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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ 	8:00،5 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	4	

	
 يلمعلا عضولا
 تايلمعلل يسيئر حرسم ىلإ لوحتي يذلا ، يقرشلا هاجتالا يف ةيموجهلا اهتاناكمإ نم ةيسورلا تاوقلا ديزت 
 ماسقأ يف يكيتكتلا عضولا نيسحت لواحتو اهتاوق عيمجت ةيسورلا تادحولا ديعت ، ايناركوأ بونج يف  .ةيركسعلا
 .يموسو فيهينريشت يتقطنم نم ةيسورلا تاوقلا باحسنا نم ءاهتنالا مت ، لامشلا يف  .ةهبجلا نم ةنيعم
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 نم لماكلاب اهريرحت مت دق ةقطنملا يضارأ نأ ، وكشتنوب يلاتيف ، ريموتيز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 .ةيسورلا تاوقلا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 ىلإ ءالجإلا تايلمعو ةيناسنإلا تادعاسملل ًايبسن نمآ قيرط ميظنت متو ، فيهينريشت نم يسورلا شيجلا بحسنا 
 .ةنيدملا
 .اهلمكأب يموس ةقطنم ىلع ةرطيسلا ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا تفنأتسا 
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 هاجتا يف مويزيإ ةدلب نم برقلاب ةيموجهلا تايلمعلا ةلصاومل ةيسورلا تاوقلا دعتست ، فيكراخ ةقطنم يفو 
 رايط نودب ةيسور عالطتسا تالحرب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ  .فوكنيفرابو كسنايفولس
 .اكفيكزارب ةيرق ىلع ءاليتسالاو فوكنيفراب هاجتا يف
 ةنيدملا يف ةينكسلا قطانملا فصق مت ، ليربأ 4-3 ةليل يف  .اهفصقو فيكراخ راصح لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 صاخشأ ةثالث لتقم ىلإ ىدأ امم ، فصقلل يشاهردلا ةنيدم تضرعت امك  .)اكفيتلاس ، اكفييسكيلوأ ، يكتاكيتايب(
 .نيرخآ ةعبس ةباصإو
 ةمجاهمل دعتستو ، انسابوب و ينجيبور ةمجاهم ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، كسناهول ةقطنم يضارأ ىلع 
 .كستينودوريفيس
 .اكفيهروه ةيرق يف ةثالث ةباصإ نع ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ناكرأ غلبأو  .ينجيبور يف ةنهكلا نم نانثا حرج 
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 هاجتا يف ةيموجه تايلمع ةيسورلا تاوقلا تذفن امك  .كستينود ةقطنم يف لوبويرام لجأ نم لاتقلا رمتسي 
 .اكفيليسوفون و اكفيتومخابوفون و يكستيورت تاعمتجم
 ةعست بيصأو  ؛ اكفييدفأ يف فصقلا ةجيتن ناصخش لتُق ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا بسحبو 
 ، هرودب  .)اكنيجيفدزوف يف دحاوو ، اكفيليسوفون يف دحاوو ، اكفيهيروه يف ةثالثو ، اكفييدفأ يف ةعبرأ( صاخشأ
 .اكليسوفون يف دحاو ةباصإب ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ناكرأ دافأ
 اخافوشيموك ةيرقل يعفدم فصق ذيفنت مت ، ايهزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لثمم ، فييفيرأ نافيإل اًقفو 
