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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	13 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	12	

	
 يلمعلا عضولا
 يَتقطنمل ةيرادإلا دودحلا ىلإ لوصولا لجأ نم ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ةقطنم يف تامجهلا ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 ءاحنأ عيمج يف ةيندملاو ةيركسعلا ةيتحتلا ةينبلا ىلع ةيخوراص تامجه نشب ديدهتلا لازي ال  .كسناهولو كستينود
 .اًمهم ايناركوأ
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 عم ، مويزيإ نم برقلاب اهتادحو عيمجت ديعت ةيسورلا تاوقلا نإف ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو 
 .ستينود يكسرفيس رهن قوف مئاع روبع ىلع ظافحلا ىلع زيكرتلا
 .يكتاكيتايبو يشاهريدو فيكراخ يف ةينكسلا قطانملا فصق رمتسي 
 و ينزيبور و انسابوب تانطوتسم قطانم يف يكيتكتلا اهعقوم نيسحت ةيسورلا تاوقلا تلواح ، كسناهول ةقطنم يف 
 تامدخلا طيسبتل ةيديدحلا ككسلا روسج ءانب ةداعإ ةيسورلا ةيسدنهلا تادحولا تلواح ، فوتافس ةقطنم يف  .ينزين
 .ةعومجملل ةيتسجوللا
 ، يادياه يهريسل اًقفو ، صوصخلا هجو ىلع  .كسناهول ةقطنم يف ةينكسلا لزانملا فصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 كستنودوريفيسو كسناشتيسيلو ينجيبور يف ةينكسلا قطانملا نإف ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر
 علدنا ، اضيأ انيميرك يف  .كسيزوردوفون يف فصقلا ةجيتن دحاو صخش لتقو  .اًررضت رثكألا يه كسيشوردوفونو
 .زاغو ءامو ءوض دجوي ال كستينودوريفيس يف تالاصتالا تقحل يتلا رارضألا ببسب  .قفارم قفرم يف قيرح
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ءانيملا يضارأ مجاهت ، تارئاطلاب ةموعدم ، ةيسورلا تاوقلا  .كستينود ةقطنم يف لوبويرام لجأ نم لاتقلا رمتسي 
 .نداعملل لاتسفوزآ عمجمو يرحبلا
 ليربأ 12 لالخ ةقطنملا يف )دحاو لفط مهنيب( لقألا ىلع نييندم 3 بيصأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو 
 .ناسين /
 ةقطنم يف مدقتلا لواحت ةيسورلا تاوقلا نأ ، ايزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لثمم ، فييفيرأ نافيإ غلبأ 
 .مهضرأب نوظفتحي ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا دونج نكل ، ايهزهزيروباز
 :وربيند هاجتا 
 .دوروهريم ىلع ةيخوراصلا تابرضلا نم ديزم نع ، افاتلوب يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، نينول ورتيمد غلبأ 
 :ايليدوب هاجتا 
 اًيخوراص ًاموجه ةيسورلا تاوقلا تنش ، يكستينليمخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يلاماه يهرس بسحبو 
 .تايفو وأ تاباصإ عقت ملو .ناسين / ليربأ 12 ةليل يكستينليمخ ةقطنم يف ةيتحتلا ةينبلل ةأشنم ىلع
 تامولعملا ةهجاوم 
 ىلع قاطنلا عساو ةنصارق موجه عنم مت هنأ ايناركوأ يف تامولعملا ةيامحو ةصاخلا تالاصتالل ةيموكحلا ةرئادلا تدافأ 
 .يناركوألا ةقاطلا عاطق قفارم
 
