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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	18 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ17	

	
 يلمعلا عضولا
 ىلع لبانقلاو ةيخوراصلا تامجهلا ترمتسا  .ايناركوأ قرش ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عقاوم مجاهت ةيسورلا تاوقلا 
 .ةداوه الب ةيناركوألا ةيندملاو ةيعانصلا ةيتحتلا ةينبلا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 تاذ ةيعرفلا تاطحملا ىدحإ تررضت دقف ، فييك يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، كويلفاب ردنسكلوأ بسحبو 
 25 نم رثكأ دقف ، يلاتلابو .ناسين / ليربأ 17 موي حابص يسورلا فصقلا ببسب يرافورب ةقطنم يف يلاعلا دهجلا
 .ءابرهك نودب كلهتسم فلأ
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر رقأو  .فيكراخ فصقب مايقلا لصاوي يسورلا شيجلا 
 ةيعفدملا ليماربلاب ةرم 23 ةنيدملا ةيسورلا تاوقلا تفصق ، ةيضاملا نيرشعلاو عبرألا تاعاسلا لالخ هنأب ، فوبوهينيس
 اًصخش 31 بيصأو صاخشأ 3 لتُق  .فيكراخ ىلع دحاو يخوراص موجه عقو امك  .نواهلا فئاذقو MLRS و
 و يكتاكيتايب و اكفيتلاس انشينفيب يف ةيتحتلا ةينبلا قفارمو لزانملا تررضت  .فصقلا ةجيتن )لافطأ 4 مهنيب(
 ةنيدم طسو مويلا رهظ دعب ةيسورلا تاوقلا تفصقو  .يشتاهريد ةنيدمو )KhTZ( زتره و فيكراخ طسوو اكفيسكلوأ
 .اًحيرج 20 و ىلتق 5 طوقس ىلإ ةيلوألا ريراقتلا ريشتو  .فيكراخ
 غلبت  .ستينود يكسرفيس رهنل ىرسيلا ةفضلا ىلع اهرسج سأر عيسوت ةيسورلا تاوقلا لواحت ، مويزيإ نم برقلاب 
 .ينفوربيدو اكفيرتيمدو يدوفاز قطانم يف يلاتقلا عالطتسالا نع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه
 يجايبيلو اكفييلازاب يتيرق ريرحت مت هنأ ركُذي  .اداضم اموجه ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا تنش ، فيكراخ ةقطنم يف 
 .فيهوشت نم برقلاب
  .يكسفيكشوتوفون و ينجيبور و انسابوب و انيميرك قطانم يف تامجه ةيسورلا تاوقلا نشت ، كسناهول ةقطنم يف 
 بسحبو  .يتولوز ةدلب طسو اوفصق دقف ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر بسحبو
  .حيسملا عوسي داليم ةيئاردتاك ىنبم فئاذق تباصأ ، كستنودوريفيس يف  .4 حرُجو ناصخش لتُق ، ةيلوألا تامولعملا
 ةيلوالا تاريدقتلا بسح قيرحلا ةحاسم غلبتو  .فصقلل ًاثيدح ديشملا يضايرلا "بميلوأ" عمجم ضرعت ، انيميرك يف

 .عبرم رتم 2400
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو  .لاتسفوزآ عنصمو يرحبلا ءانيملا ماحتقا ةيسورلا تاوقلا لواحت ، لوبويرام يف 
 زارط نم ةيجيتارتسالا تافذاقلا مادختسا كلذ يف امب ، لبانقلاو ةيخوراصلا تابرضلا رمتست ، ةيناركوألا ةحلسملا

Tu-22M3.  نوئبتخي )نسلا رابكو لافطألاو ءاسنلا مهيف نمب( نييندملا نأ لوبويرام ةطرش تركذ ، كلذ نوضغ يف 
 .صخش 1000 ىلإ مهددع لصي دق ، فوبوب ميترأ يفحصلل اًقفو  .لاتسفوزآ فصق نم
 .اكفييدفأو اكنيرام يتقطنم يف تامجه ةيسورلا تاوقلا نشت امك 
  ؛ )ايليبوفونو اكنيرام يف( راهنلا لالخ لقألا ىلع نيصخش لتقمب كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تدافأ 
 .نورخآ 4 بيصأو
 تلصاو ، ةيضاملا ةعاس 24 ـلا لالخ هنأ ، يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لثمم ، فييفيرأ نافيإ دافأ 
 ىلع فصقلا رمتسي  .ةقطنملا يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ىلع ةيعفدمو ةيخوراص تابرض نش يسورلا شيجلا تادحو
 .)اكفينيلام ، لوبييلوه ، فيكيروأ ، يكسنايماك( ةهبجلا طخ
 :وربيند هاجتا 
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 نم هير يفيرك ةقطنم يحاوض فصق مت دقف ، يميلقإلا كسفورتبوربيند سلجم سيئر ، كوشاكول الوكيم بسحبو 
 .دحاو صخش لتقم نع فصقلا رفسأو  .نوسريخ ميلقإ
 :يبونجلا هاجتالا 
 نودب ةنيدملا تناك ، اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف ةيتحتلا ةينبلاب تقحل يتلا رارضألا ببسب  .رمتسم فيالوكيم فصق 
 .مايأ ةدعل هايملا تادادمإ
 يف ةيناركوألا عقاوملا ىلع رانلا قالطإب ةيسورلا تاوقلا موقت ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو 
 .)نوسريخو فيالوكيم يتقطنم دودح نم برقلاب( اكفيردناسكلوأ هاجتا
 
