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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،11 نم اًرابتعا 2022 سرام10	

 
 يلمعلا عضولا
 335 نم رثكأو ، لجر 12000 نم رثكأب 10.03 ىلإ 24.02 نم ةيسورلا تاوقلل ةيلامجإلا ةيلاتقلا رئاسخلا تردق 
 ةحلسملا تاوقلا تفقوأ  .رتبوكيله تارئاطو تارئاط 130 و تارايسلاو ةعردملا تادعملا نم ةعطق 1631 و ، ةبابد
 تاوقلا تأدب ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تادحو ليلضت لجأ نم  .تاهاجتالا عيمج يف يسورلا موجهلا ةيناركوألا
 وأ قيدصلا" ديدحتل يناركوألا شيجلا همدختسي رفصأ طيرشب اهمامكأ ىلع ةمالع عضو يف ةيسورلا ةحلسملا
 ."ودعلا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ، ةمصاعلا يقرش فييك ةقطنمب يكسرافورب ةقطنم يف ةيلاتقلا تايلمعلا لالخ ، ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تدبكت 
 .أ تابابدلا جوف دئاق ىلع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تضق ، صوصخلا هجو ىلع  .تادعملاو دارفألا يف ةريبك رئاسخ
 .يعافد فقوم ذاختاو عجارتلا ىلإ ةيسورلا تاوقلا ترطضا ، ةكرعملل ةجيتن  .فوراخاز
 تعجارت  .نوشوم ةيرق نم برقلاب نيبريإ رهن رابجإل ةيسورلا تاوقلا ةلواحم ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تدص 
 .ةيرقلا ريرحتو ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تادحو
 ةحلسملا تاوقلا تادحو عم لاتق يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تطرخنا ، )فييك ةقطنم( ستيركوم ةيرق نم برقلاب 
 تلصح  .يب لإ-يت مإ 2 و ، Tor SAM ماظنو ، تابابد 3 :ةيسورلا تاوقلا رئاسخ لمشت  .اًمامت ةموزهملا ةيسورلا
 .ةحفصم عالطتسا ةبكرمو T-72 تابابد 7 :دالبلا نع عافدلا يف اهمادختسال زئاوجلا ىلع ةيناركوألا تاوقلا
 فصقلا ءارج دحأ بصي ملو  .فييك نم برقلاب اكريمد اكيليف يف عقاولا الوك اكوك عنصم ةيسورلا تاوقلا تفصق 
 .برحلا نم لوألا مويلا يف لامعلا تلخأو اهتايلمع ةكرشلا تفقوأ ثيح
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 ةيكيتكتلاو ةيتايلمعلا ةيتسيلابلا خيراوصلا ماظن ةقرف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا ترمد ، فيهينريشت ةقطنم يف 
 .نييندملا فصقت تناك يتلا مإ ردنكسإ
 لتقمو ىحرج ةينامث طوقس نع ءابنأ تدروو  .ناغاروأ نم نيزن ةدلب ىلع خيراوص ةدعب ةيسورلا تاوقلا تفصق 
 .ةيراج حالصإلا لامعأ تناك  .ةئفدتلا بيبانأ نم ارتم 40 ررضت راجفنالل ةجيتن  .نينثا
 ةجيتنو  .ةقحاسلا ةيسورلا تاوقلا عم ةكرعم ةيلامشلا تايلمعلا ةدايق تادحو ىدحإ تضاخ ، فيهينريشت ةقطنم يف 
 ذاقنإ ةبرعو تارئاطلل داضم يخوراص ماظنو لمع تابابد 10 ىلع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تلوتسا ، ةكرعملا هذهل
 .ةحفصم
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 يلاوح ءاقلإ مت  .ةيوون ةأشنم وهو ، ثاحبألل فيكراخ دهعم ىلع ىرخأ ةيوج تاراغ ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تذفن 

 يناركوألا يملعلا زكرملا اذه عضخي  .يكتاخيتايب يف عقاولا ايجولونكتلاو ءايزيفلل فيكراخ دهعم ىلع ةلبنق 20-30
