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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 12 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 سرام11	

 
 يلمعلا عضولا
 353 نم رثكأو ، يدنج 12000 نم رثكأب 11.03 ىلإ 24.02 نم ةيسورلا تاوقلل ةيلامجإلا ةيلاتقلا رئاسخلا تردق 
 ذنم  .)رتبوكيله تارئاطو تارئاط( ناريط ةدحو 140 و تارايسلا تادعمو ةعردملا تابكرملا نم ةعطق 1723 و ، ةبابد
 اهتيلاعف ايناركوأ يضارأ ىلع ةرشتنم 111 لصأ نم ةيسورلا تاوقلا نم ةيكيتكت ةبيتك 31 تدقف ، برحلا ةيادب
 هير يفيرك وحن بونجلا نم مدقتلا كلذكو ، يسورلا شيجلل نييسيئرلا نيهاجتالا لوبويرامو فييك تلظ  .ةيلاتقلا
 .ايهزهزيروبازو لوبوكينو كوشنميركو
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 رارضأ قاحلإ ىلإ ىدأ امم ، اكفيشيراب ىلع ردنكسإ خوراص ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، راذآ / سرام 11 حابص يف 
 .ةصاخ لزانم 10 و ةينكس نابم 5 ـب
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 تاوقلا تلوتسا  .ةيسورلا تاوقلا نم ةلوهأم قطانم سمخ ريرحتب فيهينريشت ةقطنم يف ةلماعلا ةمواقملا تاوق تماق 
 .ةاشم نيتيلاتق نيتبكرم ىلع اًضيأ ةيناركوألا ةحلسملا
 يف بعلملا ريمدت ىلإ فصقلا ىدأو  .مويلا لاوط فيهينريشت ىلع رانلا قالطإ ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تلصاو 
 .ةغلاب رارضأل وأ رامدلل رواجملا ينكسلا عاطقلا يف لزانم تضرعت امك  .فيهينريشت
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 .اًصخش 330 اهنكسي ناك يتلاو ، ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألل ةيلخادلا لوكسوأ ةسردم ةيسورلا تاوقلا تفصق 
 .)فيكراخ ةقطنم( مويزيإ ةدلب يف مويلا لاوط رودي فينعلا لاتقلا ناك 
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تقلأ  .لوبويرام ةنيدم ىلع ةيوج ةراغ ، حابصلا تاعاس يف ، ةيسورلا ةيوجلا تاوقلا تنش 
 ةنيدملا طسو ىلع ةلبنقلا تيقلأ  .لوبويرام ةنيدم يف يت نإ يت ةدام نم مجك 1000 لداعت ةيوج ةلبنق ةرم لوأل
 .لاتقلا ةقطنم نم نييندملا ءالجإ نم ديزملا عنمو ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدتل
 بجومب برح ةميرج ربتعي اذهو  .لوبوتيليم ةنيدم ةدمع فوروديف نافيإ ةيسورلا تاوقلا تفطتخا ، سرام 11 يف 
 .برحلا ءانثأ نييندم نئاهر ذخأ رظحي يذلا ، لوألا يفاضإلا لوكوتوربلاو فينج تايقافتا
 :نوسريخو فيالوكيم تاهاجتا 
 نيب ءاسملا يف ةطشن ةيئادع لامعأ تعلدنا ، يكسيدوفون ةقطنم يف اكفيروه ةيرق لوح ، فيالوكيم نم برقلاب 
 .ةيسورلا تاوقلا تمزُه  .ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا نم تادحوو ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا
 .فصقلل ناطرسلل ىفشتسم ضرعتو ةليقثلا ةيعفدملاب ةنيدملا يدتعملا فصق فيالوكيم يفو 
 :يزكرملا هاجتالا 
 ىلعو  .06:10 ةعاسلا يلاوح وربيند ةنيدم تبرض ةيوج تاراغ ثالث نأ ةيناركوألا ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ تدافأ 
 .ةيذحأ عنصم بيصأو ، ينكس ىنبمو ، لافطأ ةضور نم برقلاب تبيصأ ، صوصخلا هجو
 :يبرغلا هاجتالا 
 تاراطملا( فادهأ ىلع وجلا نم قلطت يتلا زورك خيراوص Tu-95MS زارط نم ةيجيتارتسالا تافذاقلا تمدختسا 
 ةيناثلا ةرملل كسفيكنارف ونافيإو ةرم لوأل كستول ةنيدم فصق مت  .كسفيكنارف ونافيإو كستول يتنيدم يف )ةيركسعلا
 .برحلا عالدنا دعب
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 ةمواقم 
 تمظُن ، صوصخلا هجو ىلع  .مهندمل يسورلا لالتحالا دض تاريسم ميظنت يجوروباز ةقطنم ناكس لصاو 
 .ةيلحملا تنرتنإلا رداصمل اًقفو ، كسنايدريبو لوبوتيليمو كسروميرب يف مويلا لاوط تاجاجتحا
 ةيملسلا تاجاجتحالا نوقرفي اوناك ةازغلا نأ ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 .كسناهول ةقطنم يف ةلتحملا يضارألا يف رانلا قالطإب
 .تامولعملا ةهجاوم 
 يشيدوروه اتيرق  .ةيناركوألا تاوقلا تبرضو ةيسوراليبلا دودحلا نم ةيسور تارئاط تعلقأ 14:30 ةعاسلا يف 
 ينابوك ةيرق نارينب اًرارضأ اوقحلأو اورادتسا كلذ دعبو ، )ايسوراليب عم دودحلا ىلع ، ينفير ةقطنم( نيموتو
 امك  .ايناركوأ عم برح يف ايسوراليب ةيروهمجل ةحلسملا تاوقلا رج زازفتسالا اذه نم فدهلا ناك  .)ايسوراليب(
 .دودحلا نم يسوراليبلا بناجلا نم برقلاب جبيريت ينخريفو يلخب تايلحم فصق نع فِرُع
 تالاكولا نع ةباين ةفيزم ينورتكلإ ديرب لئاسر عيزوت ايناركوأ يف ةيبوساحلا ئراوطلل ةباجتسالا قيرف فشتكا 
 ديربلا ةلاسر يف هليزنت مت يذلا فلملا ليغشت يدؤي  .تامولعملا نمأ نيسحتل تاميلعت عم ةيناركوألا ةيموكحلا
 .نوكيب كيارتس تلابوكلا ةراضلا جماربلاب رتويبمكلا ةباصإ ىلإ ينورتكلإلا
 
