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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	22 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ21	

	
 يلمعلا عضولا
  .ةيتحتلا ةينبلا تآشنم ىلع ةيلبانقلاو ةيخوراصلا تامجهلا نع الضف قرشلا يف اهتامجه ةيسورلا تاوقلا لصاوتو 
 ىلع ةرطيسلا يناركوألا شيجلا لصاوي ثيح ، ةحيحص ريغ لوبويرام ىلع ءاليتسالا لوح ةيسورلا ةياعدلا تاءاعدا
 .لاتسفوزآ عنصم يضارأ
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 يف MLRS نم ةفيذق 15 يلاوح ذيفنت مت ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأل اًقفو 
 نم ةنيعم قطانم يعفدملا فصقلا فدهتسا ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ليربأ 21 ىلإ 20 ةليل لالخ ةقطنملاو فيكراخ
 تامولعملا بسحبو  .ةقطنملا يف فيهوشت و فيشتولوز و يشتاهريد و )اكفيسكلوأ  .و فوكراخ ، اكفيتلاس( فيكراخ
 نم ةرم 50 وحنب فصقلل فيكراخ تضرعت ، ناسين / ليربأ 21 لالخ  .فصقلا ءارج صاخشأ 5 بيصأ ، ةيلوألا
 ةنيدم فصق ءارج نيرخآ نينثا ةباصإو نيصخش لتقم فوبوهينيس هيلوأ غلبأو  .ةددعتملا خيراوصلا تافذاقو ةيعفدملا
 .فيكراخ
 مدقتت ةيسورلا تاوقلا  .ةيكيتكت - ةبيتك 25 ىلإ لصي ام ايسور تزكر ثيح ، مويزيإ هاجتا يف طشنلا لاتقلا رمتسي 
 .ينفيربيد طيحم يف مدق ئطوم ىلع لوصحلا نولواحي مهنإ  .يدوفاز ةيرق هاجتاب
 ةيسورلا تاوقلا نأب ديفت يتلا ريراقتلا ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس ىفنو 
  .رمتسم ةنيدملا ةقطنم يف لاتقلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ  .ينجيبور ىلع تلوتسا
 .يكسفيكشوتوفونو انسابوب يتقطنم يف لاتقلا رمتسي امك
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
  .لاتسفوزآ عنصمو يرحبلا ءانيملا نم برقلاب لوبويرام يف لاتقلا رمتسي ، ةيسورلا تاحيرصتلا نم مغرلا ىلع 
 يف كستينود ةقطنم لامش يف نومدقتي مهنأ امك  .ةيعانصلا ةقطنملا ىلع ةيعفدمو ةيوج تابرض نشت ةيسورلا تاوقلا
 .نشيراز ةنطوتسم نم برقلاب ةيموجه تايلمعب نوموقيو ، ناميل هاجتا
 نييندم 5 نع لقي ال ام بيصأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو  .رمتسم ةهجاوملا طخ ىلع فصقلا 
 .راهنلا لالخ ةقطنملا يف )تومخابو نشيرازو لبمايو راديلهوف يف(
 لازي ال ةقطنملا يف ةدح رثكألا عضولا نإف ، يجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لثمم ، فييفيرأ نافيإل اًقفو 
 .عقاوملا ىلع كراعم رودت ثيح ، يهولوب لوبيايلوه هاجتا يف
 8 بيصاو  .ايستيتروخ ةريزج ىلع خيراوصلا تطقس  .هيجوروباز ىلع نيتيخوراص نيتبرض ةيسورلا تاوقلا تنش 
 .فيفل ىلإ ايهزهزيروباز نم ءالجإ راطق ررضت امك  .صاخشا
 :وربيند هاجتا 
 ةيخوراص تابرض 3 ذيفنت مت هنأ ، كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنشينزير نيتنلاف دافأ 
 ةجيتن نييندم 5 بيصأ .ليربأ 21 يف كسفورتبوربيند ةقطنم يف كسفوكسوموفون ةقطنم يف ديدحلا ةكسلا طخ ىلع
 .تابرضلا
 :يبونجلا هاجتالا 