 .كانه ةدوجوم ةيملعلا ضارغألل ةمدختسملا عاعشإلا رداصم نأل ، ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا تانامضل
 قوستلا زكرم رمد ، ةنيدملا طسو يف  .فيكراخ ةنيدم يف ةينكس ءايحأ يسورلا شيجلا فصق ، سرام 10 ةليل يف 
 .يكسنازوبولس ةيرق يف صاخ لزنم ةفيذق تباصأ امنيب ، يكسلوكين
 ةينكس لزانم - ةرواجملا ينابملا تررضت امك ، يناركوألا نمألا زاهج ىنبم رمد ، فيهوشت يف ةيوجلا ةراغلل ةجيتن 
 .نزخمو ةسردمو
 ةجيتنو  .فيكراخ ةقطنم يف ةعقاولا نيستكيليس ةيرق ىلع ةيوج ةراغ يسورلا داحتالل ةحلسملا تاوقلا نم دونج ذفن 
 .ةيدوقنعلا لبانقلاب فصقلا مت دقف ، ةيلوألا تايطعملا بسحبو  .اماع 73 رمعلا نم غلبت ةأرما تلتق كلذل
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 ةقطنمو ، فوكسبوفون طغضلا تاطحم يضارأ ىلإ لوخدلا لواحت "LNR" ةحلسملا تاعامجلاو يسورلا شيجلا ناك 
 ءاليتسالا يدؤي  .زاغلا لقن ماظن تآشنم ليغشت يف لخدتلا كلذكو ، )فيكراخ ةقطنم( كسنايبوكو ، كسناهول
 زاغلل رمتسملا لقنلا ةمالس ىلع ةريبك رطاخم ىلإ زاغلا لقن ماظن ليغشتل ةيجولونكتلا تايلمعلا يف يفاضإلا لخدتلاو
 .ةقطنملا يف ةيجولونكت ةثراك ىلإ يدؤي نأ نكميو ابوروأو ايناركوأ يف نيكلهتسملا ىلإ
 ةقطنم يف ايلكالاب ةدلب نم طسوألا ءزجلا سورلا نودتعملا فصق ، اًرهظ 12:50 ةعاسلا ةبارق ، سرام 10 يف 
 .فيكراخ
 ةنجللا ىنبم يف ذفاونلا تمطحت كلذل ةجيتنو  .رانلا قالطإل ىرخأ ةرم كسناهول ةقطنم يف ينجيبور تضرعت 
 .ةينكسلا ينابملا نم ديدعلا تررضتو ةنيدملاب ةفاقثلا رصقو ىفشتسملاو ةيذيفنتلا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 لاجر ناك ثيح ، لوبويرام يف ةينكس قطانم ىلع ةيعفدملا نارين ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، 11:30 ةعاسلا يلاوح 
 ىنبمو ةينكس نابم لبانقلا تباصأ  .ةيوج ةراغ يسورلا وجلا حالس نش فصقلا عم نمازتلابو  .نولمعي ذاقنإلا
 10 نم رثكأ قمعب ةرفح تلكشتو ، اماردلا حرسم ةقطنم يف اضيأ فصق عقوو  .ةينقتلا يكسفوزايرب ةيالو ةعماج
 .لماكلاب كستينود ةقطنم يف ايناركوأ يف ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخل ةيسيئرلا ةيريدملا ريمدت مت  .هنم برقلاب راتمأ
 اكفوخاك نازخ لحاس ميغلتب رادوهرنإ يف يجوروباز ةيوونلا ةقاطلا ةطحم  ىلع تلوتسا يتلا ةيسورلا تاوقلا تماق 
 .ةيوونلا ةقاطلا ةطحمل مخاتملا ،
 .طغضلا يلاع زاغ بيبانأ طخ ةيسورلا تاوقلا تعطق )كستينود ةقطنم( كسرادولتيفس نم برقلاب 
 :نوسريخو فيالوكيم تاهاجتا 
 قطانملا يف دئاقلا بتاكمل ماظن ءاشنإو يطرشو يرادإ ماظن ضرف سورلا نودتعملا لواحي ، تسالبوأ نوسريخ يف 
 .اًتقؤم ةلتحملا ناكسلاب ةلوهأملا
 :يزكرملا هاجتالا 
 .)كسفورتبوربيند ةقطنم( هير يفيرك ةقطنم يف اكتافوزول يف راطملا ناخوراص برض 
 ةددعتم خيراوص ةفذاقو ةبابد نع فشكلل رتبوكداوك ةرئاط ةيلحم ةيميلقإ عافد ةدحو تمدختسا ، افاتلوب ةقطنم يف 
 .ةقيقد نارينب ةيسورلا ةحلسملا تاوقلل ةيركسعلا تادعملا ريمدت مت كلذ دعبو ، ةيسورلا تاوقلل ناغاروأ زارط نم
