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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022	ويام 	8:00،5 نم اًرابتعا 2022 ويام 4 - ويام 2

	
 يلمعلا عضولا
 يف لقنلل ةيتحتلا ةينبلا ىلع ةيخوراصلا تابرضلا ددع يف ةدايز كانه تناك .ايناركوأ قرش يف اهموجه لصاوت ةيسورلا تاوقلا
 ةيبلاغلا .ةيبنجألا ةيركسعلا تادعاسملا ميلست قرط قالغإو ايناركوأل ةحلسملا تاوقلل ةيتسجوللا تامدخلا ديقعت لجأ نم ايناركوأ
 .ةيديدحلا ككسلا تآشنم ىلإ ةهجوم تابرضلا نم ىمظعلا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا
 .فييك نم برقلاب يرافورب ةقطنم يف يوج عافد ماظن هطقسأ خوراص طوقس ليجست مت ، ويام 4 موي ءاسم يف
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 .اهيضارأ نم يموسو فيهينريشت يتقطنم ةيدودح قطانم فصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 ريبك لكشب اهتدش تضفخنا ، كلذ عمو .رمتسم فيكراخ فصق .فيكراخ ةقطنم يف مويزيإ هاجتاب ةيسورلا تاوقلا موجه رمتسي
 .ةنيدملا لامش يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةحجانلا ةداضملا ةيموجهلا لامعألا ببسب )مويلا يف تامجه 3-2 ىلإ(
 فصق نولصاوي .انسابوبو ينجيبور يتنطوتسم ىلع اهترطيس طسب ىلع اهدوهج ةيسورلا تاوقلا زكرت ، كسناهول ةقطنم يف
 .ةقطنملا يف ةينكسلا ءايحألا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 عنصم فصق رمتسي ، بونجلا يف .كسنايفولسو ناميل هاجتاب هموجه كستينود ةقطنم لامش يف يسورلا شيجلا لصاوي
 .ةأشنملا ماحتقال تالواحم كانه تناك ، ويام 4-3 لالخ .لوبويرام يف لاتسفوزآ
 ، اياحضلا نم ددع ربكأ اكفييدفأ تدبكت .كستينود ةقطنم يف نورخآ 46 بيصأو ًايندم 24 لُتق ، ويام 4 ىلإ 2 نم ةرتفلا لالخ
 ةيسورلا تاوقلا تنش ، ويام 5 ةليل يف .ويام 3 يف كوكلا محف عنصم نم برقلاب ماع لقن ةطحم يسورلا شيجلا فصق ثيح
 .اصخش 25 نع لقي ال ام بيصأ كلذل ةجيتنو .كسروتامارك يف ةينكس قطانم ىلع اًيخوراص اًموجه
 ةقطنم( اًتقؤم ةلتحملا اكفيكام ةقطنم يف عقي طفنلل اًعدوتسم ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تفصق ، يسورلا فصقلا ىلع اًدر
 .ةيسورلا تاوقلل ةصصخملا دوقولا تادادمإ قيرحلا رمد .)كستينود
 ةينكسلا ينابملا فصق نع ايهزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدافأ .يجوروباز ةقطنم يضارأ ىلع رمتسم لاتقلا
 .)كستينود ةقطنم عم ةيرادإلا دودحلا نم برقلاب( لوبييلوه نم برقلاب نييندم اياحض طوقسو
 :وربيند هاجتا
 ةقطنم يف ةيتحتلا ةينبلا خيراوص ةدع تبرض .ايناركوأ طسو يف ةيديدحلا ككسلل ةيتحتلا ةينبلا ةيسورلا تاوقلا تفصق
 ةحلسملا تاوقلل دادمإلا قرط هربع رمت مهم لقن زكرم يهو ، وربيند ةنيدم خيراوصلا تبرض ، ويام 4 موي ءاسم يف .دارهوفوريك
 .MLRS نم كسفورتبوربيند ةقطنم يف تانطوتسملا فصق رمتسي امك .ايناركوأ قرش يف ةيناركوألا
 :يبونجلا هاجتالا
 بيصاو .اسيدوأ ىلع ةراغ يف لفط لتق ويام 2 يف .اسيدوأ ةقطنم ميلقإ ىلع ةيخوراصلا تابرضلاو فيالوكيم فصق لصاوتيو
