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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 6 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 سرام5	

 
 يلمعلا عضولا
 5 و تايحورم 4 طاقسإ مت :ودعلا تاوق تادعمو دارفأب ةميسج ارارضأ يناركوألا بناجلا قحلأ ، راهنلا لالخ 
 .رئاسخلا حيضوت مت  .ودعلا داتع نم ريباوط ىلع ةيوج تاراغ ةدع ذيفنت مت امك  .رايط نودب ةرئاط 1 و تارئاط
 شيجلا رمد ، ةيناركوألا سبروف ةلجمل اًقفو  .ايناركوأ يضارأ ىلع ةيركسعلا هتادعم نادقف يدتعملا لصاوي 
 .مايأ 10 يف رالود تارايلم 3 ةميقب ةيسور ةيركسع تادعم يناركوألا
 :فييكو فييك ةقطنم 
 الزنم 15 نع لقي ال ام ريمدت ىلإ ىدأ امم ، افكريست اليب يف صاخ عاطق ىلع ايوج اموجه حابصلا يف ودعلا نش 
 ككسلا طوطخ ترجف ةيسورلا تاوقلا نكل ، نيبريإ نم راطقلاب ءالخإلل طيطختلا مت  .لافطألاو نسلا رابك اهب اصاخ
 فييك ىلإ ءالخإلا مت ثيح ، عيرسلا نيبريوفون قيرط ىلإ لجاع لكشب مدقتلا ةدلبلا ناكس عيمج نم بلُط  .ةيديدحلا
 .اكنيدوروبو اشتوب يف بعص عضو دوسي  .تالفاحلا ةطساوب
 :لامش 
 ةمهم يف تناك SU-34 زارط نم ةيسور ةيموجه ةرئاط ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تطقسأ ، فيهينريشت نم برقلاب 
 ةديدش لبانق ثالث ىلع رثعو ، صاخ لزنم ىلع ةيبرحلا ةرئاطلا تطقسو  .نييندملا ىلع ةيوج تاراغ نشل ةيلاتق
 .رئاخذلا ةلازإ نم ديزمل اهناكس ءالجإ متي  .صاخلا عاطقلا يف FAB-500 زارط نم راجفنالا
 :بونج 
 ترداصو نوسريخ هاجتاب ةنيدملا جراخ يدتعملا درطب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نم تادحو تماق فيالوكيم يفو 
 تايحورم عبرأ ةيرحبلا تادحولا تطقسأ ، فيالوكيم ةقطنم يفو  .نييندملا نيب اياحض طقسو  .ايسور ايركسع اداتع
 .ةيسور
 :فيكراخو فيكراخ ةقطنم 
 اميس ال ، كانه اهعقاومب ظفتحتو اًداضم ًاموجه ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نم تادحو تنش ، فيكراخ نم برقلاب 
 ، ةيسورلا ةحلسملا تاوقلل ةمظنم تايطايتحا دوجو مدع ببسب اًنكمم اذه حبصأ  .كسناشتفوفو فيوهوشت هاجتا يف
 كستينود يتقطنم نم اًتقؤم ةلتحملا ءازجألا نم تادحولا باحسنا ببسب اهلقأ سيلو ، يدتعملا تاوق تايونعم طابحإو
 .كسناهولو
 ةقطنملا يف ةيركسع تآشنم دجوت ال  .دحاو لزنم جني مل  .لماكلاب فيكراخ ةقطنم يف اكفيلفيكاي ةيرق نودتعملا رمد 
 .طقف ةيندم ةماقإ نكامأ لب ،
 :قرش
 ءالجإل "ءارضخ تارمم" قلخو تمصلا ماظن ىلع ظافحلاب ةصاخلا تاقافتالا ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تلهاجتو 
 ثحو ، ارطخ نييندملا ءالجإ لكشو  .لوبويرامو اكافونلوف يتنطوتسم تفصقو ، ةيساسألا تايرورضلا ريفوتو ناكسلا
 مازتلالا ةطيرش رمتستسو ءالجإلا تايلمع ءاغلإ متي مل  .فصقلا نم اهب نومتحي ةنمآ نكامأ داجيإ ىلع تادلبلا ناكس
 .تمصلا ماظنب
  .ةقاطلا تادادمإ قفارم ىلإ نوفدهي اوناك  .كسناهول ةقطنم يف ينجيبور ةدلب ةيسورلا تاوقلا تفصق حابصلا يف 