 يناسنإلا عضولا
 12 يف ةيناسنإ تارمم ربع اًصخش 2671 ءالجإ مت هنأ كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 ايجهزيروباز ةقطنم ناكس نم 2135 و لوبويرام ناكس نم 208( اًصخش 2343 لصو كسنايدريبو لوبويرام نم .ليربأ
 لفاوق نإ كوشيريف انيريإ تلاق ، كلذ عمو  .ةصاخلا مهتارايس يف  .)هيلوبوتيليمو كسنايدريبو اكفيليسافو يهولوب نم
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 ةيسورلا تاوقلا اهضرتعت تلاز ام رادوهرينإو كامكوتو كسنايدريب نم سانلا ءالجإل ايهزهزيروباز ترداغ يتلا تالفاحلا
 .اكفيليساف يف شيتفتلا ةطقن دنع
 يف ةيندم ةيحض 4450 ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم لجس ، ناسين / ليربأ 11 ىتح 
 ثادحألل نيماعلا نيعدمللً اقفو ، ناسين / ليربأ 12 ىتح  .)ًاحيرج 2.558 و اًليتق 1892( يسورلا ناودعلا ةجيتن ايناركوأ
 نم رثكأ بيصأو ، اًلفط 186 لتُق( يسورلا داحتالا لبق نم ايناركوأل حلسملا وزغلا ةجيتن اًلفط 530 نم رثكأ بيصأ ،

 .)اًلفط 344
 شيجلا اهبكترا يتلا ةيسنجلا مئارجلا نع ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تدافأ 
 ةنس 24 و 14 نيب مهرامعأ حوارتت ةأرماو ةاتف 25 يلاوح باصتغا مت ، اهل اقفو  .اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف يسورلا
 .فييك ةقطنم ، اشتوب يف لزنم وبق يف لالتحالا ءانثأ
 ، هل اقفوو  .ةنيدملا يف نيبذعمو اولتق صاخشأل ثثج 403 ىلع روثعلا مت هنأ كوروديف يلوتانأ اشوب ةنيدم ةدمع فشك 
 .ةنيدملا يف ، اصخش 56 نفد ثيح ، ةيناثلا ةيعامجلا ةربقملا نم ثثجلا جارختسا أدب ، ناسين / ليربأ 12 يف
 وزغلا يف اولتق نييندمل ةثج 720 ىلع روثعلا مت ، ليربأ 12 ىتح هنأ ، فييك ةقطنم ةطرش سيئر ، فوتيبين يردنأ دافأ 
 .نيدوقفملا دادع يف نيرخآ 200 نم رثكأ نع غالبإلا مت  .برحلا ةيادب ذنم فييك ةقطنم يف يسورلا
 تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ  .ًاتقؤم ةلتحملا ةيناركوألا يضارألا ىلع لالتحالا ةرطيس ةيسورلا تاوقلا ددشت 
  .فيكراخ ةقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف "ةيبعشلا تايشيليملا" تادحوب ىمسي ام ليكشت نع ةيناركوألا ةحلسملا
 .يجوروباز ةقطنم يف ًاتقؤم ةلتحملا قطانملاب قلعتي اميف ةلثامم تامولعم رهظت
 ءالجإ ىرخأ ةرم عنمي يسورلا شيجلا نأ ىلإ ، وكنيليريك ولفاب ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر راشأو 
 ناكس نم ىلتقلا ددع نإف ، ةنيدملا ةدمع ، وكنيشيوب ميداف بسحبو  .لوبويرام نم ةصاخلا مهتابكرم يف نييندملا
 رتم نويلم 2 يلاوح( لوبويرام ناكس نم فلأ 84 لزانم نأ لوبويرام ةنيدم سلجم دافأ  .اًفلأ 20 ىلإ لصي دق لوبويرام
 ةيتحتلا ةينبلا ءانب ةداعإل ةجاحلا يلامجإ عفترا ، ةنيدملا سلجمل ةيلوألا تاباسحلل اًقفو  .لماكلاب ترمد )نكاسملا نم عبرم
 .رالود رايلم 12.5 ىلإ ةنيدملل
 ليربأ 12 يف تغلب يتلاو ، يسورلا وزغلا ببسب ةنيدملا رئاسخ نع تانايب شتيفييكنيس ردنسكلوأ فيالوكيم ةدمع رشن
 و ، ةيحص قفارم 5 و ، اًيميلعت اًقفرم 46 ررضت ، ىرخألا رارضألا نيب نم ، فيالوكيم يف  .اينفيره نويلم 110 نم رثكأ
 550 نينطاوملا نم ةمدقملا ىواكشلا ددع غلبو  .ةيعامتجالا ةيامحلل تاسسؤم 3 و ، ةضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلل تاسسؤم 5
 .ناكسإلا عاطقب تقحل يتلا رارضألا نأشب ىوكش
 ريميدولوف سيئرلا دافأ  .اًداح ماغلألا رطخ لازي ال ، لالتحالا نم اهريرحت مت يتلا ، ايناركوأ نم ةيلامشلا قطانملا يف 
 ، )رثعت كالسأ ، ماغلأ ، ةرجفنم ريغ فئاذق( ةرجفتملا ءايشألا نم فالآلا تارشع تكرت ةيسورلا تاوقلا نأ يكسنيليز
 لتقم ىلإ ىدأ امم ، عيرسلا فيهينريشت - فييك قيرط ىلع ةرايس ترجفنا ، ليربأ 11 يف  .نييندم لتقم ىلإ ىدأ امم
 .قئاسلا
 ةجوم نع تنلعأ يسورلا لالتحالا ةرادإ نأ ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرص 
 ىلع برحلل ارسق مهدشح مت نيذلا صاخشألا ثحو  .كسناهول يف ًاماع 65 نس نود لاجرلا ةئبعت نم ىرخأ
 .يناركوألا شيجلل روفلا ىلع مالستسالا
 .هلزنم ىلإ ، نوسريخ ةقطنم يف اكفيروبز اراتس سيئر ، كاينورام روتكيف داع ، رسألا نم عيباسأ ةثالث دعب 
  
