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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،10 نم اًرابتعا 2022 سرام9	

 
 يلمعلا عضولا
 317 نم رثكأو ، لجر 12000 نم رثكأب 09.03 ىلإ 24.02 نم ةيسورلا تاوقلل ةيلامجإلا ةيلاتقلا رئاسخلا تردق 
 زيكرت يدتعملا لصاو  .رتبوكيله تارئاطو تارئاط 130 و تارايسلاو ةعردملا تادعملا نم ةعطق 1552 و ، ةبابد
 تمعد  .فيالوكيمو لوبويرامو فيكراخو يموس ندم ىلع ءاليتسالاو فييك ةنيدم قيوطت ىلع ةيسيئرلا هدوهج
 ةكبشو ةيديدحلا ككسلل ةيتحتلا ةينبلا مادختساب ميحشتلا داومو دوقولا ديروت يف يسورلا داحتالا سوراليب ةيروهمج
 .تاراطملا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 داعبتسا ةقطنم يف ًامامت شتيتوفالس ةنيدمو ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم طيشنت ءاغلإ مت ، 09.03 نم اًرابتعا 
 نودب ةيوونلا تآشنملا عيمج تناك ، ةرمتسملا ةكرعملل ةيلاعلا ةفاثكلا ببسب  .ةيسورلا تاوقلا لامعأل ةجيتن ليبونريشت
 رشتنت نأ نكمي يتلاو ، راخبلاو ةعشملا تازاغلا قالطإ كلذ دده دقو  .حالصإلا لامعأ ءدب ليحتسملا نم ناكو ءابرهك
 مئارجلا نمض ةيسورلا تاوقلا لاعفأ جردنت  .يسورلا داحتالاو ايسوراليب يف اًضيأ نكلو ، ايناركوأ ربع طقف سيل
 ، ةيوونلا داوملل ةيداملا ةيامحلا ةيقافتا نم 7 ةداملاو يوونلا باهرإلا لامعأ عمقل ةيلودلا ةيقافتالا نم 2 ةداملا بجومب
 .يلودلا عمتجملا نم ةديدش تابوقع لامعألا هذه لثم عبتتست نأ يغبنيو  .اهيف فرط يسورلا داحتالاو
 رارضأ قاحلإ نع موجهلا رفسأ  .ةيموجه تايلمع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تذفن ، فيراكامو اكنيدوروب ةقطنم يف 
 .يسورلا داحتالل ةحلسملا تاوقلاب ةميسج
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 ةيلمعلا فانئتسا لواحت تلاز ام اهنكل ، اهمدقت ةيسورلا تاوقلا تأطبأ  .فيهينريشت ةقطنم يف لاتقلا رمتسا 
  ؛ تادعملاو دارفألا يف يسورلا شيجلاب ةريبك رئاسخ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تقحلأ ، هسفن تقولا يف  .ةيموجهلا
 .مصخلا نيب رارف تالاح كانه تناك
 ةينبلاو ةينكسلا قطانملاب رارضإلا  .سرام / راذآ 10 ليل اكريتخأو يموس يتنيدم فارطأ ةيسورلا تاوقلا تفصق 
 الام ةيرق يف  .قباسلا داليربتوبوبورتكيلإ عنصم فصق مت ، ستنايتسورت يف  .تادلبلا يف تالصاوملل ةيتحتلا
 .طفن نازخ لاعتشا ىلإ ىدأ امم ،اتفنرکوا ةيسورلا تاوقلا ناريط برض ،اكفيلفاب
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 ةينكس ةقطنم اهنم تفصق يتلاو يشتاغريد ةيرق نم برقلاب ةيسورلا تاوقلل ةدعاق ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا ترمد 
 ديدجتل يسورلا داحتالا عم دودحلا فلخ اهعقاوم نع عجارتلا ىلع ةيسورلا تاوقلا تربجُأ  .فيكراخ يف
 .يفاعتلاو تايطايتحالا
 برقلاب ةيناركوألا دودحلا سرح ةرئادل ةعبات شيتفت ةطقن ةيسورلا تاوقلا نم ةيعالطتساو ةيبيرخت ةعومجم تمجاه 
 .سورلا نوبرخملا عجارت ، ةميزهلا دعب  .فيكراخ ةقطنم يف اكفييردنأ ةيرق نم