 يف اًضيأ نكلو ،ينزيبور يف طقف سيل يئابرهكلا رايتلل عاطقنا كانه  .ةقاطلا تاكبش ضعب تلطعت ، كلذل ةجيتن
 ةداعتسا ةقاطلا وسدنهم لواحي  .ثلاثلا مويلل ءابرهك نودب انسابوب لظ ، كلذ ىلع ةوالع  .انيميرك و كستينودوريفيس
 .تاكبشلا
 تامولعملا ةهجاوم 
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 مهب ةصاخلا مالعإلا لئاسول ةروص ءاشنإل ططخت اًتقؤم ةلتحملا ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا يف ةيسورلا تاوقلا تناك 
 مرقلا ةريزج هبش نم 2014 جذامنل اًقفو ، نييناركوألا نينطاوملا لبق نم "نيررحمك مهب بيحرتلا" ةيفيك لوح
 نيدتعملا دض رهاظتلل ةيزكرملا ةحاسلا يف لوبوتيلمو نوسريخ يف نويلحملا ناكسلا جرخ ، كلذ عمو  .سابنودو
 .اولشف مهنكل ، ءاوهلا يف ةيران تاقلطب سانلا قيرفت نولواحي نوريخألا ناك  .سورلا
 ةيسورلا تاوقلا تقلطأ  .ايناركوألً امعد يملسلا جاجتحالل نويندملا جرخ ، )كسناهول ةقطنم( فوكسبوفون يف 
 .نينطاوملا نم ددع بيصأو  .نيرهاظتملا ىلع ةتيمملا اهتحلسأ نارين اهرودب
 تامولعم ىلع يوتحت يتلا تاحفصلا رظحو ويديفلا عطاقم فذح يف يتكاتنوكف ةيسورلا ةيعامتجالا ةكبشلا تأدب 
 .ةيسورلا ةيركسعلا رئاسخلا لوح
 ةيتحتلا ةينبلل يداعلا ريسلا نامضو ، نيمرجملا نييموقلا درطب" بلاطت لئاسر )فوكراخ ةقطنم( مويزيإ ناكس ىقلت 
  .ةيسورلا تاوقلا لوصول فورظلا نامضب اودهعت ةنيدملا يلوؤسم نإ ةلاسرلا تلاقو  ."قرطلا قالغإ عنمو ةنيدملل
 .نييناركوألا ةمواقم رسكل يدتعملا لبق نم ةلشاف ةلواحمو رخآ زازفتسا اذهو
 
 ةيناسنإلا ةلاحلا
 سرام 5 يف اكافونلوفو لوبويرام يف "ءارضخلا تارمملا" ربع نييندملا ءالجإل هيلع قفتملا تمصلا ماظن نم مغرلا ىلع 
 يف رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا نع رداص نايبل اًقفو  .ءالخإلا ءانثأ ةليقثلا ةيعفدملاب نارينلا نودتعملا حتف ،
 عم راوحلا يف طارخنالا لصاون  .مويلا اكافونلوفو لوبويرام نم ةنمآ تارمم حتف متي نل ، انمهف دح ىلع" :ايناركوأ
 ىرخأ ندمو لوبويرام يف مويلا ثادحأ  .عازنلا نم ةررضتملا ندملا فلتخم نم نييندملل ةنمآ تارمم لوح فارطألا
 ةتس ةدمل ةيسورلا تاوقلا لبق نم ةرصاحم ، ةمسن فلأ 400 اهناكس ددع غلبي يتلا ةنيدملا ، لوبويرام"  .ةيواسأم
 .تالاصتا وأ ةئفدت وأ هايم وأ ءابرهك نودب ، مايأ
 ةيسفنلا يكسفيكنايدوروب ةسردم يضارأ )"يستفوريداق"( يسورلا ينطولا سرحلا نم ةدحو تلخد ، سرام 5 يف 
 نارين نآلا نوقلطيو ةيلخادلا ةسردملا ىلإ لوصولل قرطلا لك ميغلتب اوماق  .فييك ةقطنم يف ةيلخادلا ةيبصعلاو
 يف نئاهرك ضيرم 600 نم رثكأ زاجتحا اًيلاح متي ، ةيلوألا تانايبلل اًقفو  .يناركوألا شيجلا عقاوم ىلع ةيعفدملا
 لافطألا ىفشتسم ىنبمب ارارضأ خوراصلا ماطح قحلأ امك  .شارفلا حيرط 100 نم برقي ام مهنيب نم ، ةأشنملا
 تاقلطب نيباصم لافطأ ةثالث لقن ررقملا نم ناك ، راذآ / سرام 5 ةليل يف  .فييك يف يصصختلا تيدتامخأ يف
 لقن نم فاعسإلا ةرايس نكمتت مل ، سورلا نيدتعملا فصق رارمتسا ببسب نكل  .تادتمخأ ىلإ اشوب ةدلب نم ةيران