 فصق  .فيالوكيم نم بارتقالا ةيسورلا تاوقلا تالواحمب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 فيالوكيم ةنيدم يف ليربأ / ناسين 21-20 ليل عقو يذلا فصقلا رفسأ ، ةثّدحملا تايطعملا بسحبو  .رمتسم ةنيدملا
 نم برقلاب ةيمامألا طوطخلا ىلع يلاتق عالطتساب ةيسورلا تاوقلا موقت امك  .نيصخش ةباصإو صخش لتقم نع
 .وربيند رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع كسفورتبوربيندو نوسريخ يتقطنم دودح
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 تامولعملا ةهجاوم 
 لتحملا نوسريخ ميلقإ يف ةيناكسلا زكارملا نم ديدعلا يف هنأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 ناكسلا  ."يناكسلا ءاصحإلا" و "ءاتفتسالا" ـب ىمسي امل طيطختلا نولصاويو ، لاجرلا ةئبعت سورلا نلعأ ، اًتقؤم
 .ةقطنملا يف تانطوتسملا نيب لقنتلا نم نوعونمم نييلحملا
 
 يناسنإلا عضولا
 21 يف هل ططخملا لوبويرام نم يناسنإلا رمملا نأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تدافأ 
 نإ وكنيشيوب ميداف لوبويرام ةيدلب سيئر لاق  .عمجتلا طاقن نم برقلاب فصقلا ببسب لمعي مل ناسين / ليربأ
 ىلإ تلصو دق ليربأ 20 يف ةنيدملا ةرداغم نم اونكمت نيذلا لوبويرام ناكس نم 79 لقت يتلا ءالجإلا تالفاح
 .ايهزيروباز
 نوسريخ ةقطنم نم يناسنإلا رمملا لطعت دقف ، هير يفيرك يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، لوكليف ردنسكلوأ بسحبو 
 اكسفوستنوروفوفون عمتجم سيئر ، كوشرام ريميدولوف ، ءالخإلا ةلفاق قسنم رسأ مت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .اًضيأ
 .دحوملا يميلقإلا
 9 و )طابضلا نم مهنم نانثا( نييناركوأ دونج 10 حارس قالطإ مت ، كلذل ةجيتنو  .ىرسألل ديدج لدابت ثدح 
 .نييندم
 يف ةيندم ةيحض 5264 ليربأ 20 موي ةياهن ىتح ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم لجس 
 .)ًاحيرج 2919 و اًليتق 2345( ةيداحتالا ايسور ناودع ةجيتن ايناركوأ
 لتُق ، ناسين / ليربأ 21 حابص ىتح  .ايناركوأ يف اوبيصأ اًلفط 584 نم رثكأ نأ ثادحألل نوماعلا نوعدملا دافأ 
 .376 حُرجو لافطأ 208 نع لقي ال ام
 صخش نييالم 5 يلاوح  .يسورلا ناودعلا مهدرش دق يناركوأ نويلم 7.7 نم رثكأ نأ ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ردقت 
 .دالبلا اورداغ
 سيئرلا دافأ  .ةيناسنإلا تادعاسملا يسورلا شيجلا عنمو فصقلا رارمتسا عم لوبويرام يف ةيناسنإلا ةثراكلا مقافتت 
 نويندم اضيأ كانه  ؛ ةنيدملا يف اًيلاح نورصاحم يركسع حيرج 400 نم رثكأ نأ يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا
 .لوبويرام يف ينابملا عيمج نم ٪98-95 يلاوح ريمدت مت ، يكسنيليزل اًقفو ، اًضيأ  .ىحرج
 ةحلسملا تاوقلا اهتبكترا يتلا برحلا مئارج نم ديزملا كانه نأ ، لوبويرام ةدمع راشتسم ، وكنيشويردنأ ورتب حرص 
 ويفحص ىقلت  .شوهنام ةيرق يف لوبويرام ىتومل يعامج نفد ميظنت ىلإ راشأ ، صوصخلا هجو ىلع  .ةيسورلا
  .رتم 300 نع هلوط ديزي قدنخ - ةيعامجلا ةربقملل لمتحملا عقوملا رهظت يتلا ةيعانصلا رامقألا روص ادوبوفس ويدار