 قيرط وهو ، رتسيند رهن بصم قوف اكوتاز يف اًيجيتارتسا اًمهم اًرسج ةثلاثلا ةرملل يسورلا شيجلا برض ، كلذك .رخا صخش
 .اينامور ىلإ
 2 يب يت راتكارياب تارئاط مادختساب ، اًتقؤم ةلتحملا ينيمز ةريزج يضارأ ىلع تابرضلا ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا لصاوت
 .ةريزجلا نم برقلاب نييسور نييراخب نيقروز ريمدت مت ، ويام 2 يف .رايط نودب
 :يبرغلا هاجتالا
 تادعاسملل دادمإلا لسالس تعطقو ، ةيديدحلا ككسلا ةكرح ليطعت وأ ديقعتل ةيعرفلا ةيئابرهكلا تاطحملا ةيسورلا تاوقلا تمجاه
 ةيعرف تاطحم ثالثب اًرارضأ اوقحلأو ةيخوراص تابرض اوذفن ، صوصخلا هجو ىلع .نييبرغلا ءاكرشلا نع ايناركوأل ةيركسعلا
 .)ايتابراكاز ةقطنم( ستيفولوف يف ةيديدحلا ككسلل ةيعرف ةطحم اوبرض دقل ؛ ويام 3 يف فيفل يف ةيئابرهك
 تامولعملا ةهجاوم
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 لوحتلا ةرازو تدافأ .اًتقؤم ةلتحملا ةيناركوألا يضارألا يف تالاصتالا ةمظنأ ىلع ةيراكتحا ةرطيس ضرف يسورلا شيجلا لواحي
 متي مل .نوسريخ ةقطنم يف ةيئادعلا لامعألل ةجيتن مايأ ةدعل اولمعي مل نييناركوألا لومحملا فتاهلا يلغشم نأ ايناركوأ يف يمقرلا
 .ويام 4-3 ىتح لاصتالا ةداعتسا
 .ةلتحملا لوبويرام يف ويام 9 يف "ةيلافتحالا ثادحألا" ىمسي امل دعتست ايسور نأ ةيناركوألا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا غلبت
 نييفحص ةكراشمب يئاعدلا ريوصتلل دادعإلا يرجيو ؛ ةنيدملا يف ضاقنألا نم عراوشلل لجاع فيظنت ءارجإ متي ، ضرغلا اذهل
 .نيروهشم سور
 
 يناسنإلا عضولا
 ايناركوأ يف )اًحيرج 3397 و ليتق 3238( ةيندم ةيحض 6635 ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم لجس
 627 نم رثكأ ررضت لبق نم ايناركوأل قاطنلا عساولا وزغلا نإف ، ثادحألا يعدمل اًقفو .2022 ويام 4 يف مويلا ةيادب نم اًرابتعا
 .407 حرجو مهنم 220 لتق :ةيداحتالا ايسور نمً الفط
 قالطإ مت ، ويام 2 نم اًرابتعا .برحلا ةيادب ذنم ىرسألل لدابت تايلمع ةعست نع اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةرازو تدافأ
 لجأ نم فينج تايقافتا فلاخي امب يسورلا شيجلا مهزجتحا( ًايندم 59 مهيف نمب ، ةيسورلا رسألا نم اًصخش 320 حارس
 ةقطنم يف اكفوخاك افون ةنيدم سلجم نيمأ نع جارفإلا مت ، رسألا نم اًموي 46 دعب ، لاثملا ليبس ىلع .)مهشيجب مهلادبتسا
 تاكاهتناو بيذعتلا نع ةديدج عئاقو نع افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ غلبأ ، هسفن تقولا يفو .فييليساف ورتيمد ، نوسريخ
 .يسورلا شيجلا لبق نم نييناركوألا برحلا ىرسأ قوقح
 يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تراشأ ، ويام 3 يف .لاتسفوزآ عنصم يف نيزختلا قفارم يف نيدوجوملا لوبويرام ناكس ءالجإ أدب
 لاتقلا ةقطنم اورداغ نيذلاو ، مهؤالجإ مت نيذلا اًصخش 156 نم ةفلؤملا ىلوألا ةعومجملا نأ ىلإ ، كوشيريف انيريإ ، اًتقؤم ةلتحملا
 تانطوتسملاو لوبويرام نم نيرخآ اًصخش 344 ءالجإ مت ، يلاتلا مويلا يف .ايهزيروباز ىلإ تلصو دق ، نيموي لبق ةطشنلا