 .ليربأ 4 موي حابصو اليل
 :كسفورتبوربيند هاجتا 
 ةقطنم يف ناكسلاب ةلوهأم ةقطنم فصقب كوشاكول الوكيم كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 اياحضلا لوح تامولعملا حيضوت مت  .كسفورتبوربيند ةقطنم يف هير يفيرك
 :يبونجلا هاجتالا 
 مادختسا نع ، شتيفيكنيس ردنسكلوأ ، ةنيدملا ةدمع غلبأ  .فيالوكيم ةنيدم راهنلا لالخ ةيسورلا تاوقلا تبرض 
 .نيرخآ 61 ةباصإو صاخشأ 10 لتقم نع فصقلا رفسأو  .ةيدوقنعلا رئاخذلا
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 تامولعملا ةهجاوم
 مئارجب ةقلعتملا تامولعملا يفن نولواحي  .ةديدج ةيمالعإ ليلضت ةلمح ةيسورلا مالعإلا لئاسوو نولوؤسملا قلطي 
 اهترشن يتلا ةيعانصلا رامقألا روص تدكأ  .اهريبدتب برغلاو ايناركوأ نيمهتم ، ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا يف برحلا

 .ةيسورلا برحلا مئارج زميات كرويوين ةفيحص
 فتاوه ىلإ ةلسرملا لئاسرلا ةيقادصم نع عافدلاو يموقلا نمألا سلجم يف ةللضملا تامولعملا ةحفاكم زكرم دافأ 
 ةصاخلا تالاصتالل ةلودلا ةحلصم صخي باسحلا نأ ىلع زكرملا ددشو  ."ايناركوأ" يف كرتشملا لبق نم نينطاوملا
 لاقتنالل ةلاسرلا يف هيلإ راشملا طبارلا مادختسا نكمي  .نييناركوألل اًديدهت لكشي الو ايناركوأ يف تامولعملا ةيامحو
 .يناركوألا يسورلا عازنلاب قلعتي اميف ةيصخشلا مهتانايب كرت نينطاوملل نكمي ثيح عقوم ىلإ
  
 يناسنإلا عضولا 
 / ليربأ 4 لالخ اًصخش 3376 ءالجإ مت دقف ، ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو ، كوشيريف انيريإ بسحبو 
 تالفاح 7 نم ةلفاق عطق مت ثيح ، يسورلا بناجلا نم تكهتنا ةمربملا تايقافتالا نأ الإ  .ةيناسنإ تارمم ربع ناسين
 ةدلب يف ، رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا نم دفو ةقفرب ، هيلع قفتملا راسملا تعبتا يتلاو ، لوبويرام نم سانلا ءالجإل
 .شوهنم
 لوبويرام نم سانلا ءالجإ ىلع يسورلا بناجلا عم قافتالا ليحتسملا نم لازي ال هنأ يكسنيليز ريميدولوف حرص 
 صخش فلأ 150 يلاوح لازي ال ، كلذل ةجيتن  .ةيناسنإلا تارمملا ربع ةنيدملا ىلإ ةيودألاو هايملاو ماعطلا راضحإو
 .لوبويرام يف نيرصاحم
 داحتالا لبق نم قاطنلا عساولا وزغلا ةيادب ذنم هنأ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم دافأ 
 2097 و ليتق 1430( ةيندم ةيحض 3527 ليجست مت ، 2022 ليربأ 4 موي 00:00 ةعاسلا نم اًرابتعا ، يسورلا
 .ايناركوأ يف  .)اًحيرج
 حلسملا ناودعلل ةجيتن )264 حرجو اًلفط 161( اًلفط 425 ىناع ، ناسين / ليربأ 4 ىتح ، ماعلا يعدملا بتكمل اًقفو 
 .ايناركوأ ىلع يسورلا داحتالا هنش يذلا
 نوضرعتي مهو صاخشأ ةثالث ىلع روثعلا مت هنأب ، يموس يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يكستيفيشت ورتيمد دافأ 
