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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 7 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 سرام6	

 
 يلمعلا عضولا
 نم رثكأو ، صخش فلأ 11 نم رثكأب سرام 6 ىلإ رياربف 24 نم ةيسورلا تاوقلل ةيلامجإلا ةيلاتقلا رئاسخلا تردق 

 ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تلصاوو  .رتبوكيله تارئاطو تارئاط 90 نم رثكأو ةعردم ةبكرم 1270 و ، ةبابد 280
 يضارأ نم ىرخألا داوملاو دوقولا ديروت رمتساو  .تادعملاو دارفألا يف ةريبكلا رئاسخلا نم مغرلا ىلع موجهلا
 .ليبونريشت ةروظحملا ةقطنملا ربع سوراليب ةيروهمج
 :لالخ نم يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق نودتعملا كهتنا 
 ؛ "ءارضخلا تارمملا" فصق - 
 ؛ نئاهر لافطألاو ءاسنلا ذخأ - 
 ؛ ندملاب ةينكسلا قطانملا يف ةريخذلاو تادعملا عضو - 
 .عنطصم لكشب ةيناسنإ ةمزأ قلخ - 
 :فييكو فييك ةقطنم 
 ةقطنم لامشو ، فيراكام ، ليموتسوه-نيبريإ-اشوب ، عيرسلا ريموتيج قيرط يه ةروطخ رثكألا تاهاجتالا تناك 
 و يكسرافورب يتعطاقم ربع فييكل ةيقرشلا يحاوضلا ىلإ مدقتلا لواحت ةيسورلا تاوقلا تناك  .دوروهشيف
 .ليبسيروب
 :لامش 
 ةيراج رارقتسالا قيقحت ةيلمع تناك  .يموس ةقطنم يف ارمتسم لاتقلا ناك  .فيهينريشت نع عافدلا ةيلمع ترمتسا 
 رشن ديعت تناكو ، يلابيركسو ناساب افون يتقطنم يف ةريبك رئاسخ ةيسورلا تاوقلا تدبكت  .ىرخأ تاهاجتا يف
 .تادعملاو ةلماعلا ىوقلا ديدجتل ةيفاضإ تاوق
 :بونج 
 تافذاق قالطإ ىدأ  .ايناركوأ بونج يف ةيوونلا ةقاطلا ةطحم وحن مدقتلاو فيالوكيم ةمجاهم يسورلا شيجلا لواح 

 دص يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تحجن  .ةينكسلا ينابملا يف قئارح بوشن ىلإ ةنيدملا ىلع ةددعتم خيراوص
 تاجايتحا ةيبلتل D-30 رزتواه عفادم نم نوكتت ةيعفدم ةيراطب تذخأو ، ةيعفدم مقاط ترمدو ، يسورلا موجهلا
 .يناركوألا شيجلا
 .اكفيالوكيم وريبشاك ةيرق تلتحاو Inhul رهن لوط ىلع يقرشلا يلامشلا هاجتالا يف ةيسورلا تادحولا تمدقت 
 ةقطنم( يكسفورتسيند دوروهليب ةقطنم يف الزوت ةيرق نم برقلاب رحبلا نم ةيخوراص ةبرض ةيسورلا تاوقلا تنش 
 .ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا تآشنم ةبرضلا تفدهتسا  .)اسيدوأ
 :فيكراخو فيكراخ ةقطنم 
 دهعم" ينطولا يملعلا زكرملا يضارأ ىلع دارج عون نم خيراوص تافذاق ةدع قالطإب يسورلا يدتعملا ماقو 
 ردصم" ةيوونلا ثاحبألا ةأشنمل ًانطوم يجولونكتلاو ءايزيفلل فيكراخ دهعم دعي  ."ايجولونكتلاو ءايزيفلل فيكراخ
 ريمدت يدؤي نأ نكمملا نم ناك  .اهبلق يف اهليمحت مت يوونلا دوقولا نم اًرصنع 37 ىلع يوتحت يتلاو ، "نورتوينلا
