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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 8 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 سرام7	

 
 يلمعلا عضولا
 290 نم رثكأو ، لجر 11000 نم رثكأب 07.03 ىلإ 24.02 نم ةيسورلا تاوقلل ةيلاتقلا رئاسخلا يلامجإ ردقي 
 زكرت ةيسورلا تاوقلا تناك  .رتبوكيله تارئاطو تارئاط 114 و تارايسلاو ةعردملا تادعملا نم ةعطق 1454 و ، ةبابد
 نش يدتعملا لصاوو  .فيالوكيمو لوبويرامو يموسو فيهينرشتو فيكراخو فييك قيوطت ىلع ةيسيئرلا اهدوهج
 دض ةيوج تابرض نشل ايسوراليب ةيروهمج تاراطم ةكبش مادختسا بناج ىلإ ةيعفدملاو فصقلاو خيراوصلاب تاراغ
 ةددحم تاهاجتا يفو عافدلل ةيجراخلا ةفاحلا لوط ىلع ةمصاعلا ةيامح فييك ةنيدم عافد تاوق تلصاو  .ايناركوأ
 .يفاضإ لكشب
 :فييكو فييك ةقطنم 
 نم صاخشأ 5 ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ تذقنأ  .ةفيذقب فيراكم زبخ لمعم ميلقإ نودتعملا فصق ، فيراكم يفو 
 .نيرخآ 13 لتقو  .ضاقنألا تحت
 .نييندملا هاجتاب ةيخوراص فئاذق فوريدق شيج نم ةدحو تقلطأ )فييك ةقطنم( اليم ةلحم يفو 
 .صاخشألا نم ددع حرجو لتقم نع رفسأ امم ، مهئالجإ ءانثأ ران قالطإل نيبريإ ةدلب ناكس ضرعتو 
 تطقسأ امك  .فيخيبوأ نم برقلاب زورك ربيلاك خوراص يناركوألا وجلا حالس رايط طقسأ ، 20:15 ةعاسلا يلاوح 
 .فييك ءامس يف نيتيداعم نيترئاط يوجلا عافدلا لوصأ
 :لامش 
  .اهدارفأ نم ةئاملا يف 50 ىلإ لصي ام تدقف اكريتخوأو بوتونوك نم ةنيعم قطانم يف لمعت يتلا نيدتعملا ةعومجم 
 .موجهلا ةلصاومل دادمإلا ةداعإو اهفوفص ميظنت ةداعإل ةيسورلا تاوقلا تجاتحا
 شيجل ةعباتلا دوقولا تانحاش نم ةريبك ةلفاق ةحلسملا تاوقلا ترمد )فيهينريشت ةقطنم( يكوليرب ةدلب نم برقلاب 
 .لماك لكشب يسورلا داحتالا
  .ريموتيج ةنيدم يف ةبعكم راتمأ 10 ةبابد قيرح يف ةيوج ةراغ تببست ، 20:20 ةعاسلا يلاوح ، سرام 7 يف 
 دامخا ىف ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ نم تارايس 4 و اصخش 20 كراش  .ىحرج وأ ىلتق كانه نكي مل ، ايئدبم
 ةصاخلا لزانملا ناكس ءالجإ مت  .فيخاينريشت ةيرق يف نيتغراف فصن نيتبابد يف نارينلا تلعتشا  .قيرحلا
 .ةرواجملا
 :بونج 
 تررق ثيح ، نوسريخ نم برقلاب اكفيابونروشت راطم يف ةيركسع رتبوكيله ةرئاط 30 ةيناركوألا ةيرحبلا ترمد 
 نم برقلاب Mi-24 زارط نم ىرخأ ةيسور ةيحورم طاقسإ مت  .يوجلا اهلوطسأ رشن ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا
 .كسنسينزوف
 ريرحت مت ةيموجهلا ةيلمعلا ةجيتنو  .فيالوكيم راطم هاجتاب ًاموجه ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تنش ، رهظلا ةبارق 
 تاوقلا نكل ، ميظنتلا ةداعإل عجارتت ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تناك  .ةريبك رئاسخ ةيسورلا تاوقلا تدبكتو راطملا
