألا 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  


