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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022	ويام 	8:00،2 نم اًرابتعا 2022 ويام 1 - ليربأ 30	

	
 يلمعلا عضولا
 تادحولا عافد قارتخا يف اولشف  .فيكراخو كسناهولو كستينود قطانم يف اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .فيكراخ نم برقلاب ةلوهأم قطانم ةدع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تررح  .تايلمعلا ةحاسم لوخدو ةيناركوألا
 ةينبلا دض تابرض نشو هير يفيرك هاجتا يف تاوقلا زيكرت عم ، بونجلا يف اًطاشن رثكأ يسورلا شيجلا حبصأ 
 .ايرتسينسنارت رارقتسا ةعزعزل ةجيتن افودلوم يضارأ ىلإ دتمي يسورلا ناودعلاب ديدهتلا لازي ال  .اسيدوأل ةيتحتلا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 ةطقن فصق مت ، صوصخلا هجو ىلع  .اهيضارأ نم ةيناركوألا ةيدودحلا قطانملا فصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا 
 .ىرخأ ةرم فيهينريشت ةقطنم يف ةلودلا دودح ىلع ةيناركوألا شيتفتلا
 :كسناغولو فيكراخ تاهاجتا 
 كلذ ىدأ  .فيكراخ نم برقلاب تانطوتسم عبرأ ةداعتسا نم ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا تنكمت ، داضملا موجهلل ةجيتن 
 نع رفسأ ويام نم لوألا يف ةقطنملا يف عقو يذلا فصقلا ةجيتن نكل  .ةنيدملا ىلع يعفدملا فصقلا ةدح ضافخنا ىلإ
 .ىحرج 8 و ىلتق 3 طوقس
 تاوقلا عمجت ةرخؤم ىلإ لوصولل ةلواحم يف )فيكراخ ةقطنم( مويزيإ ةقطنم نم هموجه يسورلا داحتالا لصاوي 
 .ةكرتشملا تاوقلا ةيلمع ةقطنم يف ةيناركوألا ةحلسملا
 عافدلا عقاوم ىلع ءاليتسالا لجأ نم هلمكأب ةهجاوملا طخ لوط ىلع طاشنب ةيسورلا تاوقلا لتاقت ، كسناهول ةقطنم يف 
  .لزانملاب ةميسج رارضأ قاحلإ ىلإ فصقلا ىدأو  .كستنودوريفيس ىلع موجه ريوطتو انسابوبو ينجيبور يف ةيناركوألا
 كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر  .يلعفلا لاتقلا ةقطنم نم ةبيرقلا تانطوتسملا نم نييندملا ءالجإ لصاوتيو
 .ريخأت نود ةقطنملا ةرداغم ىلع ناكسلا ثحي ، يادياه يهريس ،
 مت ، ويام 1 يف  .يسورلا داحتالل ةيدودحلا قطانملا يف ةيتحتلا ةينبلا قفارمو ةيركسعلا تآشنملا يف ثداوحلا لصاوتتو 
 ةقطنم يف ةيديدحلا ككسلل رسج ريمدت مت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .دوروغليب نم برقلاب ةريخذ عدوتسم يف قيرح ليجست
 .كسروك
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
  .ةكرتشملا تاوقلا تايلمع ةقطنم يف ةيناركوألا تادحولا قيوطتل موجهلا ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، كستينود ةقطنم يف 
 ، ةقطنملا لامش يف ناميل نم برقلاب ةيناركوأ عقاومل فثكم فصقب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ
 .لوبويرام ةنيدم ىلع ةيوجلا تابرضلا لصاوتت  .كسنيفولس ىلع موجه نشل ةيسورلا تاوقلا دعتست ثيح