 .راطملا ىلع اهترطيس زيزعتل اهموجه تلصاو ةيناركوألا
 رفسأ امم ، ةددعتملا شريمس خيراوص تافذاق نم فيالوكيم يف ةينكسلا قطانملل اًفثكم اًفصق ةيسورلا تاوقلا تنش 
 تاوقلا تقلطأ امك  .)تكوربشم ايروز ةلودلا ةسسؤم( ةيعانصلا تآشنملاو ينكسلا عاطقلا يف قئارح ةسمخ نع
 تضرعت يتلا ةقطنملا ةيكلم دوعتو  .تاباصا عقت ملو  .)فيالوكيم( ايفيلوأ ءانيم ىلع خيراوص ةيسورلا ةحلسملا
 ."ايفلوأ ذلانيمريت-ويك" ةيرطقلا ةكرشلا زايتما ىلإ فصقلل
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 رفسأ  .ءاسملا يف يخوراص موجه لالخ زورك ربيلاك خوراصب ةيلحم ةنكث ةيسورلا تاوقلا تبرض فيالوكيم يف 
 .نيرخآ 19 ةباصإو ، نيدوقفملا دادع يف نورخآ ةينامث لاز امو ، دونج ةينامث لتقم نع راجفنالا
 ، صوصخلا هجو ىلع  .يسورلا شيجلا ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نم فوزآ ةزرفم تمجاه ، لوبويرام هاجتا يف 
 .اهومزهو T-72B3 تابابد ىلع يسورلا شيجلل ةعبات تابابد ةبيتك عم نولتاقملا كبتشا
 طقسأ  .اسيدوأ ةقطنم يف ةينكس ةقطنم ىلع يخوراص موجه نش ، مويلا رهظ دعب ، ةيسورلا تاوقلا تلواحو 
 .لتقي وأ دحأ بصي مل  .خيراوصلا عيمج يناركوألا يوجلا عافدلا
 :فيكراخو فيكراخ ةقطنم
 فصقب ةنيدملا يف باهرإلا ىلإ ةازغلا أجلو  .عجارتو رئاسخ ودعلا دبكت ، مويزيإ ةدلب ىلع ءاليتسالا هتلواحم ءانثأ 
 .ةيتحتلا ةينبلاو ةيندملا ينابملا
  .لزنمب ةيئزج رارضأ قاحلإ ىلإ ىدأ امم ، ينكس ىنبم ىلع خيراوص ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، فيكراخ يف 
 .نييندملا فوفص يف رئاسخلا ريدقت يرجيو
 .فيكراخ ةقطنم قوف ءامسلا يف ةيداعم ةلتاقم ةرئاط ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تطقسأ 
 تامولعملا ةهجاوم 
 ةطشنأ يبلس لكشب روصي يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع لوألا صخشلا روظنم نم ىوتحم رشن ودعلا لصاو 
 .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا
 يتلاو ، يموسو فيكراخو لوبويرامو فييك نم ةيناسنإ تارمم لوح تامولعم رشن يف ةيسورلا مالعإلا لئاسو تأدب 
 داحتالا يضارأ ىلإ ةيناركوألا يضارألا نم يدؤت تارمملا هذه .سرام 7 يف اًحابص 10:00 ةعاسلا ذنم اهميظنت مت
 لئاسول ةمزاللا ةروصلا ءاشنإل تارمملا هذه اومدختسا نيذلا ناكسلا مادختسا نكمي ، لبقتسملا يف  .يسورلا
 .ةيسورلا مالعإلا
 ريبك لكشب تفثك ايسور نأ يناركوألا عافدلاو يموقلا نمألا سلجمل عباتلا ةللضملا تامولعملا ةحفاكم زكرم دافأ 
 .ايناركوأ ينطاوم دض ةيسفنلاو ةيمالعإلا اهتايلمع
 ةيركسعلا ةدايقلا يف ةقثلا مدعو كوكشلا ثبو ، نييناركوألا ناكسلا نيب رعذلا ثب ىلإ فدهت تايلمعلا هذه تناك 
 ةيعامتجالا تاكبشلاو مالعإلا لئاسو ىلع رشتني دق يذلا ريوزتلا قيدصت مدع ىلإ اهتوعد تاطلسلا تددجو  .ةيندملاو
