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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	10 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ	9	

	
 يلمعلا عضولا
 نم برقلاب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عافد قارتخا لواحتو لوبويرام ىلع ءاليتسالل اهدوهج ةيسورلا تاوقلا زكرت 
 .ةرمتسم ايناركوأ ءاحنأ عيمج يف ةيندم فادهأ ىلع ةيخوراصلا تامجهلا لازت ال  .مويزيإ
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 يف لازي ال ةقطنملا يف فقوم بعصأ نأ ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرص 
 ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تادحو ةرخؤم ىلإ لوصولا لجأ نم اهموجه ةيسورلا تاوقلا لصاوت ثيح ، مويزيإ هاجتا
 نواهو ةيعفدم ةفيذق 50 وحن ةيسورلا تاوقلا تنش ، ليربأ / ناسين 8 لالخ  .قطانملا  كسناهولو كستينود يف ةدوجوملا
 ةيتحتلا ةينبلا تررضت ، فيكراخ يف  .)يشاهردلا ةنيدم( اهب ةطيحملا ةقطنملاو فيكراخ ةنيدم ىلع MLRS و ةبابدو
 .ربكأ لكشب دز يت يخو ، اكفيسكلوأو ، اروه اندولخو ، اكفيتلاس قطانمل
 انسابوبو ينجيبور محتقت ةيسورلا تاوقلا نإف ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريسل اًقفو 
 صخش لتق ، ناسين / ليربأ 9 يف عقو يذلا فصقلا ةجيتن  .ىرخأ تادلب يف ةينكس ءايحأ هسفن تقولا يف فصقت امنيب
  .ينزيبور نم برقلاب كيرتينلا ضمح هب جيرهص ررضت امك  .ينجيبور يف نورخآ 4 بيصأو كستنودوريفيس يف دحاو
 ىنبمو قباوطلا ناددعتم ناينبم ررضت ثيح - كستينودوريفيس يف فصقلا رمتسا ، ناسين / ليربأ 10 موي حابص يف
 .ةسردم
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 تدافأ  .لوبويرام نم طسوألا ءزجلا ىلع ءاليتسالا ، تارئاطلاب ةموعدم ، ةيسورلا تاوقلا لواحت ، كستينود ةقطنم يف 
 اًقفو  .اهورد اكفيليسوفونو راديلهوف يتنطوتسم ىلع ةيوج تابرضب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه
 لتق امك  .نورخآ 4 بيصأو  ؛ راهنلا لالخ راديلهوف يف صاخشأ 4 لتُق ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل

 .اكفيروهونسارك ةنيدم يف دحاو صخش بيصأ  .اكفيلياخيموفون ةيرق يف صخش
 قطانملا فصق لصاوت ةيسورلا تاوقلا نأ ، يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لثمم ، فييفيرأ نافيإ دافأ 
-يلوبايلوه-فيخيروأ-يكسنايماك طخ لوط ىلع( ةهبجلا طخ نم ةبيرقلا ايهزهزيروباز ةقطنم يف ناكسلاب ةلوهأملا
 .)اكفينيلام
 :وربيند هاجتا 
 ىلع ًايخوراص اًموجه تنش ةيسورلا تاوقلا نأ ، افاتلوب يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، نينول ورتيمد حرص 
 .صخش 2 بيصأ  .ليربأ 9-8 ةليل )افاتلوب ةقطنم( دوروهريم يف ةيتحتلا ةينبلا
 :يبونجلا هاجتالا 
 تامولعملا بسحبو  .ةنيدملا يف راجفنا عوقو نع ، فييايلوه ليساف ، اسيدوأ ةقطنم يف كسرومونروشت ةيدلب سيئر غلبأ 
 .تاباصا عقت مل ةيلوالا
 .فيالوكيم ةقطنم يف ةيخوراص تابرض 7 ةيسورلا تاوقلا تنش ، "بونجلا" تايلمع ةدايق بسحبو 
 تامولعملا ةهجاوم 
 شيجلا مدختسي ، نوسريخ ةقطنم يف اكفوخاك افون ةدلب يف ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو 
 ." ةيبعشلا نوسريخ ةيروهمج  ءاشنإ ىلع ءاتفتسالا" ىمسي امل ةيئاعد داوم دادعإل ةيلحملا ةعابطلا رود ةردق يسورلا
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 يناسنإلا عضولا
 يف ةيناسنإ تارمم ربع اًصخش 4532 ءالجإ مت هنأ ، اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو ، كوشيريف انيريإ تدافأ 
 يسورلا شيجلا اهيلع ىلوتسا يتلا تالفاحلا ريرحت نم اونكمت امك  .ايهزهزيروباز ىلإ ءالخإلل  .ناسين / ليربأ 9
 .كسناهول ةقطنم نم اًصخش 578 ءالجإ مت  .لوبوتيليم ناكس نم 529 ءالجإو
 نييندملا ناكسلا نيب ةيحض 4149 ناسنإلا قوقحل يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم بتكم لجس ، ناسين / ليربأ 8 ىتح 
 يف لفط 500 نم رثكأ بيصأ ، ثادحألل نيماعلا نيعدملل اًقفو  .اًصخش 2383 حرُجو اًصخش 1766 لتُق  .ايناركوأ يف
 .)324 بيصأو ، 176 لتق( ايناركوأ
 ًايناركوأ اًيدنج 12 حارس قالطإ مت  .ىرسألا لدابت نع كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 .ةيسورلا رسألا نم )ءاسن 9 مهنيب نم( ًايندم 14 و )ةدحاو ةأرما مهنيب نم(
 شيجلل ةعبات بيذعت ةفرغ ىلع روثعلا مت هنإ افوسينيد اليمدويل يناركوألا ناملربلا يف ناسنإلا قوقح ضوفم لاق 
 نع لقي ال ام يقل ، اشتوب ةنيدم تاطلسل اقفو هنأ ىلإ تراشأو  .)فييك ةقطنم( اشتوب يف اكسنولباي عراش يف يسورلا