 .قاطنلا ةعساو ةيئيب ةثراك ىلإ ةيوونلا داوملا نيزخت قفارمو ةيوونلا ةأشنملا
  .كسناهولو كستينود يتقطنم لامش ىلإ لوصولا عم ةمهم ةيجيتارتسا ةطقن يهو ، مويزيإ نم برقلاب لاتقلا رمتسا 
 امك  .ةكرتشملا ةوقلا تايلمع ةقطنم يف ةدجاوتملا ةيناركوألا تاوقلا نم ةعومجم ةرخؤم ىلع ارشابم اموجه حتفي هنإ
 .ةيلكالاب ةدلب يف سرام / راذآ 6 يف نارين تعلدنا
 ةراشإلا ردجت  .يعاذإو ينويزفلت ثب نودب اًتقؤم ةقطنملا تكُرت ، فيكراخ يف نويزفلتلا جربل رركتملا فصقلا ببسب 
 .سرام 2 يف تناك نويزفلتلا جرب ريمدتل ىلوألا ةلواحملا نأ ىلإ
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 رئاسخ يسورلا شيجلا دبكت  .فيهوشت ةنيدم ريرحت مت ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةيلاتقلا تايلمعلا قايس يف 
 .ةيلمعلا هذه يف تادعملاو دارفألا يف ةريبك
 :قرش
 ةاشم لاتق تابكرم 4 و ةيداعم تابابد 3 رمدو داضم موجه نشب ةيناركوألا تاوقلا تماق ، لوبويرام هاجتا يف 
 .نييسور نييدنج ىلع ضبقلا مت  .ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا نم اًيركسع 30 يلاوحو رومنو
 نإ ةيلوألا ريراقتلا لوقتو ، كسروتامارك يف ةينكسلا ينابملا فصقل زورك خيراوص ةيسورلا تاوقلا تمدختسا 
 .ىحرجلا نم ديدعلاو امهعرصم ايقل لقألا ىلع نيصخش
 :برغ 
 تانايبلا بسحبو  .مك 5500 اهادم غلبي X-101 ةيسور خيراوص 8 ةطساوب لماكلاب يلودلا استينيف راطم ريمدت مت 
 نييندملا نم لك همدختسي استينيف راطم نأ ركذلاب ريدجلا نمو  .دوسألا رحبلا هايم نم اهقالطإ مت دقف ، ةيلوألا
 .راطملا يف ناريط تادعم كانه نكت مل كلذل ، ةليوط ةرتفل ءاشنإلا ديق راطملا جردم ناك  .نييركسعلاو
 تامولعملا ةهجاوم 
 ، رياربف 15 ذنم  .ةيناركوألا دراوملا ىلع ةيعامجلا تامدخلا نم نامرحلا تامجه نش يسورلا بناجلا لصاو 
 .271 يمويلا يسايقلا مقرلا ناك  .ليبقلا اذه نم موجه 2800 وحنل ايناركوأ تضرعت
 ناكسلا نيب رعذلا رشنل ةلواحم يف ، ةيعامتجالا تاكبشلا يف تاتوبورلا نم ةعساو ةكبش طيشنتب مصخلا ماق 
 عضولا بسح ، خلإ ، فيهينريشت ، نوسريخ(  "!فييك ةدعاسم" ، "!ءيش لك دقف مت" لثم لئاسر  .نييناركوألا
 نم لئاسرلا لاسرإ مت ، صوصخلا هجو ىلع  .هرشن مت كلذ هباش امو  "!اعيمج انع يلختلا مت دقل"  ؛ )يليغشتلا
 .ةيسورلاو ةيناركوألا نيتغللاب ةيناركوأ زومرب اًثيدح اهؤاشنإ مت "ةينطو" تاباسح
 ريمدت مت  .يعاذإو ينويزفلت ثب نودب اًتقؤم ةقطنملا تكُرت ، فيكراخ يف نويزفلتلا جربل رركتملا فصقلا ببسب 
 ةيعوضوم تامولعم ىلع لوصحلل ةليدب تاونق مادختسا ىلع ةقطنملاو فيكراخ ناكس تاطلسلا تثحو  .ةينفلا ينابملا
 .كلذب مايقلل ةصرفلا مهل تحيتأ اذإ
 ةمواقم 
 يف اكفيسكيلوفون ، كسيشنيه ، كاشتنالاك ، اكفوخاك افون يف فالآ ةدع تدشح تارهاظمب سرام 6 موي حابص أدب 