 انيميركو انسابوبو ينزيبورو كسناشتيسيلو كستنودوريفيس يف فثكم فصق كانه ناك ، سرام 9 و 8 يموي يف 
 10 نع لقي ال ام لتقو  .كسناهول ةقطنم يف لماكلاب ترمد وأ رارضأل الزنم 63 ضرعت ، راهنلا لالخ  .نيكلويتيمو
 .نييندم
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 لماكلاب ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدت ىلإ فدهي ناك يذلاو ، يسورلا شيجلا لبق نم فينع فصقل لوبويرام تضرعت 
 اصخش 17 بيصاو  .2 مقر ةدالولا ىفشتسم ريمدت نع فصقلا رفساو  .نييندملا ناكسلاب رئاسخلا ىصقأ قاحلإو
 اًدمع تفدهتسا ةيسورلا ةيوجلا تاوقلا اهتنش ةيوج ةراغ فصقلا بقعأو  .ىلتقلا نع تامولعم درت ملو حورجب
 .لماكلاب ةيبطلا ةأشنملا ىنبم رمد ةيوجلا ةراغلل ةجيتنو  .لافطألا ىفشتسم
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 :نوسريخو فيالوكيم تاهاجتا 
 ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تناكو  .تقؤم لكشب ةلتحملا نوسريخ يف لاقتعالا زكرم ىلع ةيسورلا تاوقلا تلوتسا 
 .ةرواجملا ةلوهأملا قطانملاو ةنيدملا يف يسيلوب ماظن ضرف لواحت
 اوناكو ةيندم سبالم اودترا سور دونج دوجو نع نوسريخ ةقطنم يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عالطتسا فشك 
 .فيالوكيم هاجتا يف نومدقتي
 ةمواقم 
 ًاملع كسفوداكس ناكس عفر  .نوسريخ ةقطنم يف تقؤملا يسورلا لالتحالا دض تاجاجتحالا ترمتسا ىرخأ ةرم 
 شيجلا لواح ثيح ، ةمواقملا نوسريخ ناكس لصاو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ايناركوأل ةديؤم ةريسم يف اًقالمع اًيناركوأ
 ةقطنم يف يسورلا ينطولا سرحلا تادحو رشن مت ، صوصخلا هجو ىلع  .يطرشو يرادإ ماظن ضرف يسورلا
 .ينوناق ريغ لكشب يناركوأ نطاوم 400 نم رثكأ زاجتحاب تماق يتلاو ، نوسريخ
  .فالآلاب ايناركوأل ةديؤملا ةيملسلا مهلامعأ كسنايدريبو رادوهرنإو لوبوتيليم ناكس لصاو ،يجوروباز ةقطنم يف 
 مهتكرح دييقت تاكاهتنا ببسب رانلا حتفب يسورلا شيجلا تاديدهت اولهاجت لوبوتيلم يلاهأ نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 .اهب حومسملا ةقطنملا طيحم يف طقف
 .ةيسورلا تاوقلا دض صاخشألا ددعتم ًايملس اًكرحت اًضيأ ايندوروح ةدلب ناكس مظن ، فيهينريشت ةقطنم يفو 
 تامولعملا ةهجاوم
 ايسور" بزح قلطأ ، نييداعلا سورلاو دونجلل "ةينطولا" حورلا عفرو يسورلا وزغلا ىلإ رابتعالا ةداعإل ةلواحم يف 
 قطانم عيمج يف هنأ ةلمحلا نم  .سرام 9 يف ايسور يف "نطولا نع نيعفادملا ىلإ" ناونعب ةيئاعد ةلمح "ةدحتملا
 نيذلا دونجلل روص مسر و لئاسر ةباتكب نودعاقتملا و ةينازيملا لامع و بالطلا و سرادملا ذيمالت مزليس ، ايسور
 .ايناركوأ يف نولتاقي
 تاراشإلا ثب ، شيجلا عم بنج ىلإ ًابنج ، فيكراخ يف ةيلحملا تاطلسلا تفنأتسا ، 09.03 موي حابص يف 
 .يلحملا نويزفلتلا جرب ىلع ةرقتسملا
 ةيناكمإب نييلحملا ناكسلا غالبإ مت :ويدارلا ربع ةيمالعإ ةلمح ءارجإ ةيسورلا تاوقلا تلصاو ، كسنايدريب يف 
 .قفارملاب ةقلعتملا نويدلا عيمج بطش نع اًلضف ، ةيسور رفس تازاوج ىلع لوصحلا
