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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ 	8:00،2 نم اًرابتعا 2022 ليربأ1	

 

 يلمعلا عضولا
 طشنلا لاتقلا  .ةيناركوألا ةمصاعلا نع ريبك لكشب يمامألا طخلا دعتبا  .فيهينريشتو فييك يهاجتا يف عجارتت ةيسورلا تاوقلا 
 امك  .انسابوبو ينزيبورو لوبويرام ةرصاحملا ندملا ةمجاهم ةيسورلا تاوقلا لصاوت ثيح ، كسناهولو كستينود يتقطنم يف رودي
 .يناركوألا يوجلا عافدلا نم برهتلل ةلواحم يف ، قرشلا يف هطاشن يسورلا ناريطلا زكر
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
  .تاوقلا باحسنا ةيطغتل ةنيعم طوطخ نع عافدلا ىلع مهدوهج نوزكري  .فييك يحاوض نم باحسنالا لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 تاوقلا مدقت ريخأتل ةطشن ةيتحتلا ةينبلا ريمدتو نيدعتلا تايلمع نأب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ
 .ةيناركوألا
 اشتوب كلذ يف امب ، ةيناكسلا زكارملا نم ديدعلا ىلع ةرطيسلا يناركوألا شيجلا فنأتسا ، يبرغلا يلامشلا هاجتالا يف 
 يف  .فيكنافيإ ةدلب ترداغ ةيسورلا تاوقلا نأ ، فيكنافيإ ةنيدم سلجم بئان ، يفوهريب هيلوأ دافأ  .اكنايدوروبو رميدو فديميدو
 يف يرافورب ةعطاقم يضارأ ةيسورلا تاوقلا ترداغ ، وكجوباس روهيإ يرافورب ةيدلب سيئر هركذ امل اًقفو ، يقرشلا هاجتالا
 .فييك ةقطنم
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، سواشت فالسيشتايف تامولعملا هذه دكأو  .فيهينريشت ةقطنم يف ةيسورلا تاوقلل يجيردت عجارت 
 .فيهينريشت يف ةيميلقإلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ةفلتخم عاونأب ةقطنملا فصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأ بسحبو 
 .فيكراخ لوح يسورلا ناريطلا طاشن ضفخنا ، هسفن تقولا يف  .نارينلل اهيحاوضو فيكراخ ةنيدم تضرعت  .ةحلسألا نم
 ةنيدملا نم ءزجب ةيسورلا تاوقلا ظفتحت  .اهلوح نم ةيئادعلا لامعألا رعتستو ، فيكراخ ةقطنم يف ةنخاس ةطقن مويزيإ لازت ال 
 يف رثكأ مدقتلا ىلع نيرداق ريغ مهنإف ، ةماعلا ناكرألا ةئيه بسحبو  .اهنم برقلاب ستينود يكسرفيس رهن قوف ةمئاع رباعمو
 .يقرشلاو يبونجلا نيهاجتالا
 ينجيبور قطانم ىلع ةيسور ةيوج تابرض  .ينجيبور و انسابوب يتدلب ةمجاهم ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، كسناهول ةقطنم يف 
 انيميركو كسناشتيسيلو ينزيبورو كستينودوريفيس ندم تضرعت ، ناسين / ليربأ 2-1 ةليل يف  .كستينودوريفيسو اروه اليبو
 .ةيتحت ةينب قفارمو ةينكس لزانم - ىنبم 31 ررضت ، كلذل ةجيتنو  .فصقلل اكفيكشوتو فوزيريب يتيرقو كسريهو
 .كسناشتيسيل طسو يف قرطلا ميغلتب تماق ةيسورلا عالطتسالاو بيرختلا تاعومجم نأ كسناهول ةقطنم ةيرود ةطرش تركذ 
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
  .ينلودزورو اكليسوفون اكيليف هاجتا يف تامجه عوقو نع ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ  .لوبويرام ماحتقا ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .اكنيرام ةقطنم ىلع ةيسور ةيوج ةراغ
 ىلع رانلا مويلا لالخ تقلطأ ةيسورلا تاوقلا نأ ىلإ ، وكنيليريك ولفاب ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر راشأو 
 .6 بيصأو صاخشأ 7 لُتق  .اكفيليسوفونو راديلوفو اكنيرام
 :وربيند هاجتا 
 ةيتحتلا ةينبلا قفارم دحأ ىلع ليللا لالخ يخوراص موجه نع ، افاتلوب يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، نينول ورتيمد غلبأ 
 .كوشنميرك ةنيدم يف حابصلا يف ىرخأ ةيتحت ةينبو ةينكس نابم ىلع تابرضلا نم ديدعلا ليجست مت هنأ اضيأ ركذو  .افاتلوب يف
 يفيرك سيئر بسحبو  .خيراوص تامجار ةدعب هير يفيرك ةدلب فارطأ ةيسورلا تاوقلا تفصق ، ليربأ / ناسين 2 ىلإ 1 ةليل يف 
 .دوقو ةطحم يف قيرح عالدنا ىلإ فصقلا ىدأ دقف ، لوكليف ردنسكلوأ هير
 .وربيند يف خيراوص قالطإ ةجيتن تاراجفنا تعقو ، ناسين / ليربأ 1 موي ءاسم يف 
 :يبونجلا هاجتالا 
 ىلع ردنكسإ خيراوص ةثالث تقلطأ ةيسورلا تاوقلا نأ ، اسيدوأ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيشرام ميسكام حرص 
 .تاباصإ كانه تناكو ، اسيدوأ ةقطنم يف يناكس زكرم
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 تامولعملا ةهجاوم 
 يناركوألا تنرتنإلا بجح نولواحي سورلا نإ ينويزفلت نوثارام يف فوروديف نافيإ )ايجهزيروباز ةقطنم( لوبوتيليم ةدمع لاق 
 .لوبوتيليم ناكسل اًيمالعإ اًغارف يسورلا داحتالا قلخي ، اذكهو  .مرقلا ةريزج هبش نم مهطخ نيدمتسم ، ةنيدملا يف لماكلاب