 .بوتونوك ةقطنم يف بيذعتلل
 نمألا زاهجو ةينطولا ةطرشلا نع نيلثمم نم ةنوكملا ةكرتشملا قيقحتلا قرف نأ افوتكيدينيف انيريإ ةماعلا ةيعدملا تركذ
 ةقطنم يف  .برحلا ةقطنم نم برقلاب ةيسورلا تاوقلا اهتبكترا يتلا مئارجلا لجست يموكحلا تاقيقحتلا بتكمل عباتلا
 نأ ماعلا يعدملا بتكم دافأ  .نييندملا فوفص يف رئاسخلا ثيح نم ةلاح أوسأ يف اكنايدوروب ةيرق عقت ، فييك
 لافطألا تاحصم دحأ وبق يفو  .اشتوب ةدلب يف بيذعتلل ةفرغ اوفشتكا ، فييك ةقطنم نم ةطرش طابض عم ، نيعدملا
 .ةديقم مهيديأو لاجر ةسمخ ثثج ىلع نوناقلا وذفنم رثع ،
 اًقفو  .كاروب ولياخيم رتخب عمتجم ميعز سورلا فطتخا ، نوسريخ يف كسفوداكس ةقطنم يف ينزلاز ءانيم ةيرق يف 
 دونجلا لواحي  .ينوناق ريغ لكشب نييناركوألا نينطاوملا فاطتخا يسورلا شيجلا لصاوي ، نوسريخ ةنيدم تاطلسل
 .ةنيدملا يف دوقولاو ةيودألاو ةيئاذغلا داوملا دفنت  .ايناركوأل ةديؤملا تاعمجتلا لك قيرفت سورلا
 40 يف اولتق )ءاسن 3 و اًلجر 15( مالعإلا لئاسو يلثمم نم 18 نأ ةيناركوألا مالعإلا ةسايسو ةفاقثلا ةرازو تدافأ 
 يف نيرخآ 3 نع غالبإلا مت  .نييفحص 8 ةيسورلا تاوقلا تفطتخا امك  .ةيناركوألا يضارألا ىلع برحلا نم اًموي
 .نيدوقفملا دادع
 تانايبلل اًقفو هنأ ىلإ ، ايناركوأ يف تامولعملا ةيامحو ةصاخلا تالاصتالل ةلودلا ةرئاد سيئر ، لوهيش يروي راشأ 
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل ةيتحتلا ةينبلا يف انفيرغ رايلم 600 نم رثكأب اًرارضأ يسورلا داحتالا قحلأ ، ةيلوألا
 .برحلا رهش لالخ ايناركوأ يف
 ةمواقم 
 ىلإ ةدوعلاب مهل حامسلاب نيبلاطم ةريسم ، اًتقؤم ةلتحملا كسناهول ىلإً ارسق مهليحرت مت نيذلا ، نجيبور ناكس مظن 
 .ةيناركوألا ةرطيسلل ةعضاخلا يضارألا
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 يداصتقالا عضولا
 رئاسخ كلذ يف امب ، برحلا ببسب ايناركوأل ةيمويلا رئاسخلا نإف ، لاهيمش سينيد ايناركوأ ءارزو سيئرل اًقفو 
 ليومت رداصم ديمجت متيس هنأ فشك ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .اًيموي رالود رايلم 4.2 يلاوح ىلإ لصت ، ةيتحتلا ةينبلا
 .نييبرغلا ءاكرشلا نم لاومألا كلذكو ، ةيسورلا تاكلتمملاو لاومألا ةرداصمو برحلا دعب ايناركوأ رامعإ ةداعإ
 رادقمب تداز دارفألاو ةينوناقلا تانايكلا عئادو نأ اكزوتام فالسوراي يناركوألا ينطولا كنبلا سيئر بئان حرص 

 .سرام 31 يف برحلا ءدب ذنم انفيرغ رايلم 28.1
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا تاروطتلا 
 ةيويدارلا تالاصتالاو ثبلا ةئيه نأ "وسيربسإ" و "يتايب" و "يمايرب" ةيناركوألا ةينويزفلتلا تاونقلا تدافأ 
 .T2 يمقرلا ثبلا نع ينوناق ريغ لكشب اهتلصف ةينويزفيلتلاو
 عم تاضوافم يف ةكراشملل ، ايماكارأ ديفاد ةسائرب ، يناركوألا دفولا ليكشت ىلع يكسنيليز ريميدولوف قفاو 