 .ةيمسرلا تامولعملا تاونق يف طقف ةقثلاو ، تامولعملا نم ققحتلل ،
  .ةيكلساللا تالاصتالا جاربأ كلذكو ، لوبوتيليم ةنيدم يف نويزفلتلا جرب ىلع ةرطيسلا يف ةيسورلا تاوقلا ترمتسا 
 ةحلسملا تاوقلا ةرطيسل ًامامت عضخي ، ويديفلا ىوتحم كلذكو ، ةيكلساللا تالاصتالا ربع هرشن متي يذلا ىوتحملا
 .ةيسورلا
 تبلجو ليبونريشت ةروظحملا ةقطنملا يف ةيسورلا مالعإلا لئاسول رخآ فيزم مليف ريوصتل ةيسورلا تاوقلا تططخ 
 دارفأ ررق كلذل ، "ةدعاسملا" هذه لثم اًعطاق اًضفر ةينيطسلفلا ةينطولا ةطرشلا دارفأ ضفر  .ةيناسنإ تادعاسم
 .ةصقلا ريوصتب اوماقو اكرافون يزب مهتاوق اوسبلي نأ ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا
 نأ دشانت تاروشنم ةرثعبم ةنيدملا ءاحنأ يف لوجتت ةيسور ةعردم دنج تالقان تناك ، )يموس ةقطنم( نروب يف 
 .ةمواقملا مدعب لئاسرو ، ةيسورلا تاوقلا عم كولسلا دعاوقو ، اًودع سيل يسورلا يدتعملا
 ةمواقم 
 لالتحالا دض صخش 3000 نم رثكأل يملس جاجتحا يف نوسريخ ةقطنم يف نيملاسملا اكنيلباشت ةيرق ناكس جرخ 
 بيصأو ، نييندملا ىلع رانلا ةيسورلا تاوقلا تقلطأ  .ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا لبق نم ةلوهأملا ةقطنملا هذهل تقؤملا
 .ناصخش
 تقؤملا لالتحالا دض فالآلاب اكفوخاك افونو كامكوتو كسفوداكسو نوسريخو لوبوتيلمو كسنايدريب ناكس راس امك 
 .ةيسورلا تاوقلا لبق نم مهندمل
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 ةيناسنالا ةلاحلا
 34 و ةسردم 202 ترمد وأ ةيسورلا تاوقلا ترمد  .ةيتحتلا ةينبلاو نييندملا فصق سورلا نودتعملا لصاوو 
 ةلوهأم ةقطنم 900 نم رثكأ كرت مت  ؛ )تالئاعلا ةددعتم لزانم كلذ يف امب( ينكس ىنبم 1500 نم رثكأو ىفشتسم
 .ةئفدت وأ ءام وأ ةءاضإ نودب ناكسلاب
 ةيئادعلا لامعألا ببسب زاغ نودب اًفلأ 238 و ءوض نودب يندم فلأ 742 لظ ، ةيناركوألا ةقاطلا ةرازو بسحبو 
 .ةرمتسملا
  ؛ رجملا ىلإ فلأ 180  ؛ ادنلوب ىلإ نويلم نم رثكأ :ىرخأ ةيبوروأ لود ىلإ اوبهذ برحلا نم نورافلا نويناركوألا 

 .اينامورل افلأ 79  ؛ افودلوم ىلإ فلأ 83  ؛ ايكافولس ىلإ فلأ 128
 اهب دجوي ال ، نآلا ىتح مايأ 8 ذنم ةيسورلا تاوقلا لبق نم ةرصاحم ةنيدملا هذه  .لوبويرام يف يثراك عضو ظحول 
 .تالاصتاو هايم تادادمإو ةئفدتو ءابرهك
 تارمم حتفو سرام 7 موي ًاحابص 10 ةعاسلا نم اًرابتعا تمصلا ماظن نالعإ هيف حرتقت ًاباطخ ايسور تلسرأ 
 يرسقلا ليحرتلا راطإ يف اذه جردنيو  .ايسوراليب وأ ةيداحتالا ايسور ىلإ ىرخأ ندمو فيكراخو فييك نم ةيناسنإ
 نم ةعبارلا 49 ةداملا( ايناركوأ يضارأ لخاد الإ ةيركسع بابسأل ءالخإلا متي نأ نكمي ال  .نييمحملا صاخشألل
 يأ داعبإب مقي مل يسورلا شيجلا نأ نم مغرلا ىلع  .ةيناسنإلا دض ةميرجو برح ةميرج اًضيأ هذه  .)فينج ةيقافتا