  .ةنيدملاب يكستادوكوفون ةقطنم يف ، سرام 11 حابص 6:10 ةعاسلا يلاوح ةيوج تاراغ ثالث تعقو ، وربيند يف 
 .نيقباط نم ةيذحأ عنصمو ينكس ىنبمو لافطأ ةضور نم برقلاب ةفيذقلا تطقس
 ةمواقم 
 مهندمل تقؤملا لالتحالاو ايناركوأ ىلع يسورلا داحتالا موجه ىلع جاجتحالل اًيموي كسنايدريبو لوبوتيلم ناكس جرخي 
 .خلإ ، "دعتبا" ، "!ايناركوأل دجملا" نوفتهي مهو ،
 مرقلا ةريزج هبشل ةمخاتملا ايناركوأل ةيبونجلا قطانملا يف مرقلا راتت ءاطشن لزانم يف شيتفتو لاقتعا تايلمع تأدب 
 .يسورلا شيجلا اهيلع ىلوتسا يتلا
 .تامولعملا ةهجاوم
 ةقطنم يف دوهيلل موعزملا داهطضالا لوح مالعإلا لئاسوو ةيبنجألا رداصملا ىلع ةيمالعإ ةلمح ايسور تقلطأ 
 لبق نم ةيسورلا تافيزملا ضحد مت  .قارعألا نيب ةنتفلا ةراثإ وه ةيمالعإلا ةلمحلا هذه نم ضرغلا ناك  .ريموتيج
 .ملهليف ومولش ، ريموتيجل يسيئرلا ماخاحلا
 ايسور تناك  .سورلا نينطاوملا رظن يف ايناركوأ عم برحلا ريربتل ةيمالعإ ةلمحب عوبسأ نم رثكأ ذنم ايسور موقت 
 ةيجولويبلا ةحلسألا ريوطت :ةيلايخ ةديدج ةياور اهب تلدبتساو "حالسلا عزنو ةيزانلا عزن" ةياور نعً ايجيردت ىلختت
 ىلع ةيطغتلل يسورلا بناجلا لبق نم ةريخألا ةياورلا مادختسا كلذ دعب نكميو  .ايناركوأ يف ةيكيرمألا ةيئايميكلاو
 .ايناركوأ ىلع موللاب ىقُلتس يتلاو ، سورلا ناكسلا دض ةيئايميكلا وأ ةيجولويبلا ةحلسألل يلعفلا مادختسالا
 اهرشن فدهب ايناركوأ يف ةيجولويب ةحلسأل موعزملا ريوطتلا لوح ةديدج ةفيزم رشن يف ةيسورلا عافدلا ةرازو تأدب 
 مت ةباصم اًرويط اوطقتلا مهنأ معُزي ، ةيسورلا مالعإلا لئاسول اًقفو  .ةرجاهملا رويطلاو شيفافخلا لالخ نم ايسور يف
 لئاسو تأدب  .جينوروفو وفونافيإ يتقطنم يف )ايناركوأ يف ةيمحملا هذه لثم دجوت مل( نوسريخ ةيمحم نم اهقالطإ
 ةطحم عم فقوملا اوذختا دق نييسوراليبلا نيصصختملا نأب ديفت يتلا تامولعملا رشن يف طاشنب ةيسورلا مالعإلا
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 ةسسؤملا تضحدو  .ريزوم نم ءابرهكلا ريفوت يف اوأدبو مهترطيس تحت ءابرهك نودب ًايلاح لبونرشت ةيوونلا ةقاطلا
 ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم تلظ  .ةروزم اهنأب اهتفصووً ابيرقت روفلا ىلع تامولعملا هذه "موتاوجرانا" ةيموكحلا
 .ةيطايتحالا لزيدلا تادلوم لالخ نم ةيويحلا قفارملا ليغشت نامض متو ، ءابرهك نودب
 
 ةيناسنالا ةلاحا
 ذنم صخش فلأ 300 نم رثكأ يناعي  .ةنيدملا ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا لاسرإ نكمي ال  .اًروظحم لوبويرام لازي ال 
 .ءاذغلا كلذكو ةئفدتلاو هايملا تادادمإ يف صقن نم 2022 راذآ / سرام نم لوألا
 نييندملا نم ربكأ اًددع ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تلتق ، سرام 10 نم اًرابتعا ، ايناركوأل ةيركسعلا ةدايقلل اًقفو 
 ىتح هنإ ةدحتملا ممألا تلاق ، كلذ نم اًلدب  .عافدلا عاطق لكايه عيمج نم انشيج ةكرعم يف اولتق نيذلا نييناركوألا
 .اًليتق 516 مهنيب نم ، نييندملا نيب ايناركوأ يفً ايندم 1424 كانه ناك ، راذآ / سرام 8
 ىنبم 1600 و سئانك 8 و ًايحص اًقفرم 30 و ةيميلعت ةسسؤم 280 نع لقي ال ام رمد وأ ررضت ، عومجملا يف 