 ةيعامجلا نفدلا نكامأ نم ةثج 67 تافر جارختسا لصاوتي  .ةنيدملا يف مهعرصم ، لافطأ 10 مهنيب نم ، ايندم 360
 ةقطنم يف يناسنإلا لمعلا رقم سيئر ، ابيلوك يسكيلوأ دافأو  .اشتوب يف ةيسورلا تاوقلا يديأ ىلع اولتق صاخشأل
 .اياظشو ةيران ةريعأب اوبيصأ مهمظعم نأ ، فييك
 ةقطنم يف يكسنيشوتايفس-فييك ةقطنم يف ايرمو اليم يتيرق نيب هنإ ، شتيديد سارات ، اكفيرتيمد عمتجم سيئر لاق 
 ةيعامج ةربقم ىلع روثعلا مت  ؛ يسورلا شيجلا صاصرب صاخشأ اهنتم ىلع تارايس 10 نم برقي ام لتُق ، فييك
 ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ ترثع ، اكفيشاكولو ةندهي يتيرق نم برقلاب ، فيهينريشت ةقطنم يف  .افوزوب ةيرق يف نييندملل
 لالتحالا ءانثأ يسورلا يسيئرلا رقملا ناك ثيح ، دوعصلا ةسينك يضارأ يف مهمادعإ مت نيذلا صاخشألا ثثج ىلع
 .تقؤملا
 جرخملا ةافو تاسبالم لوح ةديدج تامولعم ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تدكأ 
 تقو يف رانلا هيلع قلطأ يذلا ، يسورلا شيجلا لبق نم هرسأ مت  .لوبويرام يف سوشتيفاراديفك ساتنام يناوتيللا
 .قحال
 نم لعجي اذه  .ايناركوأ يف نيدوقفم صاخشأل ةلاح 15000 نم رثكأ نع تامولعم اًيلاح ملاظملا نيمأ بتكم ىدل 
 يف نييناركوألا ىلتقلا ثثج عمجب سورلا موقي ، افوسينيد اليمدويل تامولعمل اًقفو  .ىلتقلل قيقدلا ددعلا ديدحت بعصلا
 .ةلقنتم ثثج ةقرحم يف اهقرح مث لوبويرام
 ىلإ سرام 14 نم ةرتفلا يف نئاهرك يسورلا شيجلا مهزجتحا نيذلا نييندملا نع تامولعمب ايهزهزيروباز ةرادإ تدافأ 
 43 نع جرفأو ، نئاهرك نيزجتحم اًصخش 63 لاز ام :ءالؤه نيب نم  .صاخشأ 106 هعومجم ام ىلع ضبقلا مت .ليربأ 9
 .)امهدحأ حارس قلطأ( نايفحصو )مهنم 11 نع جرفأ( ًايلحم ًايموكح اًلوؤسم 21 نيفطتخملا نيب نم ناكو  .اًصخش
 يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإل قباسلا سيئرلا نوسريخ يف يسورلا شيجلا فطتخا ، ليربأ 9 موي حابص يف اًضيأ 
 .فوليتوب يردنأ نوسريخ
 رمُدو ، ةيحصلا ةياعرلا قفارم نم 307 ررضت ، ايناركوأل لماشلا وزغلا ةيادب ذنم هنإ وكشايل روتكيف ةحصلا ريزو لاق 