 
 يناسنإلا عضولا
 انيريإ ، اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزول اًقفو ، صخش 6000 نم رثكأ ءالجإ مت ، ناسين / ليربأ نم لوألا يف 
 ايهزهزيروباز ىلإ )ايهزهزيروباز ةقطنم تادلب ناكس نم 670 و لوبويرام نم اًصخش 771( اًصخش 1431 لصو  .كوشيريف
 تالفاحلاب لوبويرامو لوبوتيليم ناكس نم فلأ 2.5 نم رثكأ ءالجإ مت  .مهب ةصاخلا لقنلا لئاسو يف ةيناسنإ تارمم قيرط نع
 .اًصخش 1735 ءالجإ مت ، كسناهول ةقطنم يف  .كسنايدريبو لوبوتيليم نم
 ةيادب ذنم ةيندم ةيحض 3257 ليجست مت ، ليربأ 1 نم اًرابتعا هنأ ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم دافأ 
 اولُتقً الفط 153 نإ ثادحألل نوماعلا نوعدملا لوقي  .)اًحيرج 1981 و اليتق 1276( ايناركوأ يف عازنلا نم ةطشنلا ةلحرملا
 .ايناركوأ يف ةيئادعلا لامعألا يف 245 نم رثكأ بيصأو
 اوقل اًصخش 31 نأ ركُذي  .ايناركوأ يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ىلع ةيسورلا تابرضلا اياحض ددعب ةقلعتملا تانايبلا حيضوت رمتسي 
 فيكراخ ةرادإ ىنبم يف اًصخش 29 يفوت  ؛ راذآ / سرام 29 يف فيالوكيم ةرادإ ىنبم ىلع يخوراص موجه ءارج مهعرصم
 .سرام 1 يف
 .)ءاسنلا نم مهنم 15( اًيناركوأ اًيدنج 86 حارس قالطإ مت ، ايهزهزيروباز ةقطنم يف نيزجتحملا ىرسألا لدابتل ةجيتن 
  .دادرتسالل لباق ريغ -13  ؛ برحلا ةيادب ذنم ايناركوأ يف فصقلل تضرعت ىفشتسم 274 نأ وكشايل روتكيف ةحصلا ريزو نلعأ 
 .ةريطخ حورجب 20 بيصأو يبطلا لاجملا يف نيلماعلا نم 6 لُتق ، ةيئادعلا لامعألل ةجيتنو  .فاعسإ ةرايس 70 ليطعت مت
 تاهزنتملاو تايمحملا تدبكت  .ايناركوأ يف ةيعيبطلا تايمحملا قودنص ةحاسم ثلث يطغي لاتقلا نأب تاميلعت ةئيبلا ةرازو تردصأ 
 ىوتسملا ىلع ةيامح ىلإ جاتحت يتلاو ، ريمدتلا رطخل ةضرعم راتكه نويلم 2.9 نإف ، ءاملعلل اًقفو  .ةريبك رئاسخ ةينطولا
 .يبوروألا
 59( ةينيدلا ينابملا  .ايناركوأ يف يفاقثلا ثارتلا دض ةيسورلا تاوقلا اهتبكترا برح مئارج ةثداح 135 ةفاقثلا ةرازو تلجس 
 .اهريغ نم رثكأ تررضت )ةعطق
  
