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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	20 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ19	

	
 يلمعلا عضولا
 ةينبلا ىلع فصقلا لصاوتت ، هسفن تقولا يف  .قرشلا يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عافد رسك يسورلا شيجلا لواحي 
 .ايناركوأ نم ةيبونجلاو ةيقرشلا قطانملا يف اميس الو ، ةيركسعلاو ةيندملا ةيتحتلا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 تآشنمو ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا نم تادحو برضل ةلواحم يف ، فيكراخ يف تابرضلا ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 و يكسفييك يتقطنم نأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأ دافأ  .ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلا
 .21 ةباصإو صاخشأ 3 لتقم نع رفسأ امم ، MLRS نم اتفصق دق ةنيدملا يف ينلايرتسودنا
 ةئيه تدافأ  .)ينفيربيدو اكفيهيلوس ىلع( يبونجلا هاجتالا يف موجه نش ةيسورلا تاوقلا تلواح ، مويزيإ ةقطنم يف 
 .هدص مت موجهلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا
 امك  .انيميرك ةدلب نم برقلاب ةفاثك رثكألا وه  .كسناهول ةقطنم يف ةهجاوملا طخ ىلع ةطشنلا ةيئادعلا لامعألا رمتست 
 انسابوب ةنيدم قمع ىلإ مدقتلل ةيسورلا تاوقلا هتنش موجه نع ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ
 .ينزيبورو كستنودوريفيس ماحتقال تالواحمو
 فصق ببسب انيميركو كسناشتيسيلو كسيزوردوفون يف قئارحلا كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لجست 
 .ءابرهك نودب ةيناكس ًازكرم 215 تكرتو  .يلاعلا دهجلا طوطخ دحأ ررضت امك  .ةيسورلا تاوقلا
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 جوف دئاق بئان ، رامالاب فالسوتايفسل اًقفو  .لوبويرام يف لاتسفوزآ عنصم ماحتقا ىلع اهدوهج ةيسورلا تاوقلا تزكر 
 .ضاقنألا تحت سانلا نم ريثكو ، عنصملا ىلع لمحتلا ةديدش ةيسور لبانق ءاقلإ متي ، فوزآ
 نم برقلاب رمتسم لاتقلا  .ناميل ةدلب هاجتا يف موجه نشل ةيسورلا تاوقلا دعتست ، كستينود ةقطنم لامش يف 
 ةقطنملا بونج يف  .لبمايو نشيراز يتيرق نم برقلاب ةيسور ةيركسع تادعم تدصر  .انيلود انيليزو كسروت يتنطوتسم
 .لبونفيرو اكليسوفون اكيليف يتنطوتسم نم برقلاب لاتقلا رودي ،
 نيتيريشوأو اكنيرام تاهاجتا يف اهفصق ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو 
 3 لتُق ، كستينود ةقطنم ىلع يسورلا فصقلا ةجيتن  .كسروتامارك ىلع ةيخوراص ةبرض كانه تناك امك  .اكفييدفأو
 .)دحاو لفط مهنيب( نيرخآ نييندم 5 بيصأو ، )ينتادوهالبو اكفييدفأو كسروتامارك يف( صاخشأ
 دقف ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو  .اكنيرام نم برقلاب اًداضم اًموجه ةيناركوألا تادحولا تنش 
 .ةنيدملا هذه ىلع ةلماكلا ةرطيسلا اوداعتسا
 ال ، ةقطنملا يف ةيئادعلا لامعألا فيثكتب ، خوراتس ردنسكلوأ ، ايزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 

 .يهولوب هاجتا يف اميس
 :وربيند هاجتا 
 نم )كسفورتبوربيند ةقطنم( هير يفيرك ةقطنم يف كسلودونيليز ةنيدم ىلع رانلا يسورلا داحتالل ةحلسملا تاوقلا تقلطأ 

MLRS.  ىرخأ تآشنمو ةيعارز تالآو ةسردم ىنبمو قباوطلا ددعتم ينكس ىنبمب رارضأ تقحلو. 
 :يبونجلا هاجتالا 
 .اكفيردناسكلوأ ةقطنم يف لاتقلا رمتسي ، نوسريخ ةقطنم يف 
 نأب دافأو  .ليربأ 19-18 ةليل ةنيدملا فصقب ةقلعتملا تانايبلا شتيفيكنيس ردنسكلوأ فيالوكيم ةيدلب سيئر حضوأ 

