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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،31 نم اًرابتعا 2022 سرام30	

 

 يلمعلا عضولا
 ةقطنم يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تادحو ىلع تامجهلا ىلع ةيركسعلا اهدوهج زكرتو ، اهتاوق عيمجت ةيسورلا تاوقلا ديعت
 تاوقلل يتسجوللاو ينقتلاو يداملا معدلا دشح نع ةيناركوألا ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ .ايناركوأ قرش ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع
 .بونجلاو يقرشلا نيهاجتالا يف ةيسورلا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا
 ةماعلا ناكرألا ةئيهل اقفو .فييك ةنيدمل ةيبرغلا ةيلامشلا يحاوضلا نم برقلاب اهعقاومب ظافتحالا ةيسورلا تاوقلا لصاوتو
 ةطلتخم ةدمعأ ةكرح ليجست مت ، اذكهو .ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم ةقطنم يف تاوقلا رشن نوديعي سورلا نإف ، ةيناركوألا
 تاوقلل يئزج باحسنا ليجست مت ، هسفن تقولا يف .ةيوونلا ةقاطلا ةطحم هاجتا يف ةيرضحلا فيكنافيإ ةنطوتسم نم تادعملا نم
 .)يرافورب( يقرشلا هاجتالا يف فييك نم ةيسورلا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 ةحلسملا تاوقلا عقاوم دض ةيعفدملا تابرضلاو ةيسدنهلا عقاوملاو عالطتسالاو بيرختلا ةطشنأ ىلع ةيسورلا تاوقلا زكرت
 .فيهينريشت ةنيدم نم برقلاب ةيتحتلا ةينبلاو ةيناركوألا
 فصق مت ، سرام 30-29 ةليل يف هنأ ، فيهينريشت يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، سواشت فالسيشتايف دافأ
 6 بيصأ .صخش داهشتسا ىلإ قباسلا مويلا يف نيزن ةنيدم هل تضرعت يذلا فصقلا ىدأو .ةقطنملا يف ىرخأ ندمو فيهينريشت
 .)لفط مهنيب( حورجب
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 يبرغلا لامشلا نم تامجه نونشي مهنإ .ةكرتشملا تاوقلا تايلمع ةقطنم يف ةيناركوألا تادحولا ةرصاحمل ةيسورلا تاوقلا ىعست
 .ينزيبورو انسابوب يف عقاوملا كراعم رمتست .)كسناهول ةقطنم ، ينزيبورو انسابوب( ةيقرشلاو )فيكراخ ةقطنم ، مويزيإ(
 كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرصو .ةرمتسم كسناهول ةقطنم يف ةينكسلا قفارملا ىلع تامجهلا لازت ال
 اًقفو .حابصلا يف فصقلل تضرعت كستينودوريفيسو ينزيبورو انيميركو كسناشتيسيل يف ةينكسلا قطانملا نأ يادياه يهريس
 .كسناشتيسيل فصق ةجيتن 4 حرُجو دحاو صخش لُتق ، ةيموكحلا ئراوطلا ةرئادل
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ .ةقطنملا يف ةيمهأ رثكألا ةطقنلا يه مویزیا لازت ال .فيكراخ ةقطنم فصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا
 ، اكفيتلاس ةنيدم ءايحأ تضرعت ، ةيضاملا نيرشعلاو عبرألا تاعاسلا لالخ هنأ ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا
 .فصقلل ، يشتاهريدو فيوهوشت يحاوض ىلإ ةفاضإلاب ، دز تلخو ، اروه اندولخو ، اكفييسكيلأو
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 اكنيرام قطانم يف ةيسورلا تاوقلا اهتنش تامجه نع غالبإلا مت امك .لوبويرام ةنيدم ىلع ةرطيسلا ىلع مهدوهج سورلا زكر
 .افين اتولوزو اكفيتومخابوفونو
 ةعقاولا ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا فصق رارمتسا نع وكنيليريك ولفاب كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ثدحت امك
 .ران قالطإل نياتيركوأو اكنيرام تضرعت .دودحلا نم برقلاب
 ةيرق ىلع رانلا ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، فييجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا مساب ثدحتملا ، فييسفيرأ نافيإل اًقفو
 لوبييلوه ةيوجلا تاراغلاو يعفدملا فصقلا باصأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اوبيصا صاخشا 3 .)هييجوروباز ةقطنم( اكفينافيوفون
 .فيخيروأو
 :وربيند هاجتا
 ىلع ةيخوراص ةبرض قالطإ مت ، صوصخلا هجو ىلع .ةقطنملا يف ةيجيتارتسإلا ةيعانصلا تآشنملا ىلع تابارضإلا لصاوتت
 انيتنلاف كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل ًاقفو .تاباصا عقت مل ؛ مسجلا ريمدت مت .وربيند يف طفنلا عدوتسم
 .كسفوكسوموفون يف عنصملا رخآ خوراص باصأ ، وكنشينزير
 :يبونجلا هاجتالا
 مادختسا متي .مهبصانم يف نورقتسي مهنإف ، ناكرألا ةئيه بسحبو .يعافدلا لمعلا ىلإ ةيسورلا تاوقلا هجتت ، بونجلا يف
 .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تادحو حامج حبكل ناريطلاو ةيعفدملا
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 :ايليدوب هاجتا
 تآشنم ىلع ةيخوراص تابرض ثالث قالطإ مت هنأ ، يلاماه يجريس ، يكستينليمخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ

 .سرام 30 ةليل يكستينليمخ ةقطنم يف ةيعانص
 تامولعملا ةهجاوم
 .كويلفاب ردنسكلوأ اهسيئرل اًقفو ، فييك يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل يمسرلا عقوملا ىلع قاطنلا عساو ينورتكلإ موجه نش مت
 لدابتل ىرخألا لودلا عم لعافتي .ايناركوأ ىلع يسورلا ناودعلا يف نيطروتملا صاخشألا لوصأ نع ريراقت ةباوب ايناركوأ تقلطأ
 .تانايبلا

 
 ةيناسنالا ةلاحلا
 نم صخش فلأ 1.5 نم رثكأ ءالجإ مت ، راذآ / سرام 30 يف هنأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ
 812 لصو ،يجوروباز يف .ةصاخلا مهتارايس يف اهيلع قفتم ةيناسنإ تارمم ةثالث ةطساوب ةيلعفلا ةيئادعلا لامعألا ةقطنم
 .يجوروباز ىلإ يجوروباز ةقطنم يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا ناكس نم 718 و لوبويرام نم اًصخش
 .عارصلل ةجيتن ايناركوأ يف نورخآ 222 بيصأو ًالفط 145 لُتق ، راذآ / سرام 30 ىتح ، ماعلا يعدملا بسحبو
 ، سرام 30 ىتح .ايناركوأ يف ةيندملا رئاسخلا لوح تانايبلا ثيدحتب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم ماق
 .)اًحيرج 1901 و ليتق 1189( 3090 اياحضلل يلامجإلا ددعلا غلب
 ، 10 رُمدو ، اًيبط اًقفرم 55 نع لقي ال ام ررضت دقف ، ناسنإلا قوقحل يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم ، تيليشاب ليشيمل اًقفوو
 .ايلخاد حزان نويلم 6.5 يلاوح ؛ جراخلا ىلإ اورفاس صخش نييالم 4 نم رثكأ .ايناركوأ يف لاتقلا ءانثأ نانثا ِبهُنو
 تالاح اهنم ترهظ ةيسور ةيركسع ةيفتاه تاثداحمل ةديدج تاضارتعا ىلع تلصح ةلاكولا نأ ةيناركوألا نمألا ةرئاد تدافأ
 .اًتقؤم ةلتحملا ةيسورلا يضارألا يف نيرصاق باصتغا
 ةرادإلا ىنبم ىلع سرام 29 موجه نم اياحضلا ددع ، ميك يلاتيف ، فيالوكيم يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ددح
 .اليتق 15 ىلإ عفترا يسورلا موجهلا ىلتق ددع نإ لاقو .ةيميلقإلا
 مت دق صاخشأ 8 نأ فورعملا نم ، سرام 30 نم اًرابتعا .نوسريخ ةقطنم يف نييندملا فاطتخا ةيسورلا تاوقلا لصاوت
 نوسريخ يف ، شتيفونيدوشت يهريس ، ايناركوأ يف ةيسكذوثرألا ةسينكلا نهاك فاطتخا مت .ناتسيرب الوه عمتجم يف مهفاطتخا
 .اًتقؤم ةيسورلا تاوقلا اهتلتحا يتلا ،
 لازي الو .فيكراخ ةقطنم يف مويزيإ ةنيدم نم طقف نطاوم 3000 ءالجإ مت ، مويزيإ ةنيدم سلجم لثمم ، كنيليرتس ميسكامل اًقفو
 ةلومحملا تالاصتالاو زاغلاو ءوضلاو هايملا ىلإ لوصولا نود رمتسملا فصقلا تحت ةدلبلا يف نوميقي ةدلبلا ناكس نم اًفلأ نورشع
 .ةدودسم ةيناسنإ تارمم ربع ةبسانملا ةدعاسملا يقلت ةيناكمإ نودو ،
 .ةيئادعلا لامعألل ةجيتن ةنيدملا اهتدبكت يتلا رئاسخلا نع ، نيشوكرام ردنسكلوأ ، اًرخؤم هريرحت مت يذلا نيبريإ ةيدلب سيئر ثدحت
 .نيبريإ يف اولتق يندم 300 ىلإ لصي ام نأ دقتعيو .نييندملا ىلتقلل قيقدلا ددعلا نع نآلا ىتح تانايب دجوت ال ، هلوق بسحبو
 دعب نع نيدعتلل يسدنه ماظن مادختساب ةيناركوألا يضارألا ميغلت تناك ةيسورلا تاوقلا نأ شتوو ستيار نامويه ةمظنم تركذ
 ليجست مت ، ةيناركوألا ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو .اًدج ةريصق ةينمز ةرتف يف ةريبك قطانم نيدعتب حمسي اذه .يليديلميز ىمسي
 فيكراخ يتقطنم يف ةيلاديم 3- موب لزالزلا راعشتسا زاهجب ةدوزملا دارفألل ةداضملا ةيسورلا ماغلألا ثدحأ مادختسا تالاح
 .يموسو
 ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ضوفم حرص ، لسكورب يف ىرخأ ةيبوروأ تاسسؤمو يبوروألا ناملربلا يف تاضوافم دعب
 تاوقلا وزغ ءانثأ مهرسأ مت نيذلا سورلل ةيناسنإ ريغ ةلماعمب ايناركوأ دض دحاو ماهتا يأ ديكأت متي مل هنأ ، افوسينيد اليمدويل
 .ةيسورلا