 .يلعفلا لاتقلا ةقطنم يف ىحرجو نويندم كانه لازي الو .ةطيحملا
 .راذآ / سرام 16 يف اماردلل لوبويرام حرسمل ةيسورلا تاوقلا فصق جئاتن لوح ةثدحم تامولعمب سرب دتيشوسأ ةلاكو دهشتست
 ناك حرسملا نأب ايسور ءاعدا قيقحتلا ضحدي امك .موجهلا يف اولتق دق صخش 600 يلاوح نوكي نأ نكمي ، قيقحتلا بسحبو
 .ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةدعاق ةباثمب
 ةفاحصلا ةيرحل يملاعلا مويلا ةبسانمب ، ليروب بيزوج ، ةينمألا ةسايسلاو ةيجراخلا نوؤشلل يبوروألا داحتالل ىلعألا لثمملا راشأ
 ةعساولا ةيسورلا ةلمحلا ءدب ذنم مهعرصم نييلودو نييناركوأ نييفحص 10 نع لقي ال ام يقل ، ابوروأ سلجمل اًقفو هنأ ىلإ ،
 .ىحرجلا نم ديزملا عم ، ايناركوأ وزغ .قاطنلا
 .دوقفم لفط 1889 نع ثحبلل تاءادن لعفلاب ىقلت دق ىواكشلا ققحمل نخاسلا طخلا نأ ىلإ افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ راشأو
 نييناركوألا نينطاوملل يرسقلا ليحرتلا ىلع افوسينيد تزكر ، ةيموكحلا ريغ ةيلودلا ةلوفطلا ذاقنإ ةمظنم نم دفو عم عامتجا لالخ
 مت دق ، لفط 200000 نم برقي ام كلذ يف امب ، صخش نويلم 1.1 نم برقي ام نأ ةيسور ةيمسر رداصم تدافأ .ايسور ىلإ
 .ايناركوأ نم مهليحرت
 نودب كسناهول ةقطنم يف اًبيرقت ةيناركوألا ةموكحلا اهيلع رطيست يتلا يضارألا عيمج تكُرت ، ةطشنلا ةيئادعلا لامعألل ةجيتن
 ، ةيتحتلا ةينبلا قفارم عاطقناو تاعمجملاو خضلا تاطحم ريمدت ببسب .ةقطنملا يف ةنطوتسم 42 طيشنت ءاغلإ مت .زاغلا تادادمإ
 يف .ةيموكحلا ئراوطلا ةرئادو ةيناسنإلا تارقملا لبق نم برشلا هايم ليصوت متي .ىربكلا ندملا يف ةيزكرم هايم تادادمإ دجوت ال
 70 نم رثكأ يف كلهتسم فلأ 90 يلاوح كانه .ءابرهك نودب ةنطوتسم 250 يف لزنم فلأ 200 نم رثكأ لاز ام فيكراخ ةقطنم
 .اهسفن فيكراخ يف هايملا تادادمإ يف لكاشم كانه .زاغ تادادمإ نودب ةنطوتسم
 لكشب ىرخأ ةسسؤم 40 ترمدو ةيحص ةسسؤم 400 ررضت ، ايناركوأ ىلع يسورلا ناودعلا ةجيتن هنأ ةحصلا ةرازو تفشكو
 يسورلا شيجلا تافرصت ببسب ايناركوأ يف ةيئيب ةدابإ ةلاح 172 ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةيامح ةرازو تلجس .لماك
 
 يداصتقالا عضولا
 ينامئتسالا قودنصلا نم حنملا لاومأ نم وروي نويلم 495 تقلت ايناركوأ نأ ويام 2 يف ةيلاملا ةرازول ةيفحصلا ةمدخلا تدافأ
 .يلودلا كنبلل
 ةلويسلا نأ حضوأو .برحلا لالخ ةلويسلا يلاع يناركوألا يفرصملا ماظنلا لظ ، وكنيشتفيش وليريك ينطولا كنبلا سيئرل اًقفو
 رايلم 72 رادقمب تداز )يناركوألا ينطولا كنبلا عاديإ تاداهش يف تارامثتسالاو ةلسارملا كونبلا تاباسح ةدصرأ( ةيفرصملا
 .اينفيره رايلم 230 نم رثكأ اًيلاح غلبتو ، برحلا ءدب ذنم اينفيره
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 يف ةبوجحم بوبحلا نم نط نويلم 4.5 نم برقي ام نأ ، ةدحتملا ممألل عباتلا يملاعلا ءاذغلا جمانرب لثمم ، كيرف نترام حرص
 .يسورلا راصحلا ببسب رحبلا قيرط نع اهريدصت نكمي ال يتلاو ، ةيناركوألا ئناوملا