 ةيناسنالا ةلاحلا
 يشحولا فصقلاو ةنيدملا ىلع ضورفملا راصحلا نم اًموي 12 لالخ  .ًامامت نيترصاحم ايكافونلوفو لوبويرام تلظ 
 نم ، اًيكرت اًنطاوم 86 ناك ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .لوبويرام يف ًايندم 1582 ةيسورلا تاوقلا تلتق ، ةينكسلا قطانملل
 .دجاسملا دحأ يضارأ ىلع لوبويرام يف نومتحي ، اًلفط 34 مهنيب
 رمم" ىلإ جاتحت ، اينتولوب و يكتايتيد و نارهو و يليبش و يشاكس و فيكنافيا لثم ، فييك لامش ةرواجملا ىرقلا 
 ماعط وأ ءام وأ ءابرهك كانه نكي مل  .نئاهرك صخش 10000 يلاوح زاجتحا مت ، اهدحو فيكنافيا يف  ."رضخأ
 .نييلحملا ناكسلا قرسي يسورلا شيجلا ناكو ، ةدلبلا يف
 ذنم ، سرام 11 موي 18:00 ةعاسلا نم اًرابتعا  .فصقلا ببسب ةئفدت نود اًلزنم 350 ةبارق كرت ، فيكراخ يفو 
 .اًلفط 11 مهنيب نم ، اًيندم 201 هعومجم ام لتُق ، فيكراخ ةقطنم يف انه ةيلعفلا ةيئادعلا لامعألا ءدب
 .تالاصتاو ءامو ةرارحو ءابرهك نودب ةنيدملا تيقب  .فيكراخ ةقطنم يف مويزيإ ةنيدم نم ءالخإ ةيلمع ايسور تطبحأ 
 .ةيليللا تابرضلا لالخ هايملا تادادمإ ةكبش تررضت ، فيهينريشت يف 
 .يموس ةقطنم ناكس نم مهنم 9000 ، يموس ةقطنم يف ءابرهك نودب اوكرت كرتشم 50000 نم رثكأ 
 .لفط نويلملا برحلا نم اًبره ايناركوأ اورداغ نيذلا لافطألا ددع زواجت ، فسينويلل اًقفو 
  