 ، اذكهو  .ريطخ يناسنإ عضو يف ببست امم ، ةيئاوشع ةحلسأب ندملا فصقي هنأ الإ ، نآلا ىتح ةوقلاب صخش
 .ايسوراليب ىلإ وأ هيضارأ ىلإ رمم ىوس رفوي الو مهتماقإ نكامأ ةرداغم ىلع نييندملا يسورلا داحتالا ربجي
 يف ، 2022 سرام 6 يف  .ةينكسلا لزانملا اميس الو ، قدانبلا نارين ةمظنأ نم فيالوكيم ىلع رانلا نودتعملا قلطأ 
 قيرطلا ىلع اوناك نيذلا ءابطألا ىلع دارغ نم رانلا سورلا ةازغلا قلطأ ، كستنودوريفيس يف ينكسلا توليماك عمجم
 .ةقطنملا ناكسل ةيبطلا ةياعرلا ميدقتل
 نولتحملا عنم دقو ، ءام وأ ماعط اهيف رفوتي الو ، مايأ ةثالث نم رثكأل ةئفدتلاو ءاملاو ءوضلا نم نيبريإ ةنيدم تمُرح 
 تلوتسا نيذلا ، ليموتسوهو اشتوبو نيبريإ ناكس نم 2000 نم برقي ام ءالجإ مت  .مهلزانم ةرداغم نم نينطاوملا
 .ةمصاعلا يحاوض نم مهئالجإ ىلإ ةجاحب صخش 4000 نم رثكأ كانه لازي ال نكلو ، اًيئزج ةيسورلا تاوقلا مهيلع
 قباوطلا ةددعتم ةينكسلا ينابملا ريمدت هنع جتن ، فيكراخ ةنيدمل رخآ فثكم يوج فصق ثدح ، 2022 سرام 7 يف 
 قاطنلا ةعساو قئارح تعلدنا امك  .ًايئزج وأ اًيلك عجاهملاو ةيميلعتلا تاسسؤملاو ةيبطلا تاسسؤملاو ةيرادإلا ينابملاو
 ءافطإ تايلمع لالخ صخش 200 يلاوح ءالجإو ذاقنإلا لاجر ذقنأ  .ةنيدملا نم طسوألا ءزجلا يف ىنبم 21 يف
 حيضوت ايلاح يرجيو  .ضاقنالا تحت صاخشا ةينامث ثثج ىلع اضيا ءافطالا لاجر رثعو  .اهكيكفتو قئارحلا
 ةسردم 211 فالتإ وأ ريمدت مت ، ايناركوأ يف برحلا نم ًاموي 11 لالخ  .ىحرجلاو ىلتقلا نع ةيئاهنلا تامولعملا
 .ةازغلا فصق ببسب ةيوناث
 نع رفسأ امم ، يموس يف ينكسلا عاطقلا ىلع ةيوج ةراغ ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تنش ، راذآ / سرام 7 ةليل يف 
 .نالفط مهنيب ، لقألا ىلع صاخشأ ةعست لتقم
 نامدقي ةأرماو لجر ناك  .يناركوألا ديربلا ةمدخ يفظوم نم نينثا سور نودتعم لتق ، يجوروباز ةقطنم يف 
 .ةبابدلا مهب تمدطصا امدنع ةيندم ةرايس يف صاخشأل ةيديرب لئاسرو ةيدعاقت تاشاعم
  .تدفنتسا دق اًيلخاد نيحزانلل نكسلا ريفوت ىلع ةنيدملا تاسسؤم ةردق نإ ، يفوداس هيردنأ ، فيفل ةيدلب سيئر لاق 
 .ايناركوأ يف ىرخأ ندم نم مهؤالجإ مت صخش 200000 ـل اذالم فيفل تحبصأ ، هل اقفوو
 رطخ كانه  .رئاط نييالم 3 يوأت يتلاو ، نوسريخ ةقطنم يف نجاودلل اكفيابونروشت ةعرزم لمع سورلا فقوأ 
 .رويطلا نم يعامج نوعاط
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 ةيلودلا ةباجتسالا
 ةعباتلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم يف ةيعامجلا ةدابإلا ةيضق يف ايسور دض ةعوفرملا ىوعدلا نأشب عامتسا ةسلج تأدب 
 يف ينوناقلا فقوملا ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلإ يناركوألا دفولا مدق ، سرام 7 يف  .ةدحتملا ممألل