 يداصتقالا عضولا 
 رايلم 7-5 ىلإ سرام يف رالود رايلم 2.7 نم ةيناركوألا ةيموكحلا ةينازيملا زجع ومني نأ ةيناركوألا ةيلاملا ةرازو عقوتت 
 .ويامو ليربأ يف رالود
 لالخ قوسلا نم كنبلا باحسنا ةلاح يف ةيفرصملا عئادولا ةدوعل اًلماك اًنامض مدقي ًانوناق يكسنيليز ريميدولوف عقو 
 .اهتياهن نم رهشأ ةثالث دعبو ةيفرعلا ماكحألا
 لباقم ، رالود رايلم 270 ىلإ برحلا ببسب ةيتحتلا ةينبلا رئاسخ تاريدقت تعفترا ، وكنيشرام يهريس ةيلاملا ريزول اًقفو 

 .سرام يف رالود رايلم 120
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 ربع زاغلا لقن ةيسورلا موربزاغ ةكرش تعطق ثيح ءاثالثلا موي تعفترا ابوروأ يف زاغلا راعسأ نأ جربمولب تركذ 
 .ايسور عم لقنلا ةيقافتال نومضملا مجحلا نم ةئاملا يف 68 ىلإ ايناركوأ
 لصح  .كسناول ءانثتساب ، ةيالولا قطانم عيمج يف رذب ةلمح ءدب نع لاهيمش سينيد يناركوألا ءارزولا سيئر نلعأ 
 .اينفيره رايلم 3.5 هردق يليضفت ليومت ىلع نوعرازملا
 قطانم ىلإ ةلودلا نم معدب عينصت ةكرش 250 نم رثكأ لقن مت يلاحلا تقولا يف هنأ ايناركوأ ءارزو سيئر دافأ امك 
 اهعقوم يف لماك لكشب لعفلاب لمعت ةكرش 121 كانه ، تاكرشلا هذه نيب نمو  .ةيئادعلا لامعألا ديدهت ببسب ىرخأ
 .اهلقن متيل اهرود رظتنت ىرخأ جاتنإ ةأشنم 430  .ديدجلا
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ةماقإلا نم بره يذلاو ، ةنايخلاب مهتملا ايسورل يلاوملا يسايسلا ، كوشديفديم روتكيف يناركوألا نمألا زاهج زجتحا 
 ءالمعلا ةكبش لكيه يف ةمهم ةيصخش كوشديفديم روتكيف ربتعي  .ةيسورلا تاوقلا هتنش قاطنلا عساو وزغ دعب ةيربجلا
 .ايناركوأ يف ةيسورلا
 شيجلا اهبكترا يتلا برحلا مئارج نع ثدحتو  .يناوتيللا ناملربلا يف ةملك يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىقلأ 
 رظحلا كلذ يف امب( ايسور ىلع تابوقع ضرف يف يبوروألا داحتالا ددرت نادأو ايناركوأ يضارأ ىلع يسورلا
 .ايناركوأ رامعإ ةداعإ عورشم ىلإ مامضنالل اهاعدو اهمعد ىلع ايناوتيل يكسنيليز ركش امك  .)يطفنلا