 .ايناركوأل ةينمألا تانامضلا نأشب ةدهاعم عورشم نأشب ضوافتلاو دادعإ لوح ايسور
 برحلا مئارج ىلإ ىرخأ ةرم راشأو  .ينامورلا ناملربلا يف ًاباطخ يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقلأ 
  .ةديدجلا يبوروألا داحتالا تابوقع معدو ايسور عم يداصتقالا نواعتلا ءاهنإ ىلإ اينامور اعدو اشتوب يف ةيسورلا
 ةايحلا ةيامحو ةلادعلا ةداعتسا يف ةمساحلا لماوعلا دحأ نوكتس ةينامورلا ةدايقلا نأ دقتعي هنإ يكسنيليز لاق
 .ماع لكشب ابوروأو ةقطنملا يف ةيعيبطلا
 يف ةيسورلا تاوقلا مئارجب هغالبإل ، رماهن لراك يواسمنلا يداحتالا راشتسملا عم ةثداحم يكسنيليز ىرجأ امك 
 .ايناركوأب فييك ةقطنم
 رذحو "برح مرجم" هنأب نيتوب فصوو ، اشتوب يف ةيسورلا ةيركسعلا مئارجلا ىلع ندياب وج يكيرمألا سيئرلا درو 
 .ايسور دض تابوقعلا نم ديزم ضرف نم
 رظنلاب ، ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم نم ايسور درط ىلإ سورت زيل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةريزو تعد 
 ىدل ةدحتملا تايالولا ةريفس ذختت  .ايناركوأ يف ةيسورلا تاوقلا اهتبكترا يتلا برحلا مئارج ىلع ةيوقلا ةلدألا ىلإ
 .اًلثامم اًفقوم ، دليفنيرج ساموت ادنيل ، ةدحتملا ممألا
 نمألا سلجمل اعامتجا ، رهشلا اذه يلودلا نمألا سلجم ةسائر ىلوتت يتلا ، ةدحتملا ةكلمملا دقعت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .اشتوب يف يعامجلا لتقلا تايلمع ةشقانمل ليربأ 5 يف
 نييندملا اياحضلا نأ ، ةينمألا ةسايسلاو ةيجراخلا نوؤشلل يبوروألا داحتالل ىلعألا لثمملا ، ليروب بيزوج نلعأ 
  .اهبعشو ايناركوأ دض ايسور اهنشت يتلا ةيشحولا وزغلا برحل يقيقحلا هجولا نارهظي ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدتو
 ايناركوأ يف ىرخأ ندمو اشتوب ةنيدم يف تعقو يتلا رزاجملا نع ةيلوؤسملا ةيسورلا تاطلسلا ليمحت بجي هنأ دقتعيو
 .ةيسورلا تاوقلا ةرطيس تحت تناك
 ايسور ايسامولبد 30 اسنرف درطت  .اهيضارأ ىلع سورلا نييسامولبدلا ددع صيلقت ىلع ةيبوروألا لودلا لمعت 
 مقاطلا ءاضعأ نم 40 نأ ةيناملألا ةيلارديفلا ةموكحلا تنلعأ  .دالبلل ةينمألا حلاصملا عم مهتطشنأ ضراعتت
 ةيناوتيللا ةيجراخلا ةرازو تنلعأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .مهيف بوغرم ريغ صاخشأ ةيسورلا ةرافسلاب يسامولبدلا
 درطتو وكسوم نم اهريفس يعدتست ايناوتيل ةيروهمج  .ايسور عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ىوتسم ضفخب اهرارق
 ىوتسم ضفخل ةلثامم ريبادتل ايفتال ططخت  .اديبيالك يف ةيسورلا ةيسامولبدلا ةثعبلا قلغتو يسورلا ريفسلا
 .تاقالعلا
 مامأ اهدودح قالغإ لالخ نم ايسوراليبو ايسورل لقنلا ىلع اًرظح اًبيرق اينوتسإو ايناوتيلو ايفتالو ادنلوب ضرفت دق 
 .ةيسورلا تابكرملا
  
 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  