 .اهيلع ةبقاعملاو ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج عنم نأشب 1948 ماع ةيقافتال اًقفو ، ايسور دض ةعوفرملا ةيضقلا
 تارمملا" نم ايسور فقوم ببسب نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا ةدشب نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا دقتنا 
 يسورلا داحتالا حارتقا اعد اسنرف سيئر ناكو  .ةيئادعلا لامعألا نم باحسنالل نييناركوألا نييندملل "ءارضخلا
 .اًقافن ايسور يضارأ ىلإ صاخشألا ءالؤه ليحرت لجأ نم نييندملا ناكسلل ةيامحلا ريفوتب
 قرط دجوت ال ثيح ، تابوقعلا نم ادمع تليزأ ايسور نم ةقاطلا تادادمإ نإ زتلوش فالوأ يناملألا راشتسملا لاق 
 ةفداهلا ةيلودلا دوهجلا لكب بحرت ايناملأ نأ ةراشتسملا تدكأ ، هسفن تقولا يف  .ابوروأ يف ةقاطلا نمأ نامضل ىرخأ
 .ةفدهتسمو ىدملا ةديعب تابوقع ضرفب ايناركوأل يسورلا وزغلا ىلع درلل
 نود ةدحتملا تايالولا ىلإ ةيسورلا طفنلا تادراو ىلع رظح ضرفل ةدعتسم ندياب ةرادإ نإف ، كلذ نوضغ يف 
 جاتنإ يف ءدبلا نم نكمتت ىتح اليوزنف ىلع ةضورفملا تابوقعلا فيفخت ندياب سردي  .ابوروأ يف ءافلحلا ةكراشم
 طفنلا ىلع يملاعلا دامتعالا ليلقت ىلإ ةوطخلا هذه فدهت نأ نكمي  .ةيلودلا قوسلا يف هعيبو طفنلا نم ديزملا
 .يسورلا
 دارأ اذإ هنإ اديسوان ساناتيج يناوتيللا سيئرلا لاق ، نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزو عم عامتجا لالخ 
 ناودعلا نأ ىلع اديسون ساناتيج ددش  .نكمملا معدلا لك ايناركوأ حنم مهملا نمف ، ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا بنجت برغلا
 ةيعامجلا دوهجلا هفقوت نأ بجيو ابوروأ ءاحنأ عيمج يف مالسلا ضوقي ايناركوأ ىلع رربملا ريغ حلسملا يسورلا
 .برغلل
 متيس ، ىرخأ ينيلرتسإ هينج نويلم 175 ايناركوأ حنم متيس هنإ ، زنوج سيروب ، ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر لاق 
 وه اًيلاح نلعملا يناطيربلا معدلل يلامجإلا غلبملا نإف ، يلاتلابو  .ةيناركوألا ةموكحلا ىلإ ةرشابم اهمظعم ليوحت

 .ينيلرتسإ هينج نويلم 400
 نيئجاللا ةدعاسمل )رالود رايلم 1.75( يتولز تارايلم 8 ةميقب قودنص ءاشنإل نوناق عورشم ةيدنلوبلا ةموكحلا ترقأ
 يتلا ريبادتلا ىلإ ةفاضإلاب ، نيئجالل تقؤملا نكسلاو ءاذغلا ليومتب حامسلا ىلإ عيرشتلا فدهي  .ايناركوأ نم
 .ادنلوب يف ةيموكحلا ةيعامتجالاو ةيبطلا ةدعاسملا ىلع لوصحلاو ينوناق لكشب لمعلاب مهل حمستس
 ىلع ، روبعلا كلذ يف امب ، ايناركوأ ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا لقن ىلع اينوتسإو اينامور تقفاو ، سرام 7 يف 
 ادنلوبو ايكافولسو ايفتالو ايناوتيلو اسمنلا لبق نم ماظنلا اذه لثم ميدقت مت ، قباسلا يف  .هب حرصم ريغ ساسأ
 .رجملاو ايناملأو
 لسرتس  .ايلخاد نيحزانلا ءاويإل كلذكو ، ايناركوأ يف ئراوطلا تامدخل وروي نويلم 38.5 صيصختل ايناملأ ططخت 