 ةقاط تاطحمو ةيرارح ةقاط تاطحم 5 و اًراطم 12 و اهتاعدوتسمو اًعنصم 23 و بتاكم ىنبم 19 و ينكس
 .قهاش ىنبم 400 يلاوح نودتعملا فصق اهدحو فيكراخ يف  .ةيئامورهك
 ككسلا طوطخ نم رتموليك 5000 و قرطلا نم رتموليك 15000 نم رثكأ ليطعت وأ ريمدت مت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 .ارسج 350 و ةيديدحلا
 
 ةيلودلا ةباجتسالا
 ةيجراخ اريزو فارطألا لثمو  .مظنم يسامولبد ىدتنم راطإ يف ايكرت يف ةيسورلا ةيناركوألا تاثداحملا ترج 
 تارمم ىلع قافتالا ىلإ ايناركوأ تفده ، تاثداحملا لالخ  .ايكرت ةيجراخ ريزو لالخ نم ةيدتعملا ةلودلاو ايناركوأ
 تاجايتحالا عيمج ةيبلتل لقألا ىلع ةعاس 24 ةدمل ةنده ىلعو ، لوبويرام نم ، صوصخلا هجو ىلع ، ةيناسنإ
 .اهمقع تاضوافملا تتبثأ  .ناكسلل ةيناسنإلا
 ةيوضع لامتحاب فرتعي اًنايب ياسرف يف سرام 11 ىلإ 10 نم ةرتفلا يف يبوروألا داحتالل ةئراطلا ةمقلا تنبت 
 .ربكأ لكشب ةيبوروألا ةيضوفملا هسردتس ام وهو ، يبوروألا داحتالا يف ايناركوأ
 اهنأب ايناركوأ يف برحلا ءاهنإب نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا بلاطم نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا فصو 
 ."يسورلا زاغلا ىلع دامتعالا نم ابوروأ جورخل" دادعتسالا ديري هنإ اضيأ نوركام لاقو  .ةلوبقم ريغ
 اًغلبم ةدحتملا تايالولا صصخت  .ايناركوأل ئراطلا معدلا نم رالود رايلم 1.4 ليوحتب يلودلا دقنلا قودنص ماق 
 .ايناركوأ ىلع يسورلا ناودعلا نم نيررضتملا نييندملا معدل رالود نويلم 53 هردق اًيفاضإ
 عم يداصتقالا نواعتلا ةلصاوم تاكرشلا نم ديزملاو ديزملا ضفري ، يسورلا ناودعلا مايأ نم موي لك رورم عم 
 .ايسور
 .ايسور يف لخدلا قيقحت ةفيظو بويتوي لطع - 
 .تارئاط رايغ عطقب ةيسورلا ناريطلا تاكرش ديوزت نيصلا تضفر - 
 .ةيسورلا قوسلا نم امهباحسنا ادزامو ادنوه تنلعأ - 
 .ايسور يف اهتايلمع ولكينوي ةينابايلا ةئزجتلا رجاتم ةلسلس تفقوأ - 
 .يسورلا نالعإلاو قوسلا يف رامثتسالا فقوب ةيلودلا زيلدنوم ةعومجم ةيكيرمألا تاجتنملا عينصت ةكرش تدعو - 
 .ايسور يف ةديدج تارامثتسا فقوت سرام - 
 .ايسور ىلإ ميلستلا تايلمع زرشتيكسو سكورك ةيكيرمألا ةيذحألا عينصت تاكرش تقلع - 
 .ايسور يف اهتايلمع قالغإل ططخت اهنأب .سكاس نامدلوغ ملاعلا يف رامثتسالا تاكرش ربكأ ىدحإ تحرص - 
 .ايسوراليبو ايسور يف هتايلمع قلعي لاومألا ليوحتل يلودلا نوينوي نرتسيو ماظن - 
 .ايسور يف لمعلا قلعت يقيسوملا هيفرتلل ينوس ليجستلا ةكرش - 
 .ةرتفل ايسور ىلإ اهتالحر ءاغلإ ةيوجلا سوساغيب طوطخ ةيكرتلا ناريطلا ةكرش تررق - 
 .ايسور يف اهمعاطم ةعيرسلا تابجولل ةيملاعلا جنك رجرب معاطم ةلسلس تقلغأ - 
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 يف ةيراجتلا لامعألا ريوطت نع راكالبالب فقوت ، تارايسلا باكر ىلع روثعلل ملاعلا يف تنرتنإلا ىلع ةصنم ربكأ - 
 .ايسور
  
 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي 
 رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي  .ةيلودلاو ةيناركوألا
 .ةبذاك رابخأ دوجو.ةبذاك