 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ، كرامندلا ةيجراخ ريزو ماق .ايناركوأل مهمعد راهظإل فييك ىلإ ىوتسملا يعيفر نيلوؤسملاو نييلودلا ةداقلا نم ديزملاو ديزملا يتأي
 ةيمسر تارايزب ، وسورغ روغيإ ، يفودلوملا ناملربلا سيئرو ، زريم كيرديرف ، ايناملأ يف ضراعم بزح ربكأ ميعز ، دوفوك يبيج
 .ةيناركوألا تاطلسلا يلثممب اوقتلا امك ، )اشتوبو نيبريإ( نيتررحملا فييك ةقطنم يتنيدم اورازو .دالبلا ىلإ
 ةدعاسملا نم ديزملا اشقان ثيح ، ادود هيردنأ يدنلوبلا سيئرلا عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىرجأ
 يلاتفن ليئارسإ ءارزو سيئرو هتور كرام ادنلوه ءارزو سيئر عم تاثداحم يف .ايسور ىلع تابوقعلا ةدايزو ايناركوأل ةيعافدلا
 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا عم ةيفتاه ةثداحم يناركوألا سيئرلا ىرجأ امك .برحلا يمرجم ةمكاحم ةيضق ىلإ قرطت ، تينيب
 ريميدولوف دشان ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لوبويرام يف لاتسفوزآ عنصم نم نييندملا ءالجإ نافرطلا اهلالخ شقان ، سيريتوغ وينوطنأ
 ةيسورلا نفسلا مامأ ئناوملا قالغإ كلذ يف امب ، ايسور ىلع تابوقعلا ةدايز ىلع امهثحو ، اينابلأو كرامندلا يناملرب يكسنيليز
 .يطفن رظح ضرف معدو
 كلذ يف امب( ةديدج ةحلسأ تانحش نع نلعأ .نييناركوألا باونلا مامأ ةملك نوسنوج سيروب يناطيربلا ءارزولا سيئر ىقلأ
 ةيفاضإ ةيركسع تادعاسم ميدقتل اهدادعتسا ىمظعلا ايناطيرب تنلعأ ، ماع لكشب .)نفسلل ةداضملا خيراوصلاو تاعردملا
 .رالود نويلم 375 ةميقب ايناركوأل
 PzH 2000 عفدلا ةيتاذ ةيعفدم ةمظنأ 7 ميلست ةيناملألا ةموكحلا تررق .عسوتلا يف ءاكرشلا نم ايناركوأل يركسعلا معدلا رمتسي
 ةيناركوألا ةيركسعلا تادعملا حالصإ كلذ يف امب ، ايناركوأل ةدعاسملا ميدقتل يراغلبلا ناملربلا توص ، ليربأ 4 يف .ايناركوأ ىلإ
 .دالبلا يف عافدلا تاسسؤم يف
 اًنايكو اًدرف 63 ىلع تابوقع ةدحتملا ةكلمملا ةموكح تضرف .ديدشتلا يف ةذخآ يسورلا داحتالا ىلع ةضورفملا تاءازجلا ريبادت نإ
 اًوضع 170 ىلع ةيفاضإ اًدويق ةيدنليزوينلا ةموكحلا تضرف .ايسور يف ىربك ةيمالعإ تاسسؤمب نيطبترم يسورلا داحتالا نم
 .عافدلا عاطق يف تامظنمو تاكرش تس ىلإ ةفاضإلاب ، يسورلا داحتالا سلجم يف
 يمرجم ىلع تابوقع ضرفو 2022 ماع ةياهن ىتح ايسور نم طفنلا تادراو ىلع لماك رظح ضرف يف يبوروألا داحتالا ركفي
 .يسورلا يطفنلا رظحلا لقرعت يتلا ةمظنملا يف ديحولا وضعلا رجملا لازت ال .مهب هبتشملا برحلا
 ىلع ايسورل ةيلاوملا بازحألا ةطشنأ رظح ىلع صنيو .ويام يف 1-7172 مقر نوناقلا عورشم ىلع يناركوألا ناملربلا قفاو
 ، باهرإلل ةيعار ةلودك ايسورب فارتعالا ىلإ يكيرمألا سرجنوكلا وعدي اًرارق باونلا ردصأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةلودلا يضارأ
 .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاو ةيناركوألا ةيموكحلا تالاكولا نيب نواعتلل ةينوناقلا ةيلآلا نأشب اًنوناق كلذكو
 
 .ةيلودلاو 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  