 .يليللا فصقلا ءارج حورجب اوبيصأ نيصخش
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  .فيالوكيم ةقطنم يف اكناتشاب ةدلب يف ىفشتسم فصقب افييزامز انح يميلقإلا فيالوكيم سلجم ةسيئر تدافأ 
 .ىحرج بيصأ ، ةيلوألا تامولعملا بسحبو
 تامولعملا ةهجاوم 
 يف "ةفئازلا تاءاتفتسالا" ـل تادادعتسالا نع ةيناركوألا عافدلا ةرازول ةعباتلا تارابختسالل ةيسيئرلا ةيريدملا تغلبأ 
  .ايسور ىلإ يضارألا هذه مضو "ةيبعشلا تايروهمجلا" ـب ىمسي ام نالعإل نيتللتحملا فيالوكيمو نوسريخ يتقطنم
 ناكسلاب ةصاخلا رفسلا تازاوج تانايب مادختساو ، تابيتكلاو تاقصلملاو عارتقالا تاقاطب ةعابطب لالتحالا ةرادإ موقت
 .ةيمهو تيوصت تارامتسا ةئبعتل ، "ةيناسنإلا تادعاسملا" ـب ىمسي ام رادصإ ءانثأ اهيلع لوصحلا مت يتلا ، نييلحملا
 
 يناسنإلا عضولا
 500 نم رثكأ نأ ، ايستيلسيك يهريس ، ايناركوأل مئادلا لثمملا فشك ، ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجمل عامتجا يف 
 نم مهعنمت قئاثو نييناركوألا نع تردص  .يسورلا داحتالا ىلإً ارسق اولُقن دق ، لفط فلأ 121 مهنيب نم ، يناركوأ فلأ
 .نيماع ةدمل ةيسورلا قطانملا ةرداغم
 ببسب ليربأ 19 يف يناسنإ رمم يأ حتف متي مل هنأ كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 هاجتا يف ةرداغملل نييندملل رمم ريفوت ضفري لوبويرام يف يسورلا شيجلا  .كستينود ةقطنم يف فينعلا فصقلا
 .فيكراخو نوسريخ يتقطنم يف ةيناسنإ تارمم حتف نأشب ةبعصلا تاضوافملا لصاوتتو  .كسنايدريب
 لتُق .ليربأ 18 موي ةياهنب ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 4966 ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم لجس 