 لوصو بيترتب نولغشملا ماق ، تالاصتالا تاكبشل ةينقتلاو ةيليغشتلا ةرادإلل ينطولا زكرملا نم رارق بجومب 
 .ئجالملا يف تنرتنإلا ىلإ نيكرتشملا
 عطقم ريوصتب ةبلاطملل ةيميلعتلا تاسسؤملاو تامظنملا نم ديدعلا ىلإ لئاسر لاسرإ مت ، اًتقؤم ةلتحملا كستينود يف 
 اًهيوشت تاءارجإلا هذه نم ضرغلا ناك  .ةدعم تاميلعتو بلاوق مادختساب يسورلا داحتالا سيئر ركشت ريصق ويديف
 .يسورلا مالعإلل ةيتاوم ةروص ليكشتو عقاولل رخآ
  
 ةيناسنالا ةلاحا 
 ءالجإو ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت تلقرعو ، لوبويرام يف نئاهرك فلأ 400 نم رثكأ زاجتحا ايسور تلصاو 
 ةأرماو نيلماع مهنيب ، اًصخش 17 نع لقي ال ام 2 مقر ةدالولل لوبويرام ىفشتسم ىلع ةيوج ةراغ تباصأ  .نييندملا
 .ةنيدملا كلت يف ةيندم ةيحض 1300 نع غالبإلا مت ، سرام 9 نم اًرابتعا  .ضاخم ةلاح يف
 يف ةلوهأم ةقطنم 25 يسورلا داحتالا زجتحيو  .فييك ةقطنمب يكسناشوب ةقطنم يف ثدحت ةيناسنإلا ةثراكلا تناك 
 تامولعملا بسحبو  .ةيتحتلا ىنبلاو لزانملا تفصقو ةقطنملا ءاحنأ يف ةيسور زجاوح ترشتناو  .نئاهرك هاجتالا كلذ
 .ضاقنألا تحتو ئجالم يف اوناكو صخش 4500 يلاوح ءالجإل ةجاح كانه ناك ، ةيتايلمعلا
 400 و اًليتق 60 ىلإ ةنيدملا يف ةيرشبلا رئاسخلا تلصوو ، نخاس ءامو ةئفدت الب فيهينريشت ناكس اثلث لظو 
 .حيرج
  .فيكراخ ةقطنم يف موزيإ ةنيدم ريمدت يف ترمتساو اًراصح ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تضرف ، مالستسالا اهضفرل 
 .نييندملا اياحضلا تائم طوقس نع ءابنأ تدروو
 ةفاضإ  .8 موي ليلو راذآ / سرام 7 موي ءاسم يف 22 ىلإ يموس يف ودعلل ةيوجلا تابرضلا نم ىلتقلا ددع عفترا 
 .اهرمع نم ةسماخلا يف ةلفط مهنيب صاخشأ 8 بيصأ ، ىلتقلا ىلإ
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 ةيلودلا ةباجتسالا
 قلعتي اميف وروي رايلم 2 ةميقب "ةمادتسالا ةمزح" ىمسي ام صيصخت نع ريمعتلاو ءاشنإلل يبوروألا كنبلا نلعأ 
 برحلا راثآ نم فيفختلاو ، نيئجاللا لوصو يف ةدعاسملل ايناركوأ ناريجل لاومألا ريفوت متي  .ايناركوأ يف برحلاب
 سرجنوكلا لصوت  .ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل ةلويسلا ىلع ظافحلاو ، مهيدل ةقاطلا عاطق ىلع تابوقعلاو
 ، هسفن تقولا يف  .ايناركوأل وروي رايلم 13.6 ةميقب ةئراط تادعاسم ةمزح نأشب نيبزحلا نم قافتا ىلإ يكيرمألا
 ىلإ ةراشإلا ردجتو  .ئراط ليومتك رالود رايلم 1.4 غلبمب ايناركوأ ديوزت رارق يلودلا دقنلا قودنص ةرادإ سلجم ديأ
 ."نيرخآ ءاكرش نم ليومتلل زفحمك لمعتسو ريصقلا ىدملا ىلع ًامساح اًمعد رفوتس" تاعوفدملا نأ
 تارئاطلل ةداضملا سيلات خيراوص ميلست ةيناكمإ فشكتست ايناطيرب نإ ، سالاو نب ، يناطيربلا عافدلا ريزو لاق 
 ةموكحلا تررق ، ايناركوأ تاراسفتسا ىلع ًادر  .سورلا ةازغلا نم اهئاوجأ ةيامح يف ةدعاسملل ايناركوأ ىلإ
 نلعأ  .STARStreak تارئاطلل ةداضملا ةعرسلا ةيلاع ةلومحملا خيراوصلا ةمظنأل يناجملا لقنلا يف رظنلا ةيناطيربلا
 نويلم 50 لباقم ، صصختلا ةيلاع ةحلسألا نم ةديدج ةعفدب ايناركوأ دادمإ نع ، ودورت نتساج ، ادنك ءارزو سيئر