 .لافطألل يميلقإلا كسناشتيسيل ىفشتسم فصق مت امك  .نالفط تام  .ىضرملا
 .ةيسورلا ةحلسألاب نورخآ 70 بيصأو اًلفط 32 لتُق ، سرام 5 يف 
 .مهدحأ جرخ اذإ نييندملا ىلع رانلا اوقلطأو مهل اًرقم سورلا نولتحملا ماقأ ، يموس ةقطنمب ستيناتسورت يف 
 ناودعلا ببسب هنإف ، كويوماس نافيإ ةيدلبلا سيئرل لوألا بئانلل اًقفو  .راصحلا تحت رادوهرنإ ةنيدم لازت ال 
 يجوروباز ةيوونلا ةقاطلا ةطحم يف عضولا بلطتي  .ةنحش يأب ةنيدملا ديوزت ليحتسملا نم ، يسورلا يركسعلا
 .ةيلودلا تامظنملا لبق نم يروفلا لخدتلا
 يتلا ةيودألاو تاجتنملا نأ امك ، ةيناسنإ ةثراك عوقو كشو ىلع ةنيدم يهو ، لوبوتيليم يف بعص عضولا نأ امك 
 .يناسنا رمم حتفب نوحمسي ال نودتعملا  .دافنلا يف ةذخآ ىضرملا جالعل اهيلإ ةجاحلا سمت
 
 ةيلودلا ةباجتسالا
 نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزوو ابيلوك ورتيمد ايناركوأ ةيجراخ ريزو شقان ، سرام 5 يف عامتجالا لالخ 
 ىلع نافرطلا قفتا امك  .)يوجلا عافدلا قايس يف ، صوصخلا هجو ىلع( ايناركوأل ةيعافدلا تاردقلل لجاعلا زيزعتلا
 .اهيلع فافتلالا ليحتسملا نم لعجي امم ، ايسور دض ةيداصتقالا تابوقعلا ةيلاعف نامضل تايلآ
 وزغل ةباجتسا ةطخ" ملاعلا ءامعز مامأ هباطخ يف نوسنوج .ب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر حرتقا ، هسفن تقولا يف 
 يف  .تابوقعلا قيمعتو ، ايناركوأل يعافد معدو ، يلود يناسنإ فلاحت ليكشت لمشت يتلاو ، "ايناركوأل ايسور
 .ايسور
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 200 غلبمب ةيفاضإ ةدعاسم ميدقت يف رظنلا يرجيو  .ايناركوأل رالود نويلم 500 هتميق اضرق يلودلا كنبلا دعأ 
 .رالود نويلم
 .وروي نويلم 668 غلبمب ايناركوأل يروف يلام معد ىلع يبوروألا رامثتسالا كنب ةرادإ سلجم قفاو 
 غروبسيودو اينولوكو فرودلسود ندم تهنأ  .يسورلا زاغلا نع يلختلا ةرورض ىلع عبسلا ةعومجم لود تقفتاو 
 يف ةيسورلا ةيرحبلل ةعبات نفس سمخ وسر ىلع ارظح صربق تنلعأ  .ةيسورلا ندملا عم اهتكارش ةيناملألا سوينو
 تُِّرسو ايناركوأ يف برحلا ترمتسا املاط ةيسورلا ةيرحبلا نفس مامأ ةقلغم ةيصربقلا ئناوملا لظتس  .لوساميل ءانيم
  .ايناركوأ يف ةيسورلا برحلا مئارج قيثوتل زكرم ءاشنإ نع ادنلوب تنلعأ ، كلذ نوضغ يف  .ةيبوروألا تابوقعلا
 وأ تايلمع ءارجإ نم ةروفاغنس يف ةيلاملا تاسسؤملا عيمج رظح متيس  .ايسور ىلع تابوقع ضرفت اضيأ ةروفاغنس
 و كنابمونکیشنیو و يب يت يف كنب كلذ يف امب ، ىربكلا ةيسورلا ةيلاملا تاسسؤملا عم ةيراجت تاقالع ةماقإ
 .ايسور كنب و كنبستيفسيمورب
 .ايناركوأ ةدعاسمل يلودلا عمتجملا كارشإو ايسور ىلع يملاعلا طغضلا ةدايز ىلع نويناركوألا نويسامولبدلا لمعي 
 تاقاطبلا تالماعم عيمج فقوتسو ايسور يف لمعلا نع ًامامت فقوتتس اهنأ دراكرتسامو ازيف عفدلا تامدخ تنلعأ - 
 .ةلبقملا مايألا يف
 .ايسور يف هتامدخ ميدقت نع لاب ياب يلودلا ينورتكلإلا عفدلا ماظن فقوت - 