 .ايناركوأ ىلإ كنلراتس ةيعانصلا رامقألا ربع تنرتنإ لابقتسا ةطحم 5000 ىلإ لصي ام اهرودب اينيفولس
 عنم ىلإ ، ادنليزوينو ايلارتسأو ادنكو ةدحتملا تايالولاو ةدحتملا ةكلمملا يهو ، لعفلاب ةيبرغ لود سمخ تعد دقو 
 .ايناركوأ دض ةيناودعلا اهبرح ببسب لوبرتنإلا يف ةكراشملا نم ايسور
 :ةيلاتلا تاكرشلا لبق نم ةيلودلا ةئيبلا يف ايسور لزع مت 
 ىلإ ةفاضإلاب  .ةيسورلا قوسلا ةرداغم تررق يتلا تاكرشلا نم ددع ىلإ ناسين تارايسلا ةعانص ةكرش تمضنا - 
 .ايناركوأ يف ةيناسنإلا ةمزألا معدل وروي نويلم 2.5 ةميقب قودنص ءاشنإب تارايسلا ةعانص ةكرش موقت ، كلذ
 .موربزاغ مهسأ يف لوادتلا ةروفاغنس ةصروب ةحئال تفقوأ - 
 قوسلا ، روشتانخيسو زريكودو سيفيل مضت يتلا ، هءاكرشو سوارتش يفيل ةيراجتلا تامالعلا ةعومجم تكرت - 
 .ةيسورلا
 .يسورلا مويناتيتلا نم اهتايرتشم تارئاطلا ةعانصل ةيكيرمألا جنيوب ةكرش تقلع - 
 .ايسور يف اهباوبأ خيلواب ةوهقلا عناصو ویلاو ةيدنلنفلا نابلألا اتكرش تقلغأ - 
 .تنرتنإلا ربع تاعيبملا فقوتو ايسور يف اهرجاتم قلغت اروفيس ليمجتلا تارضحتسم ةكرش - 
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 يسورلا داحتالا يضارأ يف ةطشنأ يأب مايقلا مدعب تدهعتو ايناركوأل اهمعد نع ةيبوروألا ميلعتلا ةسسؤم تبرعأ - 
 .ايسوراليب ةيروهمجو
 .يسورلا داحتالا عم نواعتلا ةيميلعتلا سكدإو اريسروك تاصنم فقوت - 
 ءابرهكلا ديلوت تاطحم دادمإ نع فقوتتسو ايسور عم ةديدج اًدوقع ديتسروأ ةيكرامندلا ةقاطلا ةكرش عقوت نل - 
 .يسورلا محفلاب
 .ايسور يف اهتطشنأ ءاهنإ نع ، ملاعلا يف قيقدتلا تاكرش ربكأ ىدحإ ، غنويو تسنرإ تنلعأ - 
 .ايسوراليبو ايسور نم ءالمع نع تيوليد تلخت - 
 .ايسور يف اهتطشنأ ءاهنإل تادادعتسالا ءدب نع ةيكرامندلا زدوف الرآ ةكرش تنلعأ - 
 رآ ةيسورلا ةيموكحلا مالعإلا لئاسو ثب نع لتجنيس و باهراتسا ةيروفاغنسلا تالاصتالا تاكرش ىربك تفقوت - 
 .يت
 ادنلوهو اكيجلب يف ةيسورلا تاونقلا نم ددع لبق نم ثبلا دييقت مت  .ةيسورلا ةياعدلا تاونق تعطق ةيبوروأ لود - 
 .ايفتالو ايناوتيلو اينوتسإو ادنلوبو افودلومو ةدحتملا ةكلمملاو نانويلاو
 .ايسور يف امهتايرابم ثب نع مدقلا ةركل يزيلجنإلا يرودلاو زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا فقوتيس - 
 .ايسوراليبو ايسور يف لمعلا قلعت فئاظولا نع ثحبلل كرووبأ ةصنم - 
 .ايسور يف لمعلا نع رينوياب عفدلا ماظن فقوت - 
 .ايسور يف تاقيبطتلا رجتم يف نالعإلا نع لبا تفقوت - 
 .ايسور يف ةديدجلا ةيلامسأرلا تارامثتسالا عيمج لبماغو رتكورب ةكرش فقوت - 
 ."فيال فويفولوس" فويفولوس ريميدالف ةيسورلا ةياعدلا ةانق بويتوي عقوم بجح - 
  
 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
 

 
 