 572 بيصأ ناسين / ليربأ 19 ىتح هنأ ثادحألا ءاعدا ولثمم دافأ  .يسورلا وزغلل ةجيتن 2862 حرجو صاخشأ 2104
 .367 ىلإ نيباصملا لافطألا ددع عفترا  .قباسلا مويلا نع )205( ىلتقلا ددع ريغتي ملو  .ايناركوأ يف اًلفط
 4.9 نم رثكأ ربع :صخش نويلم 12 ايناركوأ يف ةرمتسملا ةيئادعلا لامعألا ببسب رياربف 24 ذنم نيحزانلا ددع زواجت 
 .ةيالولا لخاد مهتماقإ ناكم رييغتب لقألا ىلع صخش نويلم 7.1 ماق  ؛ ايناركوأل ةيلودلا دودحلا صخش نويلم
 مت ، كلذل ةجيتنو  .برحلا ىرسأل لدابت ةيلمع سماخ نع كوشيريف انيريإ ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 .رسألا نمً ايندم 16 و )طابض 10 كلذ يف امب( ًايناركوأ اًيركسع 60 حارس قالطإ
 اهيلع ءاليتسالا مت يتلا مويزيإ ةقطنم يف هنأ ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ضوفم حرص 
  .ايناركوأ دض برحلا يف ةكراشملل ةوقلاب نييلحملا ناكسلا "ةئبعتب" ةيسورلا تاوقلا موقت ، فيكراخ ةقطنم يف اًتقؤم
 لالتحالا ةلود ىلع ةدشب رظحت يتلاو ، برحلا تقو نييندملا ةيامحب ةقلعتملا فينج ةيقافتا نم 51 ةداملل كاهتنا اذه
 وأ ةحلسملا تاوقلا يف ةمدخلل نينطاوم اوسيل  ةلتحم ةلود وأ عازنلا يف فرط ةطلسل نيعضاخلا صاخشألا رابجإ"
 ." ةدعاسملا
  .يسورلا ناودعلا ةجيتن فييك ةقطنم يف اولتق يندم 1000 نم رثكأ نأ فوتيبين يردنأ فييك ةقطنم ةطرش دئاق دافأ 
 .اهدحو اشتوب ةنيدم يف ةثج 420 نم رثكأ ىلع لعفلاب روثعلا مت
 ةروظحملا رئاخذلا مادختسا( فييك ةقطنمب نيبرإ ةدلب يف سورلا نيلتحملا مئارج يموكحلا تاقيقحتلا بتكم وققحم قثو 
 ًاربق 13 ةلودلا ثحابم بتكم وفظوم فشتكا  .)ناكسلل ةيعامجلا ةدابإلاو ، ةرربملا ريغ ةوسقلاو ، فينج ةيقافتا بجومب
 قئاثولاو ةيركسعلا تادعملاو رئاخذلاو ةحلسألا نم ريبك ددع دوجو نع قيقحتلا فشك امك  .نيبريإ ةدلب يف نييندمل
 ةنحاش ترجفنا ناسين 19 يف  ً.امئاق ماغلألا ديدهت لازي ال ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ءامتنالا تامالع نم اهريغو ةيسورلا
 .قئاسلا لتقو نيبريا يف مغل يف زاماك
 رالود رايلم يلاوح ىلإ ةجاح كانه نإ كويلبراك ريميدولوف ةدلبل قباسلا ةدمعلاو نيبريإ يف رامثتسالا سلجم سيئر لاق 
 .ةنيدملا يف ةررضتملا وأ ةرمدملا ةيتحتلا ةينبلاو نكاسملا ميمرتل
 ةحصلا ةمظنم تلجس ، طابش / رياربف 24 ذنم هنأ ، سوسيربيغ موناهدأ سورديت ، ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم سيئر دافأ 
 .حورجب 53 بيصأو اًصخش 73 اهلالخ لتُق ، ايناركوأ يف ةيبط تآشنم ىلع ًاموجه 147 ةيملاعلا
 هايملا ىلإ لوصولا ةيدودحم نم صخش نويلم 4.6 يناعي ، ايناركوأ يف )فسينويلا( ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل اًقفو 
 6 هعومجم ام حفاكي  .ءابرهكلاو هايملا تاكبش ريمدت ىلإ ىدأ يذلاو ، ةيناركوألا يضارألا يف فينعلا لاتقلا ةجيتن
 .برشلا هايم ىلع لوصحلل اًيموي صخش نييالم
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 ديع نأشب ايناركوأ يف لاتقلا يف مايأ ةعبرأ ةدمل "يناسنإ فقوت" ىلإ شيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا اعد 
 .ةررضتملا قطانملا ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا لاصيإو نييندملل نمآلا ءالجإلا نامضل حصفلا
 
 يداصتقالا عضولا
 .يناركوألا يسورلا عارصلا ةجيتن 2022 ماع يف ٪35 ةبسنب يناركوألا داصتقالا طوقس يلودلا دقنلا قودنص عقوتي 
 مهروضح نود نيعدوملل ىلوألا تاضيوعتلا عفد ليربأ 19 نم اًرابتعا كنب تافيرب أدب ، عئادولا نامض قودنصل اًقفو 
 .)تنرتنإلا ربع( كنبلا ةسسؤم يف يصخشلا
 ءاشنإ متيس ، ةياغلا هذهلو  .برحلا دعب ايناركوأ يف رامعإلا ةداعإ فيلاكت نم ريبك ءزج ضيوعت يبوروألا داحتالا مزتعي 