 ةيلودلا ةباجتسالا 
 ىلع صني يذلاو ، ايسورل "اًليضفت رثكألا ةلودلا" عضو يغلت ةدحتملا تايالولا نأ ندياب وج يكيرمألا سيئرلا نلعأ 
 نم علسلا نم ددع داريتسا ةدحتملا تايالولا رظحت امك  .ةدحتملا تايالولا عم ةيعيبطلا ةيراجتلا تاقالعلا رارمتسا
 .ايسور ىلإ ةيكيرمألا تارداصلا رظح نع نالعإلا مت امك  .ساملاو لوحكلاو ةيرحبلا تالوكأملا كلذ يف امب ، ايسور
 رظح ةيلارتسألا ةموكحلا تررق  .ةيسورلا ةقاطلا ىلع رظح ضرف ررقت يتلا ةعبارلا ةلودلا ايلارتسأ تحبصأ 
 .ايسور نم ىرخألا ةقاطلا رداصمو محفلاو يعيبطلا زاغلاو ةيلورتبلا تاجتنملاو طفنلا داريتسا
 زاغلاو طفنلا كلذ يف امب ، ةيسورلا ةقاطلا نم يجيردتلا صلختلل يبوروألا داحتالا ططخي ، 2027 ماع لولحب 
 ترمتسا يتلا يبوروألا داحتالا ةمق ماتخ يف نيال ريد نوف الوسروأ ةيبوروألا ةيضوفملا ةسيئر كلذ تنلعأ  .محفلاو
 ىلع زيكرتلا بصنيسو  .ايسور دض يبوروألا داحتالا تابوقع نم ةعبارلا ةمزحلا تنلعأ امك  .ياسرف يف نيموي
 كنبلل ايسور ضورق ةقاعإو ، ةيراجتلا تازايتمالا نم ايسور نامرحو ، يسورلا ةقاطلا عاطق يف تارامثتسالا رظح
 ةيلامكلا علسلا ريدصتو ، ايسور يف نداعملا عاطق نم ةيسيئرلا علسلا تادراو رظحو ، يلودلا دقنلا قودنصو يلودلا
 .ايسور ىلإ يبوروألا داحتالا نم
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 اوتوص نيذلا ، يسورلا امودلا سلجم نم ابئان 386 ىلع تابوقع ىمظعلا ايناطيرب تضرف ، سرام 11 يف 
 .ايسور اهلتحت يتلا سابنود يضارأ لالقتساب فارتعالل
 كلذ يف امب ، ةيسورلا ةينمألا ةزهجألاو شيجلاب ةطبترم ةكرشو ةمظنم 32 ىلع تابوقع ةيدنكلا ةموكحلا تضرف 
 .يسورلا ةيجراخلا تارباخملا زاهج
 اهردق ةديدج ةحيرش صيصختل ططخي يبوروألا داحتالا نإ ةعمجلا موي ليروب بيزوج يبوروألا ةيجراخلا ريزو لاق 

 700 و رالود رايلم 1.4 ايناركوأ ةينازيم تقلت ، عومجملا يف  .ايناركوأل ةيركسعلا تادعاسملل وروي نويلم 500
 .عوبسألا لالخ نييلود ءاكرش نم وروي نويلم
 .ايسور ىلإ ةيوجلا تالحرلا قيلعت ةيناتسخازاكلا اناتسأ ناريط ةكرش تررق •
 .اهتاجتنم مظعمل ايسور نع تادادمإلا عطقب ، ملاعلا يف ةيذغأ ةكرش ربكأ ، هلتسن ةكرش موقت • 
 ىلإ تارايسلا ديروتو ايسور نم تارايسلا ريدصت تفقوأ هيإ سأ يب ةعومجمو رلسيارك تايف تارايس ستناليتس • 
 .جراخلا نم ةيلحملا قوسلا
 .ايسوراليبو ايسور يف تاعيبملا قيلعتب تسافأ و نترون تاسوريفلا ةحفاكم جمارب وروطم ماق • 
 .ةيسوراليب ندم 4 و ةيسور ةنيدم 29 عم يئانث نواعت تايقافتا دحاو بناج نم ةيدنلوب ةنيدم 27 تهنأ • 
 .دالبلا يف ةيلاحلا تامازتلالا قلغأو ايسور يف ، ناجروم يب يج ، يكيرمأ كنب ربكأ فقوت • 
 ةيباحسلا لجوج ةصنم ةمدخ تفقوت • 
 .ايسور نم ددج نيمدختسم ليجست نع
 .ايسوراليبو ايسورب ةقلعتملا تالاجملل نامألا تاداهش عاونأ عيمج رادصإ ةداعإو رادصإ تريس يجيد تفقوأ • 
 .ملاعلا لوح ةيسورلا ةيموكحلا مالعإلا تاونقل يروفلا بجحلا ةيلمع بويتوي عقوم أدبي • 
 .ايسوراليبو ايسور يف تاعيبملا فقو نع بال تيغ يكيرمألا تايجمربلا روطم نلعأ • 
 .ايسور يف ةيراجتلا لامعألا ةسرامم نع ، ايناملأ يف ةيفرصم ةعومجم ربكأ ، كنب هشتيود فقوت • 
 .ةيسورلا قوسلا رداغت ةيكيرمألا ةيناطيربلا غبتلا ةكرش • 
 
 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