 بقاوع اهيف شقان ، سيساك ويسانغإ يرسيوسلا سيئرلا عم ةثداحم لاهيمش سينيد يناركوألا ءارزولا سيئر ىرجأ 
 دقع ىلع قفاوو اهمعد ىلع ارسيوس ةموكحلا سيئر ركش امك  .ايناركوأ يف يداصتقالا عضولاو يسورلا ناودعلا
 .ايناركوأ رامعإ ةداعإ لوح رمتؤم
 ةرملا يه هباطخ تناك  .ايناركوأ يف "ةيعامجلا ةدابإلا بكتري" "روتاتكيد" هنأب نيتوب ندياب وج يكيرمألا سيئرلا فصو 
 اهنأب طقف اهوفصو ، قباسلا يف  ."ةيعامج ةدابإ" اهنأب ايسور تافرصت هقيرف ءاضعأ وأ ندياب اهيف فصو يتلا ىلوألا
 .برح مئارج
 ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج تررق ، ايناركوأ دض ايسور برح ببسب هنأ ، ريامنياتش رتلاف كنارف ، ايناملأ سيئر حرص 
 لاصتا ىلع ةيناركوألاو ةيناملألا نيتموكحلا نأ ريامنياتش دكأو  .ةحلسألاب لاتقلا قطانم ديوزتو "ةينمألا اهتفسلف" رييغت
 .ايناركوأ ىلإ ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج اهلقنتس يتلا ةحلسألا مجحو ددع ديدحتل ضعبلا امهضعب عم
 ةدعاسمب ايناركوأ يف ةيركسعلا تايلمعلل قارعلا نم اًيركسع اًداتعو ةريخذ ىقلتت ايسور نأ نايدراغلا ةفيحص تركذ 

 رطضت ثيح ةيسورلا ةيجيتارتسالا يف يرذج رييغت ىلإ اذه ريشي ، نييفاحصلل اًقفو  .ةيناريإلا ةحلسألا بيرهت تاكبش
 .ايناركوأ وزغ اهضرف يتلا ةديدجلا تابوقعلا دعب )ايروس يف يركسعلا اهفيلح( ناريإ ىلع دامتعالا ىلإ وكسوم
 ستيلوموسموك يكسفوكسوم ، )RTR (VGTRK) ةيسورلا مالعإلا لئاسو نم ديدعلا ءاسؤر يبوروألا داحتالا فاضأ 
 .هب ةصاخلا تابوقعلا ةمئاق ىلإ )ينطولا عافدلا ، غربسرطب تناس ، سات ،
 ةيمنتلا قودنص نم رالود رايلم 1 اهردق ةعفد كلذ يف امب ، ايناركوأل رالود رايلم 1.5 ةميقب معد ةمزح يلودلا كنبلا دعي 
 كلذ يف امب ، ةيساسألا تامدخلا ريفوت لمشيس ايناركوأ معد نإ سابلام ديفيد يلودلا كنبلا سيئر لاق  .نادلبلا رقفأل
 .ةيعامتجالا جماربلاو ةيدعاقتلا تاشاعملا نع اًلضف ، تايفشتسملا يف نيلماعلا بتاور
  
 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  