 و يشتوغ لثم ةرخاف ةيراجت تامالع تاكرشلا كلتمت  .ايسور يف ةيراجتلا اهتامالع رجاتم قالغإ جنيرك تنلعأ - 
  و اغايسنيلاب
 .وتالموب و ينويرب و نيوكم ردنسكلأ و نارول ناس فيإ و اتينيف اغيتوب
 .ةمظنملا نم ةيسورلا ةلوطبلا مدقلا ةركل ةفرتحملا ةيبوروألا تايرودلا داحتا دعبتسا - 
 .ايسورل تادادمإلا قلعت جنوسماس - 
 .ايسور يف هرجاتم هييتراك تارهوجم رجتم قلغأ - 
 .ةيسورلا قوسلا نارداغي نونادو الوك اكوك - 
 .دالبلا ىلإ تادعملا ريدصتو ايسور يف جاتنإلا ةينابايلا يشاتيه ةكرش تفقوأ - 
 لاومألا ليوحت نع اًضيأ نلعتو ، ايسور ىلإ اهتاجتنم ديروت نع ةيراجتلا رسنبس دنأ سكرام ةمالع فقوت- 
 .نييناركوألا نيئجاللا تاجايتحال
 .ايسورل ةريبلا ريدصت نع فقوت نكنياه يدنلوهلا قلقلا - 
 تاحاجن قوقح ةكرشلا كلتمت  .ايسوراليبو ايسورل ىوتحملاو باعلألا عيب نع سترآ كينورتكلإ ريبكلا رشانلا فقوت - 
 .ديزملاو ديبس روف دين و دليفلتاب و  22 افيف لثم
 .ايسور يف باعلألا عيب نع زميج راتسكور تفقوت - 
 .ةيسورلا قوسلا يف لمعلا نع زجحلا فقوت - 
 روتيرتسيلإ و تابوركأ و بوشوتوف :ةديدجلا تامدخلاو تاجتنملا عيمجل ايسور يف تاعيبملا فقو نع يِبوَُدأ تنلعأ - 
 و دوالك فيتيرك يبودأ ىلإ ةموكحلا اهيلع رطيست يتلا طئاسولا ىلإ لوصولا قيلعت ةكرشلا تررق امك ، كلذ ىلإ امو
 .  دوالك سنييريبسكإ يبردأ و دوالك تنيموكود يبودأ
 .ايسور يف اهتايلمع قلعت رينوياب - 
 ايجولونكت تامدخ ىلإ ةفاضإلاب ، جماربلاو ةزهجألل ةدروملاو ةعنصملا تاكرشلا ربكأ نم ةدحاو مإ يب يآ دعت - 
 .ةيراشتسالا تامدخلاو تامولعملا
 .ايسور يف اهرجاتم عيمج قلعت ةيضايرلا اموب ةكرش - 
 .ةيديدحلا ككسلل يلودلا داحتالا يف ةكراشملا نم ايسوراليبو ايسور تعنم - 
 ، صوصخلا هجو ىلع  .ةيسوراليبلاو ةيسورلا تاعماجلا عم نواعتلا فقو نع ةينوتسإلا تاعماجلا تنلعأ - 
 ، نيلات ةعماجو ، ةينوتسإلا ةعارزلا ةعماجو ، حرسملاو ىقيسوملل ةينوتسإلا ةيميداكألاو ، نونفلل ةينوتسإلا ةيميداكألا
 .وترات ةعماجو ، نيلات ةعماجو
 و ریب دنا لوب  و وشیوا و اکشرب و یتود ومیسام و اراز ةيراجتلا تامالعلا كلتمت يتلا ، سكتيدنإ قالغإ مت - 
 .ايسور يف ، كرتوی و سویراویدارتسا
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 تفقوت ، شيجلا نع "ةبذاكلا" ةموعزملا تامولعملا رشن ميرجتو ريبعتلا ةيرحل ةديقملا ةيروتاتكيدلا نيناوقلا ببسب 
 :ايسور عم لمعلا نع ةيبنجألا تاعاذإلا
 .ايسور يف اهيلسارم لمع اتقؤم يسيبيب ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه تفقوأ - :// جنوتيست هنيامجلا رتروفكنارف // 
 ببسب ايسور ىف لمعلا زوين ىس ىب هيا ةيلارتسالاو زوين سا ىب ىس ةيدنكلا مالعالا لئاسو نم لك تقلع - 
 .نويفحصلا اهل ضرعتي ىتلا رطاخملا
 .ايسور يف لمعلا قيلعت جربمولب تنلعأ - 
 .ايسور يف ثبلا فقوت نع "نإ نإ يس" ةيكيرمألا نويزفلتلا ةكرش تنلعأ - 

 
  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