 4 مهنيب نم( 20 ةباصإو نييندم 4 لتقم نع ويام 1 ىلإ ليربأ 30 نم ةرتفلا لالخ كستينود ةقطنم يف فصقلا رفسأ 
 .)لافطأ
 .حورجب 4 بيصاو نينطاوم لتقم نع يراجلا رايا 1 يف هيجوروباز ةقطنم ىلع فصقلا رفساو 
 :وربيند هاجتا 
 ىلع  .ايناركوأ يف ةيويحلا دراوملا يف صقن قلخل ةلواحم يف ةيجيتارتسإلا تاسسؤملا برض ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 تاعدوتسم تبرض ةيسورلا خيراوصلا نأ كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تغلبأ ، صوصخلا هجو
 .ويام 1 يف ةيعارز ةسسؤم يف بوبحلا
 :يبونجلا هاجتالا 
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 ىلع مدق ئطوم ىلع لوصحلا لجأ نم لتاقت ةيسورلا تاوقلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تفشك 
 ةيسورلا دوهجلا زكرتت  .هير يفيركو فيالوكيم ىلع موجه نشل ةمئالملا فورظلا ةئيهتو نوسريخ ةقطنمل ةيرادإلا دودحلا
 .هير يفيرك هاجتا يف ةيسيئرلا
 ةيفلخ ىلع ةبرضلا تعقوو  .عقوملا يف جردملاب رارضأ تقحلو  .اسيدوأ راطم ىلع يخوراص موجه نش مت ليربأ 30 يف 
 .ةديدج يوج عافد ةمظنأ يقلت نأشب اسيدوأ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر هب ىلدأ نايب
 تامولعملا ةهجاوم
 ةيسورلا لالتحالا تاوق تماق ، ويام نم لوألا يف ، ايناركوأ يف تامولعملا ةيامحو ةصاخلا تالاصتالل ةلودلا ةرئادل اًقفو 
 ىلإ ريشي امم ، نييناركوألا تنرتنإلاو يولخلا فتاهلا تامدخ يدوزم نع ايهزهزيروبازو نوسريخ يتقطنم لصفب
 .ميلقإ  .ًاتقؤم ةلتحملا ةقطنملا يف تامولعم اهنم ناكسلا ىقلتي يتلا رداصملا راكتحا ايسور ةلواحم
 .ويام نم لوألا يف تنرتنإلا ربع ةصاخلا اهتامدخ ىلع ةنصارق تامجه نع "استينزلازركوأ" تغلبأ 
  
 يناسنإلا عضولا 
 ايناركوأ نم اًصخش 5،468،629 رف ، ليربأ 29 ىتح هنأ نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم دافأ 
 .يسورلا ناودعلل ةجيتن
 يف ةيداحتالا ايسور ىلع حلسملا ناودعلا يف اًلفط 623 نم رثكأ بيصأ ، ويام 1 نم اًرابتعا هنأ ماعلا يعدملا بتكم دافأ 
 .)لقألا ىلع 404 بيصأو اًصخش 219 لتُق( ايناركوأ
 .نييندم 7 و نييناركوأ دونج 7 حارس قالطإ مت ، ليربأ 30 يف ىرسألل ىرخأ لدابت ةيلمعل ةجيتنو 
 .يسورلا داحتالا ىلإ فيكراخ ةقطنم ناكسل يرسقلا ليحرتلا ملاظملا نيمأ بتكم لجس 
 نع افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ فشك  .برحلا ىرسأ ةلماعمل ةيلودلا ريياعملل ايسور كاهتنا نع تانايب دورو رمتسي 
 .ايسور يف نييناركوألا برحلا ىرسأ لتقو يشحولا بيذعتلا
 وهو ، نوبورخ ريميدولوف لاق  .هتدلاو ىلإ هدسجلً اروص اولسرأ كلذ دعبو ، بيذعتلا دعب ةيشحوب لاجرلا دحأ لتُق اذكهو 
 ، عناصملا دحأ وبق يف نييناركوأ برح ىرسأب فييك ةقطنم يف ظفتحا يسورلا شيجلا نإ ، رمحألا بيلصلا يف عوطتم