 يناسنإلا عضولا
 شيجلا عم قافتالا يف حجني مل يناركوألا بناجلا نأ كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تركذ 
 .ليربأ 17 يف ةيناسنإلا تارمملا حتف متي مل ، كلذل  .ناكسلا ءالجإل رانلا قالطإ فقو ىلع يسورلا
 بسحبو  .يسورلا داحتالا بناج نم قاطنلا عساو حلسملا ناودعلل ةجيتن ايناركوأ يف اًلفط 563 نم رثكأ ىناع 
 .361 نم رثكأ بيصأو لفط 202 لتُق ، ثادحألا ةباين نع ةرداص ةيمسر تايطعم
  .انسابوب ةدلب يف جرحلا عضولا ىلإ هابتنالا ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يدياه يهريس تفلي 
 عنمو مويلا يف ةعاس 24 رادم ىلع ةنيدملا فصقب ةيسورلا تاوقلا موقتو  .رصاحملا لوبويرام هبشي وهف ، هل اقفوو
 .اًموي 50 نم رثكأ ذنم ئجالملا يف انسابوب ناكس شيعي  .ءالخإلا نم سانلا
 ةيلودلا تامظنملا وأ ايناركوأ نم ةيناسنإ تادعاسم يأ لوخدب ةيسورلا تاوقلا حمست ال ، لوبويرام ةدمع بتكمل اًقفو 
 ةجاجزو زبخ فيغر ىلإ عقاولا يف لصت"( ةليئض اهنكل ، مهسفنأب ةيناسنإلا مهتادعاسم نوعزوي مهنإ  .ةنيدملا ىلإ
 .ةنيدملا ناكسل ةيبطلا ةدعاسملا ميدقتل طورش دجوت ال امك  .يثراك لكشب ةيفاك ريغ يهو )"مويلا يف ءام
 يف ضاقنألا تحت نم اًصخش 41 ثثج لاشتنا مت ، ليربأ 6 يف لمعلا ءدب ذنم هنأ ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ تركذ 
 .اكنايدوروب
 فُطتخا دق اًماع 16 رمعلا نم غلابلا هنبا نإ ، كايروب غيلوأ ،يجوروباز ةقطنم يف يجوروباز ةيالو ةرادإ سيئر لاق 
 .يجوروباز ىلإ لوبوتيليم نم لقتنت ءالجإ ةلفاق تناك امنيب اكفيليساف يف ةيسور شيتفت ةطقن دنع ليربأ 8 يف
  .ميلعتلا عاطق يلثممل "ليهأت ةداعإ تاركسعم" تماقأ مرقلا لالتحا ةرادإ نأ يمالعإلا ليلضتلا ةحفاكم زكرم دافأ 
 ."ةيسورلا ةيميلعتلا ريياعملا" ىلإ لوحتلا ىلع ايزهزيروبازو فوكراخو نوسريخ قطانم نم نوملعملا ربجُي ، كانه
  
 يداصتقالا عضولا 
 ةيطغتل عبسلا ةعومجم نم رالود رايلم 50 تبلط ايناركوأ نأ ىلإ ، ايناركوأ سيئر راشتسم ، وكنتسوأ هيلوأ راشأ 
 .اهتينازيم زجع
 بوبحلل ةطحم ءانب ، ةيناركوألا ةيعارزلا قوسلا يف ةدئارلا تاكرشلا ىدحإ ، ةيعارزلا ةضباقلا نولوبين ةكرش مزتعت 
 يف نحشلل ةيناركوألا بونادلا ةكرش لوطسأ مادختسا ةيناكمإ ةكرشلا سردت ، صوصخلا هجو ىلع  .ليعامسإ يف
 .ةيتسجوللا اهتاططخم
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ةثداحم يف برحلا دعب رامعإلا ةداعإل ريضحتلا ةلأسمو ايناركوأل ةيلاملا ةدعاسملا يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا شقان 
 .افيجروج انيلاتسيرك يلودلا دقنلا قودنص ةريدم عم ةيفتاه
 داحتالا هيجوت قيبطت يف ةيرهن وأ ةيرحب ئناوم اهيدل يتلا يبوروألا داحتالا لود عيمج تأدب ، ليربأ 17 يف 
 يتلا نفسلا ايراغلب تعنم ، صوصخلا هجو ىلع  .اهئناوم ىلإ ايسورل ةعباتلا نفسلا لوخد رظحي يذلا يبوروألا
 .دوسألا رحبلا ىلع اهئناوم لوخد نم يسورلا ملعلا عفرت
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 ىلع يسورلا ناودعلا نم نيررضتملل ةيناسنإلا تادعاسملل ةيفاضإ وروي نويلم 50 صيصخت يبوروألا داحتالا ررق 
 5 صيصخت متيسو ، ايناركوأ يف ةيناسنإ عيراشمل وروي نويلم 45 هيجوت متيس هنأ ىلإ راشي  .ايناركوأ يضارأ
 .افودلوم يف عيراشمل وروي نييالم
 يرورضلا نايبتسالا لعفلاب ألم دق يناركوألا بناجلا نأ ، افكفوج روهيإ ، ايناركوأ سيئر بتكم سيئر بئان دافأ 
 دفو لبق نم ليربأ 8 يف فييك ىلإ هراضحإ مت يذلاو ، يبوروألا داحتالا حشرم عضو ىلع لوصحلل ايناركوأل
 .نيال ريد نوف الوسروأ ، ةيبوروألا ةيضوفملا ةسيئر  ةسائرب
 دض ايسور مئارج نأ نم دكأتلاو ايناركوأ ةرايزل نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا يكسنيليز ريميدولوف اعد 
 .ةيكيرمألا نإ نإ يس ةانق عم ةلباقم لالخ يكسنيليز كلذب حرص  ."ةيعامج ةدابإ ىوس تسيل" نييناركوألا نينطاوملا
  
 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
 


