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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،30 نم اًرابتعا 2022 سرام29	

 

 يلمعلا عضولا
 دجوت يتلا قفارملا ًادمع نورمدي مهنإ  .ةيناركوألا يضارألا ىلع ةيخوراصلا تامجهلا مجح ةيسورلا تاوقلا فثكت 
 .)ةيئاذغلا داوملا نزاخمو طفنلا تاعدوتسم( ةيجيتارتسا تانوزخم اهب
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 رمتسي  .ةطشنلا ةيموجهلا تايلمعلا فقوتو ، ةيعافدلا تاكيتكتلا ىلإ ةيسورلا تاوقلا لوحتت ، يلامشلا هاجتالا يف 
 اهتادحو عيمجت ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا ديعت ، تارشؤملا ضعبل اًقفو  .بوانتلل ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تادحو بحس
 .شيتفتلا طاقن ززعتو اهعقاوم نم بارتقالا ميغلت ةيسورلا تاوقلا  .ايناركوأ قرش هاجتا يف ةيسيئرلا اهدوهج زيكرتل
 ئراوطلا ةرئاد تدافأ  .فييك ةقطنم يف يرافورب ةقطنم يف عدوتسم ىنبم يف نارينلا تلعتشا ، سرام 29 يف 
 .عبرم رتم 20000 ةحاسم ىلع اهنيطوت نم تنكمت اهنأ ةيموكحلا
 يف قيرح علدنا ، بارضإلل ةجيتنو  .ريموتيج ةقطنمب نيتسوروك ةقطنم ىلع ايخوراص اموجه ةيسورلا تاوقلا تنش 
 .ةيلحملا تاسسؤملا ىدحإ
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
  .كسناهول ةقطنم يف ينجيبور-كسناشتيسيل-كستينودوريفيس S لتكت ىلع ةفثكملا اهتامجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 تاوقلا حانجل اًديدهت لكشي امم ، فيكراخ ةقطنم يف مويزيإ ةدلب ىلع ءاليتسالل مهدوهج نوزكري ، هسفن تقولا يف
 .ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ةقطنم يف ةيناركوألا
 انسابوبو يكسفيكشوتوفونو كسناشتيسيلو ينزيبورو كستنودوريفيس يف هنأ ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ تدافأ 
 امك  .فصقلل ةجيتن قئارحلا نم ديدعلا تعلدنا ، كسناهول ةقطنم يف ينجين ةيرقو فيشيرديشو يتولوزو انيميركو
 .نييندملا نم ىحرجلاو ىلتقلا ددع حيضوت مت
 ةعباتلا دوروغليب ةقطنم يف ربايتكوأ ينسارك ةيرق نم برقلاب ةريخذ عدوتسم رجفنا ، سرام 29 موي ءاسم يف 
 .سور دونج 4 ةباصإ نع راجفنالا رفسأ  .)ايناركوأ عم دودحلا نم ملك 20( يسورلا داحتالل
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 .ةنيدملا يف ةرمتسم عراوشلا كراعم  .لوبويرام نم برقلاب ةيموجه تايلمع ذفنت ةيسورلا تاوقلا 
 اكفيمويدروك يف يسورلا فصقلا لالخ ناصخش بيصأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا بسحبو 
 .راهنلا لالخ اكفيليسوفونو
 ةقطنم يف لوبيايلوهو كسريهونبيتس نم برقلاب ةيناركوأ ةيركسع عقاوم ىلع يعفدم فصق ةيسورلا تاوقلا تذفن 
 .هزهزيروباز
 :وربيند هاجتا 
 باقعأ يف  .كسفورتبوربيند ةقطنم يف اهقالطإ مت ةيخوراص تابرض نأ اًفورعم حبصأ ، سرام 29 موي حابص يف 
 باصأ  .رورملا ةكرح عاطقنا ىلإ ىدأ امم ، دارهولفاب يف رسجل قيرطلا حطس ررضت ، ةيخوراصلا تامجهلا
 .دحاو صخش بيصأ ، كلذل ةجيتنو  .كسفوكسوموفون ةقطنم يف ةيعارز ةسسؤم ضرأ خوراصلا
 :بونجلا هاجتا 
 حامج حبك يسورلا داحتالا لواحي ، اذكهو  .يعفدملاو يخوراصلا فصقلا ىلع اهدوهج زكرت ةيسورلا تاوقلا 
 .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تادحو لامعأ
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 ةجيتن اًصخش 12 لتُقو  .فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةرادإلا ىنبم ةيسورلا تاوقلا تفصق ، سرام 29 موي حابص يف 
 34 نإ ، ةيميلقإلا فيالوكيم ةرادإ سيئر ، ميك يلاتيف لاقو  .ةيموكحلا ئراوطلا ةرئادل اًقفو ، يخوراصلا موجهلا
 .اوبيصأ اًصخش
 ، رياربف 24 ذنم دوسألا رحبلا يف ةينوناقلا ريغ اهتطشنأ نم ايسور تفثك ، ةيناركوألا ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول اًقفو
 نم ةلصلا تاذ رئاخذلا ةيسورلا ةيرحبلا تاوقلا ترداصو  .ةفرجنملا ةيرحبلا ماغلألا مادختسا لالخ نم اميس الو
 .لوبوتسافيس ةنيدمو مرقلا ةريزج هبشل عورشملا ريغ لالتحالا ءانثأ 2014 ماع يف ةيناركوأ ةيركسع تاعدوتسم
 :ايليدوب هاجتا 
 ، فينيتنايتسوكوراتس ةدمع لاقو  .يكستينليمخ ةقطنم ، فينيتنايتسوكوراتس يف راطم ةيسورلا تاوقلا تفصق 
 .ميحشتلا داومو دوقولا نوزخم ريمدت مت ، كلذل ةجيتن هنإ ، كوشينليم الوكيم
 :يبرغلا هاجتالا 
 تطقسأ ةيناركوألا يوجلا عافدلا تاوق نأ ، وكييلوهوب يروي ، نيلوف يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرص 