 .لماكلاب ىفشتسم 21
 
 يداصتقالا عضولا
 ىلع اًلماكً ايراجت ًارظح تضرف ايناركوأ نإ ، يناركوألا ناملربلا يف ءارزولا سلجم لثمم ، كوشينليم سارات لاق 
 .ايسور
 رعس ينطولا كنبلا يقبيس ، برحلا ةياهن لولحب ، كوشتيالوكين يهريس يناركوألا ينطولا كنبلا سيئر بئانل اًقفو 
 .رالودلل يناركوأ انفيره 29.25 دنع ًادمجم يمسرلا فرصلا
 داومو ةيودألاو ةيئاذغلا داوملا ءارشل اينفيره رايلم 18 ةلودلا تصصخ ، لاهيمش سينيد ايناركوأ ءارزو سيئرل اًقفو 
 عيزوت ططخملا نم ، كلذل ةجيتن  .ةيئادعلا لامعألا اهيف رودت يتلا يضارألاو اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف صاخشألل ءانبلا

 .ةيناسنإ ةمزح نويلم 12
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 باسحلا  .ايناركوأ معدل ةحناملا لودلا نم ةيلاملا ةدعاسملا هيجوتل صاخ باسح ءاشنإ ىلع يلودلا دقنلا قودنص قفاو 
 هذه نإ يناركوألا يلهألا كنبلا لوقي  .ايناركوأ ةدعاسمل ضورقو حنم لكش يف نيحناملا دراوم ليوحتل ةادأ وه صاخلا
 داصتقالا يف رارقتسالا قيقحتل ةلودلا ةينازيمو تاعوفدملا نازيم تاجايتحا ةيبلتل لوألا ماقملا يف مدختستس لاومألا
 .يناركوألا
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 ىلإ لصو يذلا ، نوسنوج سيروب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر عم تاثداحم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىرجأ 
 ةينمأ تانامض ميدقت ةيمهأ ىلع ددشو ، ةيسورلا ةيناركوألا ضوافتلا ةيلمع ةلاح ىلع نوسنوج علطأو  .ةرايز يف فييك
 ىلع ايسور ةردق ىلع رثؤتو ، ايسور ىلع تابوقعلا طغض نم ديزتس ةدحتملا ةكلمملا نأ نوسنوج دكأو  .ايناركوأل
 ىقلتت دق ايناركوأ نأ ركُذي  .ايناركوأل ةيركسعلا ةيعافدلاو ةيداصتقالا ةدعاسملا ميدقتو ةقاطلا نم اهدراوم مادختسا

 .ةدحتملا ةكلمملا نم نفسلل ةداضم خيراوص ةمظنأو ةعردم ةبرع 120
 شقان  .رماهن لراك يواسمنلا يلارديفلا راشتسملاب فييك يف يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىقتلا 
 تابرعو ةيناسنإلا تادعاسملا لقن( اهتدعاسم ىلع اسمنلا يكسنيليز ركش امك  .ايسور ىلع تابوقعلا ةدايز نويسايسلا
 .)ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ ىلإ ءافطإلا
 رايلم( ةيلاملا ةدعاسملا ىلع هركشو ، ودورت نتساج يدنكلا ءارزولا سيئر عم ةيفتاه ةثداحم اًضيأ يكسنيليز ىرجأ 
 .)رالود نويلم 500( يعافدلا معدلاو )رالود
 ، نيروهشم نينانفو جيلخلا لودو ادنكو ةيبوروألا لودلا هتمظن يذلا ، "ايناركوأ لجأ نم فوقولا" يلودلا طاشنلا لضفب 
 نم نيئجاللاو ايلخاد نيحزانلا معدل لاومألا هذه مادختسا متيس  .ةيكيرمأ ضورقو ةحنم رايلم 10.1 عمج نم انكمت
 يبوروألا داحتالا لود معدل وروي تارايلم 4 ةميقب ليومت جمانرب يبوروألا رامثتسالا كنب دعي ، ةلمحلا نم ءزجك  .ايناركوأ
 ندم دعاسيسو ، 2023 و 2022 يماع يف جمانربلا لمعي نأ بجي ، عورشملل اًقفو  .نييناركوألا نيئجاللا لبقت يتلا
 نيحزانلا جامدإو لابقتساب ةقلعتملا اياضقلا ةجلاعمو ةلجاعلا رامثتسالا تاجايتحا ةيبلت ىلع يبوروألا داحتالا قطانمو
 .ايناركوأ نم
.فييك يف اهلمع فنأتست يبوروألا داحتالا ةرافس   

 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  