 .رالود
 ةحلسألاب ايناركوأ معدت يتلا ءافلحلا لود دادمإ طخ ىلع ايسور موجه نأ نم وتانلا فلحل ماعلا نيمألا رذح 
 وأ وتانلا لود نم ةلود يأ ايسور تمجاه اذإ هنأ ىلع غربنتلوتس ددشو  .برحلل اًريطخ اًديعصت نوكيس ةريخذلاو
 .يسلطألا لامش ةدهاعم نم 5 ةداملا لّعفتس اهنإف ، وتانلا يضارأ
 مت  .ايناركوأ ىلع حلسملا ناودعلل ايسوراليبو ايسور دض ةديدج ةيعاطق تابوقع ىلع يبوروألا داحتالا سلجم قفاو 
 اًدقن ورويلا داريتسا رظحي  .ايسور ىلإ ةيكلساللا تالاصتالاو ةيرحبلا ةحالملاب ةقلعتملا علسلا ريدصت ىلع دويق ضرف
 رظحو ةيسور ةرئاط يأ زاجتحا يف قحلا اهحنمت ، ةديدج ةيوج تابوقع ةدحتملا ةكلمملا تردصأ  .ايسوراليب يف
 .ايسور ىلإ ةيئاضف وأ ةيوج علس ريدصت
 .سورلل تاريشأتلا رادصإ قيلعت سردت اهنأ ةينوتسإلا ةيجراخلا ةرازو تنلعأ 
 :ةيلودلا قوسلا نع ةلوزعم ايسور 
 عم ةيجيتارتسالا ةكارشلا كلذ يف امب ، ايسور عم تاقالعلا سوفاد يف يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا دمج -
 .ةيشراغيلوألا
 .ايسور يف اهتامدخو اهتاونق ثب فقوت يرفكسيد - 
 .سورلا ءالمعلل امجيف تاكرشلا تاموسر ررحم تاباسح ديمجت مت - 
 .تنرتنإلا ربعو ةيداملا اهرجاتم قالغإو ايسور يف تيركيس ايروتكيف ةيكيرمألا ةيلخادلا سبالملا ةكرام قالغإ مت - 
 .ايسور يف اهباوبأ قلغت ، لافطألاو تاهمألل تاجتنملا عيب يف ةصصختملا ، ةيناطيربلا ريكرذم ةكرش - 
 .ايسوراليبو ايسور يف لمعلا نع ارودناب تارهوجملا ةكرام تفقوت - 
 سوكيإ ىلإ ةفاضإلاب ، تسكين ، مإ دنآ لإ ، دليفرتسيشت ، وروبلرام ، ناملربلا( سيروم بيليفو هلتسن ةكرش تنلعأ - 
 ايسور يف رامثتسالا فقو نع )كيتس
 .ايسور ىلإ ةيديدحلا ككسلا تادعمو تارطاقلا ديروت فقوت ةيسنرفلا موتسلأ ةكرش - 
 .ايسور يف باشخألا ءارش ما يبوي ةيدنلنفلا باشخألا ةكرش قلعتس - 
 يف ةيراجتلا تايلمعلا قيلعت نع ، ةيلوحكلا تابورشملا يجتنم ربكأ ىدحإ ، ةيكيرمألا نمروف-نوارب ةكرش تنلعأ - 
 .ايسور
 .ثبلا ةمدخ ىلإ سورلا ءالمعلا لوصو اًضيأ تديقو ، ايسور ىلإ عئاضبلا ميلست نع نوزامأ تفقوت - 
 ضورعلاو ديدجلا ىوتحملل صيخرتلا تايقافتا قيلعتو ، ايسور يف ينويزفلتلا ثبلا فقو ايديم رنراو ةكرش تنلعأ - 
 .ويديفلا باعلأو مالفألل اهل ططخملا ىلوألا
 .ايسور يف اهلامعأ قلغت تدنل  ةيرسيوسلا ةتالوكوشلا ةكرش - 
 .ايسور يف نيترفوتم ياب لجوج و ياب لبأ دعت مل - 
 .ايسور ىلإ تانحشلا ميلستو نشيتس يالبلا رجتم رجتم قالغإ نع تنمنيترتنإ فيتكارتنإ ينوس ةكرش تنلعأ - 
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 .ايسور يف ستليأ ةيزيلجنإلا ةغللا رابتخا ءاغلإ مت - 
 .ايسور نم ةيطفنلا تاجتنملاو طفنلا ءارشل ةديدجلا دوقعلا ةيلاطيإلا ينيإ ةعومجم تقلع - 
 .ايسور يف اهلامعأ لابولج يب دنأ سإ ةيلودلا فينصتلا ةلاكو تفقوأ - 
 .ايسور يف عيراشم 4 فقو ةددجتملا ةقاطلا تادعمل ةجتنملا ةيكرامندلا ساتسيف ةكرش تررق - 
  
 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