 .ةقطنملا قوف ًايسور اًخوراص
  
 ةيناسنالا ةلاحلا 
 اًصخش 1665 ءالجإ مت ، راذآ / سرام 29 يف هنإ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تلاق 
 ةثالث ربع هييجوروباز ىلإ )هييجوروباز ةقطنم يف ةيناكسلا زكارملا ناكس نم 729 و لوبويرام ناكس نم 936(
 .اهيلع قفتم ةيناسنإ تارمم
 .يسورلا وزغلل ةجيتن ايناركوأ يف 220 نم رثكأ بيصأو اًلفط 144 لتُق ، 2022 سرام 29 نم اًرابتعا 
 وزغلا ببسب ايناركوأ يف ةيندملا رئاسخلا تاريدقت باسحب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم ماق 
 1860 و ليتق 1179 :ةيحض 3039 كانه ناك ، 2022 سرام 29 موي 00:00 ةعاسلا نم اًرابتعا  .يسورلا
 رياربف 24 ىتح ةيناركوألا تاطلسلا ةرطيس تحت تناك يتلا يضارألا يف اياحضلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا  .اًحيرج
 تامولعم اًيلاح دجوت ال ثيح ، ريثكب ىلعأ ةيلعفلا ماقرألا نأ ةدحتملا ممألا دقتعت  .)ًاحيرج 1627 و ليتق 1117(
 ، لاثملا ليبس ىلع ، اذه قبطني  .فينعلا لاتقلا اهيف لصاوتي يتلا ندملا نم نييندملا فوفص يف رئاسخلا نع ةدكؤم
 ستنايتسورتو )كسناهول ةقطنم( انسابوبو )فيكراخ ةقطنم( مويزيإو )كستينود ةقطنم( اخفونلوفو لوبويرام ىلع
 .نييندملا اياحضلا نم ديدعلا عوقو نع ريراقت تدرو ثيح ، )يموس ةقطنم(
 ةيسورلا تاوقلا لبق نم عمقلا رارمتسا نع وكشتيلك يلاتيف ةيناركوألا ندملا ةطبار سيئرو فييك ةيدلب سيئر دافأ 