 ، باهرإلا ةحفاكم ةيلمع يف مرضخملا ، كاينلحك رازن يفوت ، نوسريخ ةقطنم يف  .بيذعتلاو برضلل اوضرعت ثيح
 يديأ ىلع بيذعتلل اوضرعت لاجر 3 ثثج ىلع روثعلا نع فييك ةقطنم يف ةطرشلا تدافأ  .سور دونج بيذعتب ارثأتم
 ةقطنملا لالتحا لالخ اولتق نييندمل ةثج 1202 هعومجم ام صحف متو .ليربأ 29 يف ةررحملا يضارألا يف يسورلا شيجلا
 .ليربأ 30 موي حابص نم اًرابتعا ةقطنملا يف  .نيققحملا لبق نم ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا لبق نم
 رامالاب فالسوتايفس فوزآ ةبيتك دئاق بئان دافأ ، ليربأ 30 يف  .لوبويرام يف لاتسفوزآ عنصم نم نييندملا ءالجإ أدب 
 ةرطيسلل ةعضاخلا يضارألا ىلإ مهئالجإل مهميلست متو عنصملا ضاقنأ تحت نم ًايندم 20 حارس قالطإ مت هنأ
 هؤارجإ متيو  .برحلا ةقطنم نم سانلا ءالجإل قاطنلا ةعساو ةيلمع نع نالعإلا مت ، ويام نم لوألا يف  .ةيناركوألا
 ةنوكملا ىلوألا ةعومجملا ءالجإ ءدب يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا نلعأ  .رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ةكراشمب
 .يجوروباز ىلإ مهلاسرإ مت نيذلاو صخش 100 يلاوح نم
 سيئر بسحبو  .كسناهول ةقطنم يف انسابوب ةنيدم نم سانلا ءالجإ ةيسورلا ةيركسعلا تاوقلا تلقرع ، هسفن تقولا يف 
 نم ران قالطإل تضرعت ةنيدملا جراخ نييندملا نالقنت اتناك نيتلفاح نإف ، ياديح يحرس ، ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا
 .نآلا تالفاحلا يقئاس عم لاصتالا دقف  ؛ ءالخإلا ءانثأ ةيسورلا تاوقلا
 مت ، يناركوألا يسورلا عارصلا نم ةطشنلا ةلحرملا لالخ  .يسورلا شيجلا لبق نم نييندملا فطخ تايلمع لصاوتت 
 ةلثامم ةلاح  .نئاهرك نيزجتحم اًصخش 88 لازي ال ، هسفن تقولا يف  .يجوروباز ةقطنم يف فاطتخا ةلاح 213 ليجست
 امك  .كوشتلادنب روتكيف ةسردملا ريدم فاطتخا نع اكفوخاك ةدلبل يميلقإلا عمتجملا غلبأ  .نوسريخ ةقطنم يف ثدحت
 .ليفوكوتورب روهيإ اكفوخاك افون ةنيدم سلجم يف بئانل يسورلا شيجلا فاطتخا نع فرُع
 ةقطنملا يف ًايئزج تررضت وأ ريمدتلل تضرعت ةرسأ 594 لوح تامولعم يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تمدق 
 هييجوروباز ةقطنم يف ةنطوتسم 85 يف اًكرتشم 37313 كانه  .قاطنلا عساولا وزغلا ةيادب ذنم يسورلا فصقلا ةجيتن
 .ةقاط ردصم نودب
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 ةيبطلا تامدخلا ىلإ لوصولا يف مات صقن نع ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا تغلبأ 
 فيكراخ ، كسناهول قطانم ، صوصخلا هجو ىلع( ةيسورلا تاوقلا اهلتحت يتلا يضارألا يف ناكسلل ةيساسألا
 .)نوسريخو ، يجوروباز،
 
 يداصتقالا عضولا
 نوسرخو كسنايدريبو لوبويرام - ةيرحب ةيراجت ئناوم 4 قالغإب اًرمأ ايناركوأ يف ةيتحتلا ةينبلا ةرازو تردصأ 
 ىلع اهترطيس ايناركوأ ديعتست ىتح ئناوملا قالغإ متيس  .ندملا هذهل ةيسورلا تاوقلا لالتحاب قلعتي اميف - كسفوداكسو