 اذه يف ىلوأ ةوطخك  .ةيناركوألا ةموكحلا عم رواشتلاب تاحالصإلاو تارامثتسالا ليومتل نماضتلل ينامتئا قودنص
 .ايناركوأل ةيلاملا تاجايتحالل لماش مييقت ءارجإب ، يلودلا كنبلا عم كارتشالاب ، ةيبوروألا ةيضوفملا موقتس ، عورشملا
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 يف ةيفرعلا ماكحألا ديدمت" نأشب نوناق عورشم يناركوألا ناملربلا ىلإ يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا مدق 
 .ويام 25 ىتح - رخآ رهش ةدمل "ايناركوأ
 ادنكو ىمظعلا ايناطيربو ايناملأو اسنرفو ايلاطيإو ةدحتملا تايالولا ةداق قفاو ، ةقيقد 90 ةدمل تنرتنإلا ربع عامتجا لالخ 
 امب ، ايناركوأل ةيركسعلا ةدعاسملا ةدايز ىلع يبوروألا داحتالا ءامعزو يسلطألا لامش فلحو اينامورو ادنلوبو نابايلاو
 .نفسلل ةداضملا خيراوصلاو  ةيعفدم ةمظنأ لاسرإل دادعتسالا كلذ يف
 لاق ، ةثداحملل ةجيتن  .تور كرام ادنلوه ءارزو سيئر عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىرجأ 
 .تاعردملا كلذ يف امب ، ايناركوأ ىلإ ةليقث ةحلسأ لاسرإ ررق هنإ يدنلوهلا ءارزولا سيئر
 عطقو ةلتاقم تارئاط نييضاملا نيعوبسألا لالخ تقلت ايناركوأ نأ يبريك نوج ةيكيرمألا عافدلا ةرازو مساب ثدحتملا ركذ 
 .ىرخأ لود نم تارئاط رايغ
 ليدعتل ططخت يتلا( اينامور  .ايناركوأ ىلإ ةليقث ةيعفدم لسرتس هتلود نأ ودورت نتساج يدنكلا ءارزولا سيئر نلعأ 
 ىلإ ةحلسألا لقنل اًضيأ ةدعتسم ادنلنفو )وتانلا يف ءاضعألا ريغ لودلا ىلإ ةحلسألا لقن رظحت يتلا ةينطولا اهتاعيرشت
 .ايناركوأ ىلإ ةحلسأ ديروت يونت ال هتلود نأ ىرخأ ةرم وتراجيزس رتيب يرجملا ةيجراخلا ريزو دكأ  .ايناركوأ
 تابابدلا حالصإ ىلع تقفاو كيشتلا ةيروهمج نأب ديفت يتلا تامولعملا افوشونريشت اناج ةيكيشتلا عافدلا ةريزو تدكأ 
 .ةيلاتقلا تايلمعلا يف تررضت يتلا ةعردملا دنجلا تالقانو ةيناركوألا
 ىلإ رايط نودب تارئاطلا كلذكو  ةيئايميكلاو ةيجولويبلاو ةيوونلا ةيعافدلا ىواعدلا لقنل ةينابايلا عافدلا ةرازو ططخت 
 ةدايز ىلع ةلودلا لمعت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .يسورلا حلسملا ناودعلا ةهجاوم يف اهتدعاسم نم ءزجك ايناركوأ
 300 ايناركوأ ضارقإل ططخت هدالب نإ ويموف اديشيك ينابايلا ءارزولا سيئر لاق  .ايناركوأل ةيداصتقالا تادعاسملا
 .قباسلا حارتقالا نع تارم ثالث ديزي ام وهو ، رالود نويلم
 لمشت يتلاو ، ايناركوأ ىلإ ةحلسألا تادادمإ ليومتل ةدعتسم ايناملأ نإف ، زتلوش فالوأ يناملألا راشتسملل اًقفو 
 ةصاخلا هتابلط لعفلاب يناركوألا بناجلا مدق دقو  .ديزملاو ةريخذلاو يوجلا عافدلا تادعمو تابابدلل ةداضملا ةحلسألا
 .ةلصلا تاذ تاحرتقملاب
 متي يتلاو ، ًايلخاد نيدرشملل ةيجذومن لزانم لوأ حاتتفا ةبسانمب فيفل ىلإ يكيواروم زويتام ادنلوب ءارزو سيئر لصو 
 .يدنلوب معدب اهؤانب
 عنقتسو ايسور ىلع يبوروألا داحتالا هضرفي يذلا يطفنلا رظحلا ديؤت اسنرف نإ ريمول ونورب يسنرفلا ةيلاملا ريزو لاقو
 .ةوطخلا هذه معدب ىرخألا لودلا
 مت ، صوصخلا هجو ىلع  .مهتالئاع نم دارفأو لامعأ لاجر مهنيب ، ايسور نم ادرف 14 ىلع ةديدج تابوقع ادنك تنلعأ 
 ةمئاق ىلع انيلويبان اريفلإ يسورلا يزكرملا كنبلا سيئرو افونوخيت انيرتاكيإو افوستنوروف ايرام نيتوب يتنبا عضو
  .مهعم تايقافتا يأ ىلع رظح ضرف ىلإ ةفاضإلاب ، تابوقعلل نيعضاخلا سورلا تاكلتمم ادنك دمجتس  .تابوقعلا
 .دالبلا لوخد نم تابوقعلل نيعضاخلا صاخشألا عنم متيس ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
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 نم برقلاب اهزاجتحا دعب اهتهجو ىلإ اههجوت ءانثأ ساجيب ةيسورلا طفنلا ةلقان ةينانويلا لحاوسلا رفخ تاوق تعنم 
 ىلع يبوروألا داحتالا اهضرف يتلا تابوقعلاب ةصاخلا تاميلعتلا قفو ةنيفسلا زجح رمأ ردصو  .ايوبيإ ةريزج لحاس
 .ايسور
  
 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  