  .نيرخآ تايدلب نيلوؤسم ةينامثو ةنيدم سيئر 11 فاطتخا مت ، برحلا لالخ  .ةيناركوألا ةيلحملا ةموكحلا يلثمم دض
 سيئر سورلا فطتخا ، سرام 28 يف ، ماعلا يعدملا بتكمل اًقفو ، اذكهو  .نوسريخ ةقطنمل اًحاحلإ رثكألا ةلكشملا
 .وكنينخاي هيلوأ فوليم يف يميلقإلا عمتجملا ميعز اولقتعا امك  .شتيباب ردنسكلوأ ، ناتسيرب الوه ةيدلب
 نم رثكأ  .ةنيدملا يف رمتسم يسورلا داحتالا يضارأ ىلإ ناكسلل يرسقلا ءالجإلا نأ لوبويرام ةنيدم سلجم دافأ 

 ةعطاقم يف 2 ةدالولا ىفشتسم نمً ارسق اوجرخُأ - ىضرملاو يبطلا لاجملا يف نيلماعلا نم - اًصخش 70
 ىلإ مهليحرتب ًايلاح نوفورعم لوبويرام ناكس نم اًفلأ 20 نم رثكأ نأ اًضيأ ةنيدملا سلجم دافأ  .ينزيريبوفيل
 .مهنعً امغر يسورلا داحتالا يضارأ
 يناسنإلا ءالجإلا عنمو ، لوبويرام راصح" نأ ، درامالاك سينغأ ، ةيلودلا وفعلا ةمظنمل ةماعلا ةنيمألا تحرص 
 ."برح مئارج ىلإ ىقري ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاقيقحتل اًقفو ، نييندملا فادهتساو ، ناكسلل يناسنإلا بورهلاو
 .رياربف 24 ذنم ايناركوأ ةرداغم ىلع اوربجأ دق صخش نويلم 3.9 نأ نيئجالل ةدحتملا ممألا بتكم دافأ 

 
 