 .يضارألا هذه
 ةدع ريدصتب لعفلاب يسورلا شيجلا ماق دقف ، يكستوسيف سارات ةيذغألاو ةيعارزلا ةسايسلا ريزول لوألا بئانلل اًقفو 
 قطانم يف ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا نم ةيكيرمألا تارالودلا نم نييالملا تائم ةميقب بوبحلا نم نانطألا نم فالآلا تائم
 .ايهزيروبازو نوسريخو كستينودو كسناهول
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 ، ليربأ 30 يف  .ايناركوأل نييسيئرلا نييلودلا نييجيتارتسالا ءاكرشلل عساولا يلمعلاو يسامولبدلا معدلا ميدقت رمتسي 
 ايناركوأ سيئرب تقتلا  .فييك ىلإ يسوليب يسنان باونلا سلجم ةسيئر ةدايقب يكيرمألا سرغنوكلا نم دفو لصو
 يسايسلا نواعتلاو ، تابوقعلا ةسايسو ، ةيلكلا ةيلاملا ةدعاسملا نافرطلا شقان ، تاثداحملا لالخ  .يكسنيليز ريميدولوف
 .ةدحتملا تايالولاو ايناركوأ نيب
 ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف ىرجأ ، ليربأ 30 يف  .ايناركوأ يف عضولاب نييلودلا ةداقلا غالبإ ايناركوأ سيئر لصاوي 
  .لوبويرام يف اميس الو ، ةهبجلا ىلع عضولا نافرطلا شقان  .نوسنوج سيروب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر عم ةيفتاه
 مويلا يف  .فييك ىلإ ةيناسنإلاو ةيركسعلا تادعاسملا ميدقت لصاوتس ندنل نأ ىلإ يناطيربلا ءارزولا سيئر راشأو
 رامعإ ةداعإ رمتؤمل تادادعتسالا ىلإ اًريشم ، سيساك ويسانغإ ارسيوس سيئر عم يكسنيليز ريميدولوف ثدحت ، هسفن
 ةثداحم اسنرفو ايناركوأ اسيئر ىرجأ امك  .ويلوي 5 و 4 يموي ةيرسيوسلا وناغول ةنيدم يف دقعيس يذلا ، ايناركوأ
 .ايناركوأل يبوروألا لماكتلا قيرط ىلع نواعتلاو يعافدلا نواعتلا اياضق لوح ىرخأ
 ةيجراخلا ريزو شقان  .ايسور دض تابوقعلا ديدشت ىلع يلودلا يطارقميدلا عمتجملا لود نيب ديازتم عامجإ كانه 
 ، ليروب بيزوج يبوروألا داحتالل ىلعألا لثمملا عم يبوروألا داحتالا تابوقع نم ةيلاتلا ةلوجلا ابيلوك ورتيمد يناركوألا
 كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ايسور ىلع دويقلا نم ديزم ضرف لوح نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزو عم تاثداحم ىرجأو
 اًدر ةيسورلا ةيوونلا ةعانصلا تاجتنم نم اهريغو ايسور نم موينارويلا تادراو ىلع تابوقع ضرف ةركف ايناملأ تديأ ،
 .ايناركوأل يسورلا وزغلا ىلع
 Piranha III ةعردملا دنجلا تالقان لقنل كرامندلا دعتست  .ةحلسألاب ايناركوأ ديوزت يف نادلبلا نم ديازتم ددع كراشي 
 .ايناركوأ ىلإ M10 ةليقثلا نواهلا عفادمو
 ايناركوأ يف نييندملا ىلع تامجهلا نيشت هنيم ماف يمانتيفلا ءارزولا سيئرو اديشيك ويموف ينابايلا ءارزولا سيئر نادأ 
 .ايناركوأ يف رانلا قالطإل يروف فقو ةيمهأ ىلإ نولوؤسملا اعدو  .لماشلا رامدلا ةحلسأ مادختساب ةيسورلا تاديدهتلاو
  
 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  