 .اًرتم 13.7 ، ةثج 67 ىلع روثعلا مت ثيح ، اشتوب يف ةيعامجلا ةربقملا قدنخ لوط غلبي ، ةنراقملل
 يف ةلتحملا تانطوتسملا عيمج قلغأ يسورلا شيجلا نأ ةيناركوألا عافدلا ةرازوب ةيسيئرلا تارباخملا ةيريدم تدافأ 
 تانحش رظح مت  .يسورلا داحتالا يضارأ ىلإ طقف ةنكمم ةرداغملا  .فيكراخ ةقطنمب كولرب يكيليف ةقطنم
 ىلع رانلا قالطإ نم نييلحملا ناكسلا ريذحت مت  .ةيناركوألا ةرطيسلل ةعضاخلا يضارألا نم ةيناسنإلا تادعاسملا
 .تادعاسملا لاصيإ نولواحي نيذلا نيعوطتملا
 حصفلا ديعل يناسنإ فقوب شيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ءادن ةدحتملا ممألا ىدل يسورلا دفولا ضفر 
 ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا لاصيإو لاتقلا قطانم ةرداغم يف نيبغارلا نييندملل نمآلا رورملا لجأ نم مايأ ةعبرأ ةدمل
 .ايناركوأ يفً اررضت رثكألا قطانملا
 
 يداصتقالا عضولا
 يتلاو ، برحلا دعب ايناركوأ يفاعتل ةطخ تعضو ةموكحلا نأ وكنيريفس ايلوي داصتقالا ءارزو سيئر ةبئان تغلبأ 
 ماخلا داوملا تارداص نم لاقتنالاو ، ةقاطلا لالقتساو ، 2024 ماع يف يبوروألا داحتالا ىلإ ايناركوأ مامضنا لمشت
 .ةيركسعلا تاينقتلا ريوطتو ، ةعنصملا تاجتنملا ىلإ
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 اعدو  .رالود رايلم 600 فلكتس يسورلا وزغلا دعب ايناركوأ ءانب ةداعإ نإ لاهيمش سينيد ايناركوأ ءارزو سيئر لاق 
 قودنصلا نم ةدراولا ةيطايتحالا لوصألا نم ةئاملا يف 10 ةبسنب عربتلا ىلإ يلودلا دقنلا قودنص ءاضعأ لاهيمش
 .عورشملا اذه معدل
 رايلم 60 تغلب ةيناركوألا ةيتحتلا ةينبلاب تقحل يتلا ةيداملا رارضألا نأ ىلإ سابلام ديفيد يلودلا كنبلا سيئر راشأو 
 .برحلا نم ةيداصتقالا رئاسخلا لمشي ال ريدقتلا  .برحلا رارمتسا عم رثكأ دادزتسو ، رالود
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
  .ةرايز يف فييك ىلإ زيشناس ورديب ينابسإلا ءارزولا سيئرو نسكيرديرف تيم يكرامندلا ءارزولا سيئر لصو 
 مهعامتجا لالخ  .يسورلا لالتحالا نم اهريرحت مت يتلا ، فييك ةقطنم يف اكنايدوروب اورضح ، مهترايز نم ءزجك
 ايناركوأ يفاعتو ، ايناركوأل ةيعافدلا تاردقلا زيزعت تايناكمإ اوشقان ، يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا عم
 .يبوروألا اهلماكت قافآو ، برحلا دعب
 رامعإ ةداعإ ةيلمع ةدايقل ايناركوأ ضرع ىلع اهتقفاوم نسكيرديرف تيم كرامندلا ءارزو ةسيئر تدكأ ، ةرايزلل ةجيتن 
 ءارزولا سيئر راشأو  .ايناركوأل ةيركسعلا تادعاسملا ةدايز تنلعأ ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .برحلا دعب فيالوكيم
  .ايناركوأ يف برحلا مئارج يف قيقحتلا يف ةدعاسملل ءاربخ قيرف لسرتس اينابسإ نأ ىلإ زيشناس ورديب ينابسإلا
 ةبرع 20 و ىرخألا داوملاو ةريخذلا نم نط 200( ةينابسإلا ةيركسعلا تادعاسملا نم ةنحش لاسرإ مت هنأ دكأ امك
 .ايناركوأ ىلإ )ةعردم
 نييسايسلا عم تاعامتجالا نم ةلسلس لاهيمش سينيد يناركوألا ءارزولا سيئر دقع ، ةدحتملا تايالولل هترايز لالخ 
 باونلا سلجم ةسيئرو ، نيلي تيناج ةنازخلا ةريزوو ، ندياب وج يكيرمألا سيئرلا - نييكيرمألا نييموكحلا نيلوؤسملاو