 يداصتقالا عضولا
 ةراسخو ، يكيرمأ رالود نويليرت نم رثكأب برحلل ةيلامجإلا رئاسخلا لاهيمش سينيد ايناركوأ ءارزو سيئر ردقيو 
 .٪35 ةبسنب يلامجإلا يلحملا جتانلا
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 نم ايناركوأ لصحتس ، كلذل ةجيتن  .ةيسنرفلا ةيمنتلا ةلاكو عم ةيقافتا وكنيشرام يهريس يناركوألا ةيلاملا ريزو عقو 
 .يلاملا ماظنلا رارقتسا ىلع ظافحلل مهم رمأ وهو ، ةلودلا ةنزاومل وروي نويلم 300 ةميقب ةرسيم ضورق ىلع اسنرف
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 راطإ يف رشابم عامتجا لوأ اذه ناك  .لوبنطسا يف تاثداحم يسورلاو يناركوألا نادفولا ىرجأ ، سرام 29 يف 
 ديفاد ، بعشلا مداخ ليصف سيئر ، يناركوألا دفولا سيئر فصو ، تاثداحملل ةجيتنو .سرام 7 ذنم ضوافتلا ةيلمع
 رمألا قلعتي ، صوصخلا هجو ىلع  .ايناركوأل ةينمألا تانامضلل ديدج ماظنل  ةيناركوألا تاحرتقملا ، اييماخارأ
 فرصتت نأ يغبني يتلاو ، ةيدرفلا لودلا لبق نم ةينمأ تانامض ايناركوأل رفوت نأ اهنأش نم ةلمتحم ةيلود ةدهاعمب
 ةيعامجلا ةيامحلا ىلإ ريشت اهنأ يأ( يسلطألا لامش فلحل ةئشنملا نطنشاو ةدهاعم نم 5 ةداملل هباشم وحن ىلع
 عمو ، ةيمسر تايقافتا ىلع عيقوتلا متي مل ، لوبنطسا عامتجا يف  .)يه - وه  ىلع موجه عوقو ةلاح يف ايناركوأل
 .تاضوافملا ةلصاومل بيترتلا مت ، كلذ
 ىلع غنيتكلوف علطأو  .يكرامندلا ناملربلا ءاضعأ مامأ ويديفلاب ًاباطخ يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقلأ 
 امك ، ةيالولا يف ةيناسنإلا ةمزألاو ةيندملا نايعألل ةيسورلا تاوقلا فصق نع ثدحتو ، ايناركوأ يف يلاحلا عضولا
 نفسلل ئناوملا ةلتك  و يراجتو يطفن رظح ضرفو ، ايسور ىلع تابوقعلا طغض ةدايز ىلإ ةيكرامندلا ةموكحلا اعد
 .ةيسورلا
 يتلا مئارجلاب اهيف هغلبأ ، هتور كرام ، ادنلوه ءارزو سيئر عم ةيفتاه ةثداحم ايناركوأ سيئر ىرجأ ، راهنلا لالخ 
 سيئر عم ةثداحم اًضيأ يكسنيليز ريميدولوف ىرجأ  .ايناركوأ يف نييندملا ناكسلا دض يسورلا داحتالا اهبكترا
 ةهجاوم يف كيشتلا ةيروهمجل ةينمألاو ةيناسنإلا ةدعاسملا ةيمهأ ىلإ سيئرلا اهيف راشأ ، الايف رتيب يكيشتلا ءارزولا
 .يسورلا وزغلا
 ميدقتل ةلاكولا عم ضوافتلل ءاجو  .ايناركوأ ىلإ ، ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولل ماعلا ريدملا ، يسورغ ليئافار لصو 
 يف ةيوونلا ةقاطلل العافم 15 تالعافملا هذه لمشتو  .ةلودلا يضارأ ىلع ةيوونلا تآشنملا ةمالس نامضل ينفلا معدلا
 .ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحمو ةلماع تاطحم 4
 ةلصاومل ةكرتشملا تاوطخلا ايلاطيإو ةدحتملا ةكلمملاو اسنرفو ايناملأ ةداق عم ندياب فيزوج يكيرمألا سيئرلا شقان
 زيزعتو ، ايسور ىلع يداصتقالا طغضلا رارمتسا ، صوصخلا هجو ىلعو ، ايناركوأ يف يسورلا ناودعلا ىلع درلا
 .نييناركوألل ةيناسنإلا تادعاسملا ةدايزو ، يناركوألا عافدلا
 مهايإ ةمهتم ، مهيف بوغرم ريغ صاخشأ سورلا نييسامولبدلا نأ ، راهنلا لالخ ، ةيبوروأ لود ةدع تنلعأو 
 اًيسامولبد 21 - اكيجلب  ؛ ًايسور ًايسامولبد 17 ادنلوه تدرط ، صوصخلا هجو ىلع  .ةينمألا تاديدهتلاو سسجتلاب
 .دحاو يسامولبد - كيشتلا ةيروهمجو  ؛ سور نييسامولبد 4 - ادنلريأ  ؛ اًيسور
 نومزتعيو ، ايسورل ةيركسعلا تاناكمإلا ضيوقت لجأ نم ةديدج تابوقع ضرفل اهؤافلحو ةدحتملا تايالولا ططخت 
 .ةيسورلا ةحلسملا تاوقلل ةيلاتقلا ةيلاعفلاو ةيسورلا عافدلا ةعانص نمضت يتلا ةيويحلا ديروتلا لسالس ليطعت
 ةموكحلا تقفاو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ايسور نم محفلا تادراو رظحي نوناق عورشم ةيدنلوبلا ةموكحلا تمعد 
 ىوقلا ةقيثولا عسوتس  .ايناركوأ ىلع ناودعلا رارمتسا ةهجاومل ةصاخلا تايلآلا نأشب نوناق عورشم ىلع ةيدنلوبلا
 .ايناركوأ ىلع يسورلا يركسعلا ناودعلا معدب ةقلعتملا لوصألا نم اهريغو ةيسورلا لوصألا ديمجتل ةينطولا
  
 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