 
 يداصتقالا عضولا
 يف ايناركوأ رئاسخ نإف ، ايناركوأ يف نداعملاو نيدعتلل ةكرش ربكأ ، تسيفنيتيم ةكرشل ماعلا ريدملا ، فوكنيجير يرويـل اًقفو
 .برحلا لبق اهتردق نم ٪ 40-30 ىلإ لصت ايسور اهتأدب يتلا برحلا نم نيدعتلا لاجم
 .ةنزاوملل ةرشابم تادعاسمك رالود نويلم 500 غلبمب ةيناركوألا ةموكحلا ديوزت ةدحتملا تايالولا مزتعت ، ضيبألا تيبلل اًقفو
 .شيجلل لاومألا ديحوتل قافنإلا ضفخ نم ىرخأ ةجومل دعتست ةموكحلا نإ وكنيشرام يهريس ةيلاملا ريزو لاق
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 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ةحلسأ ىلإ ةجاحب ايناركوأ نأ نلعأو .يجيورنلا ناملربلا مامأ اًباطخ يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىقلأ ، سرام 30 يف
 ىلإ جيورنلا اعدو )ةيعفدملا ةمظنأو ةعردملا تابرعلاو تارئاطلاو نفسلل ةداضملا ةمظنألا كلذ يف امب( يسورلا ناودعلا دصل
 .اهميلست
 ايسور دض ةيفاضإ تابوقع ةشقانمل ندياب وج يكيرمألا سيئرلا عم ةعاس ترمتسا ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف ىرجأ
 تاضوافملا ةلاح نع يكيرمألا سيئرلا يكسنيليز ربخأ .يضاملا عوبسألا اهنع نلعُأ يتلا ايناركوأل ةيناسنإلا تادعاسملاو
 .ةيسورلا ةيناركوألا
 ةيناسنإلا تادعاسملا ىلع تارامإلا ركشو يئاذغلا نمألا اياضق دياز نب دمحم يبظوبأ دهع يلو عم يناركوألا سيئرلا شقان امك
 .ةدحتملا ممألا لخاد ايناركوأل معدلاو
 ًاعامتجا دقع ثيح ايناركوأ بونج يف ةيوونلا ةقاطلا ةطحم يسورغ ونايرام ليئافار ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولل ماعلا ريدملا راز
 ةلجاع ةينف ةدعاسم ميدقتل ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا بناج نم ةسوململا تاوطخلا عامتجالا شقانو .نييناركوألا نيلوؤسملا عم
 .ةيوونلا اهتآشنم ةمالس نامضل ايناركوأل
 
 .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