 ، ايسور ىلع تابوقعلا نم ديزم ضرفو ، ايناركوأل يلاملا معدلا عيسوت اوشقان ، عامتجالا لالخ  .يسوليب يسنان
 .ايناركوأل ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت نع الضف
 ةعردم دنج تالقانو درابويل تابابد ايناركوأ حنم يلاغتربلا ناملربلا نم يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا بلط 
 ايسور دض تابوقعلا ديدشت ةرورض ىلإ راشأو  .يسورلا ناودعلا دض عافدلل نفسلل ةداضملا نوبراه خيراوصو
 .ةيسورلا نفسلا مامأ ةيلاغتربلا ئناوملا قالغإو ةيسورلا قوسلا نم باحسنالاب ةيبوروألا تاكرشلل يئدبملا رارقلاو
 نوغاتنبلا ماق ، دعب اميف  .ايناركوأل رالود نويلم 800 ةميقب ةديدج ةيركسع تادعاسم ةمزح نع ندياب وج نلعأ
  ؛ ةيعفدم ةريخذ ةعطق 144000 و ملم 155 رايع رزتواه عفدم 72 لمشت ، ديدحتلا هجو ىلع  .هتايوتحم ليصفتب

 تادعملا  ؛ Phoenix Ghost زارط نم ةيكيتكت رايط نودب ةرئاط 121 نم رثكأ  ؛ ةيكيتكت رزتواه رطق ةبكرم 72
 .رايغلا عطقو ةيناديملا
 ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ايناركوأ ةموكحل ةرشابم ةيداصتقا ةدعاسمك رالود نويلم 500 ةدحتملا تايالولا مدقتس امك 
 .ةيكيرمألا ئناوملا لوخد نم ةيسورلا نفسلا ةدحتملا تايالولا رظحت
 فيفختلل ةممصم ضورق تانامض لكش يف ايناركوأل ةيلاملا تادعاسملا نم رالود نويلم 500 ةدحتملا ةكلمملا تمدق 
 .ايناركوأو ايسور نيب عارصلل ةيداصتقالا بقاوعلا نم
 ، ةيلامكلا علسلا نم اًددعو باشخألا داريتسا ترظح دقف :ايسور ىلع تابوقعلا نم اًديزم ةدحتملا ةكلمملا تضرف امك 
 ، ىرخأ ةيسور ةكرشو ًانطاوم 26 تابوقعلا ةمئاق لمشت  .ايسور عم ةراجتلا ىلع ةيكرمجلا موسرلا ةدايز نع اًلضف
 .ايناركوأ يف برح مئارج يف نيطروتملا نييركسعلا نيلوؤسملا رابك كلذ يف امب
 ةسسؤملا نم ايسور جارخإ ىلإ ، ىرخأ رومأ نيب نم ، اعد ثيح يلودلا كنبلل رمتؤم يف يكسنيليز ريميدولوف ثدحت 
 ةداعإل لاومألا مادختسا بجي  .يسورلا داحتالا يف ةيلامو ةيراجت تالماعم يأ ىلع ةصاخ "برح ةبيرض" ضرفو
 .ايناركوأ رامعإ
 يوجلا عافدلا تاموظنمو ةليقثلا نواهلا فئاذق تلقن هتيالو نإ ساكسواشونا ساديفرا يناوتيللا عافدلا ريزو لاق 
 ةيلامجإلا ةميقلا  .ايناركوأ ىلإ ةشاشرلا عفادملاو ةريخذلاو ةيوديلا لبانقلاو تابابدلل ةداضملا ةحلسألاو ةلومحملا
 ةيناملألا ةيجراخلا ةريزو تحرص ، اهرودب  .ورويلا نم نييالملا تارشع ىلإ لصت ةلوقنملا ةيركسعلا تادعاسملا عيمجل
 ةدعتسم اينيفولس  .ةعردملا تابرعلا كلذ يف امب ، ةمزاللا ةحلسألاب ايناركوأ ديوزتل ةدعتسم نيلرب نأ كوبرب انيلانأ
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 دنج تالقان ميلستب انايلبويل لبق نم ةحلسألا هذه ةراسخ ضيوعت مت اذإ ايناركوأ ىلإ T-72 تابابد نم ةعفد لقنل
 .ةحفصم تابرعو ةيناملأ ةعردم
 ىلع ايناركوأ يف ةيسورلا برحلا مئارجب فرتعي ًانايب عامجإلاب ينوتسإلا ناملربلا دمتعا ، يئانثتسا عامتجا يف 
 .اًهباشم اًرارق ايفتال ةيروهمج ناملرب دمتعا ، اينوتسإ عم نواعتلابو  .ةيعامج ةدابإ اهنأ
  
 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  