 يداصتقالا عضولا 
 ريفوتل ةيناركوأ انفيره رايلم 73.3 رادقمب يطايتحالا قودنص مجح نم ءارزولا سلجم داز ، لاهيمش سيند ءارزولا سيئرل اًقفو 
 .داصتقالاو شيجلل ةيسيئرلا تاجايتحالا
 نوناق ىلع قفاو ناملربلا نأ فيستنامته وليناد يناركوألا ناملربلا يف كرامجلاو بئارضلاو ةيلاملا ةسايسلا ةنجل سيئر نلعأ 
 .ةيفرعلا ماكحألا لالخ دارفألل ةيفرصملا عئادولل لماكلا دادسلا نمضي
 بلط يف اًبلط يناركوأ فلأ 25 نم رثكأ مدق نيموي نوضغ يف هنإ يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر لاق ، ويديفلاب باطخ يف 
 .ةيسورلا تاوقلا اهترمد ققشو لزانم نع ضيوعت ىلع لوصحلل "ايد"
 .اينفيره رايلم 103.4 تغلبو ٪92.9 ىوتسم دنع تناك سرام يف ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا تاداريإ نأ ةيلاملا ةرازو تدافأ 

 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 قيسنتلا نويسايسلا شقان  .فييك يف الوستيم اتربور يبوروألا ناملربلا ةسيئرب يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقتلا 
 .ايناركوأ معدل ةيبوروألا تاناملربلا نيب
 تانامضلا ةيمهأو ، ةيسورلا ةيناركوألا تاضوافملا ةيلمع نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا عم يكسنيليز ريميدولوف شقان 
 .لوبويرام ءالجإل يناسنإ رمم ءاشنإ ةردابم كلذكو ، ايناركوأل ةينمألا
 ءاهنإل ةلوذبملا دوهجلا معد ىلإ نيصلا يبوروألا داحتالا اعد  .سنرفنوك ويديفلا ربع ةيئانث ةمق نيصلاو يبوروألا داحتالا دقع 
 .يلودلا نمألا سلجم يف مئاد وضعك ملاعلا يف نيصلا رود عم ًايشامت ، روفلا ىلع ايناركوأ يف ءامدلا ةقارإ
 تاطلسلا هبتشت ثيح ، هيف بوغرم ريغ صخش ايفوص يف ةيسورلا ةرافسلل لوألا ريتركسلا نأ ةيراغلبلا ةيجراخلا ةرازو تنلعأ 
 .سسجتلا يف ةيراغلبلا
 ةيروهمج شيج ةمدخ يف يضاملا يف تناك يتلاو ، BMP-1s 60 يلاوح ديوزتب ايناركوأل حامسلا ةيناملألا عافدلا ةرازو تررق 
 .كيشتلا ةيروهمج يف نآلا يهو ، ةيطارقميدلا ايناملأ
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 هجو ىلع  .رالود نويلم 300 ةميقب ةيفاضإ ةيركسع تادعاسم ةمزحب ايناركوأ ديوزت ىلع ةيكيرمألا عافدلا ةرازو تقفاو 
 تاوقلا ىلإ ةيكيتكتلا ةيمحملا تالاصتالا ةمظنأو ةشاشرلا عفادملاو ةلوهأملا ريغ ةيوجلا تابكرملا لقنب رمألا قلعتي ، صوصخلا
 .خلإ ، ةحلسملا
  
 ةيناركوألا 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