 و "ايناركوأ" تافاته اوددرو ةيناركوأ زومرب نويندملا جرخو  .اهسفن نوسريخ ةنيدم يف كلذكو ، نوسريخ ةقطنم
 لالخ  .اهرظتني دحأ ال نأ ، ةيناكس قطانم ًاتقؤم لتحت يتلا ةيسورلا تاوقلا كلذب نينيبم ، "نطولا ىلإ يدوع"
 .نييندملا ىلع رانلا ةيسورلا تاوقلا تحتف ، اكفوخاك افون يف ةرهاظملا
 .ايناركوأل اًمعدو ةنيدملا لالتحا دض فالآ ةدعل اًجاجتحا اًضيأ نويلحملا ناكسلا مظن ، لوبوتيليم يف 
 ءاهنإب ةبلاطملل ةريسم يف مرقلا راتت جرخ ، راهنوشت يف يتاذلا مكحلاب ةعتمتملا مرقلا ةيروهمج عم دودحلا ىلع 
 .مرقلا ةريزج هبش لالتحا
 
 ةيناسنإلا ةلاحلا
 تائم لظ  .اًلفط 71 بيصأو اًلفط 38 لتُق ، سرام 6 يف  .ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدتو نييندملا لتق نودتعملا لصاوي 
 ، فييك ، فيكراخ ، فيهينريشت ، يموس قطانم يف تانطوتسم يف عوبسأ ةدمل راصحلا تحت نييناركوألا نم فالآلا
 قافتالا مت ، نآلا ىتح  .ةيناسنإ تارمم ىلإ ةجاحب مهو ، كستينودو كسناهولو ، نوسريخ ، ايهزيروباز ، فيالوكيم
 200000 نم رثكأ ءالجإ لمشتو  .يسورلا بناجلا اهعطق مث ايكافونلوفو لوبويرام نم ةيناسنإلا تارمملا ىلع
  .ندملاب ةينكس قطانم نوفصقي نودتعملا  .اكافونلوف يف طقف ًايئزج ءالخإلا مت ، برحلا نم اًموي 11 لالخ  .صخش
 .ءاملاو ءاذغلا ىلإ ةرصاحملا تانطوتسملا ناكس جاتحي  .ءوض الو لاصتا الو ةرارح دجوي ال
 نودب )كلهتسم فلأ 646 نم رثكأ( ةنطوتسم 956 نم رثكأ يقب ، ةيئادعلا لامعألا اهتببس يتلا رارضألا ببسب 
 .زاغلا تادادمإ نودب كلهتسم 130.000 يلاوح كُرت  ؛ )اًيئزج وأ اًيلك( ءابرهك
 ىفشتسم قوف يسور زورك خوراص طاقسإ مت ، فييك يف  .ةيويحلاو ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا نومجاهي نودتعملا 
 .ةيناركوأ ةسردم 211 فالتإ وأ ريمدت مت ، يسورلا شيجلا هنش يذلا موجهلل ةجيتن  .تيدتامخأ يف لافطألا
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 ىلإ ايناركوأ ةرداغم ىلع اوربجأ صخش نويلم 1.5 نم رثكأ نإ نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا لاق 
 .ةيسورلا برحلا نم ابره ةرواجملا لودلا
 
 ةيلودلا ةباجتسالا
 ةيلاملا تادعاسملا نأشب ةيلودلا لودلاو تامظنملا عيمج عم ضوافتتو ةريبك اًدوهج ةيناركوألا ةيسامولبدلا لذبت 
 .ةيناسنإلاو ةينفلاو ةيركسعلاو
 ءافلحلا عم لمعيس هنأ يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئرل نوسنوج سيروب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر حرص 
 .ةيعافد ةحلسأب ايناركوأ ديوزتل نييلودلا
 ايناركوأ يف ةيئادعلا لامعألا ءاهنإ ىلإ نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا اعد 
 .ةيناركوألا ةيوونلا تآشنملا نمأو ةيامح نامضو
 قلعتي اميف ، يطفن رظح ضرف لالخ نم اميس ال ، وكسوم دض تابوقعلا زيزعت ةدايز ىلإ ملاعلا ايناركوأ وعدت 
 نإ نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزو لاق  .نييندملاب ررضلا نم ردق ربكأ قاحلإل تاكيتكتلل ايسور مادختساب
 .ةيسورلا طفنلا تادراو ىلع رظح ضرف ةساردل ابوروأ يف اهئافلح عم لمعت ةدحتملا تايالولا
 تادعاسملل وروي نويلم 50 و ةكاتفلا ةحلسألل وروي نويلم 450 - وروي نويلم 500 ةئبعتب يبوروألا مالسلا قفرم ماق 
 قفدتلا تهجاو يتلا ءاضعألا لودلا فيلاكت ةيطغتل ةئراطلا ةيناسنإلا تادعاسملا مادختسا متيس  .ةكاتفلا ريغ
 نم وروي نويلم 639 ليوحت يبوروألا رامثتسالا كنب ررق ، اًضيأ سرام 6 يف  .ايناركوأ نم نيئجالل يعامجلا
 .ايناركوأل ةيموكحلا ةينازيملا ىلإ ىرخأ عيراشم
 نع عافدلل يبنجألا قليفلا يف ةلود 52 نم يبنجأ 20000 نم برقي ام دينجت مت ، ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول اًقفو 
 .ايناركوأ
 :ًامخز ايسور ةلزع بستكت ، كلذ نوضغ يف 
 تاريوزتلا نع ةيلوؤسملا نوناق دامتعا دعب ايسور يف لمعلل اًتقؤم اًقيلعت كوت كيت يعامتجالا لصاوتلا ةكبش تنلعأ -
 .يسورلا شيجلاب ةقلعتملا
 ناودعلاب قلعتي اميف ايسوراليبو ايسورب ةقلعتملا عيراشملا عيمج ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتسالل يويسآلا كنبلا قلع - 
 .ايناركوأ ىلع يسورلا
 .ايسور يف اهييفحص لمع فقوت ةيسنرفلا اسنرف ويدار ةعاذإ - 
 .سورلا نيرمثتسملا عم نواعتلا نع ةيدنلوبلا رامثتسالا ةلاكو تفقوت - 
 .ايسور يف رامثتسالا يف مإ وأ ةيواسمنلا طفنلا ةكرش تضفر - 
 ةكراشملا نم نييسوراليبلاو سورلا نيلوؤسملاو نييضايرلا 2022 ماهغنمرب يف ةيملاعلا باعلألل ةمظنملا ةنجللا تعنم - 
 .ةقباسملا يف
 ةحلسألل Fidae 2022 ضرعم يف ةكراشملل ةيسورلا تاكرشلا ىلإ ةلسرملا تاوعدلا ةيليشتلا ةموكحلا تبحس - 
 .)ليربأ 10-5( ةيركسعلا تادعملاو ةيئاضفلا
 .ةيديدحلا ككسلل يلودلا داحتالا نم ايسوراليبو ايسور تدرط - 
 .ةمظنملا ةياعر تحت ماقت يتلا تالوطبلا تايرابمل نييسور ماكح نييعت مدع مدقلا ةركل يبوروألا داحتالا ررق - 
 .ايناركوأ ىلع حلسملا اهناودع ببسب ايسور ىف اهتاعيبم ادارب ةيلاطيإلا ءايزألا راد تفقوأ - 
 .ايناركوأ وزغ ببسب ايسوراليبو ايسور يف تايلمعلا عيمج ةيلاملا تامدخلل سيربسكإ ناكيرمأ ةكرش تفقوأ - 
 قالغإ ، اهريغو زرنراو و نيالك نيفلاك و رغيفليه يموت ةيراجتلا تامالعلا كلتمت يتلا ،ةيكيرمألا PVH ةكرش تررق - 
 .ايسوراليبو ايسور يف ةيراجتلا تايلمعلا عيمج قيلعتو اًتقؤم اهرجاتم
 .اهباحسنا ببسب ايسور يف ةزيمم تاكارتشا عيب يافيتوبس تقلع - 
 .ايسور يف سكيلفتن قالغإ متي - 
  
 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


