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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،25 نم اًرابتعا 2022 سرام24	

 
 يلمعلا عضولا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 3 بيصأ ، ةيرضحلا اكفونيلاك ةنطوتسم يف  .فييك ةقطنمب فيتساف ةقطنم يف تانطوتسم فصقت ةيسورلا تاوقلا 
 .ران قالطإل اكدوروهونساي ةيرق تضرعت  .فصقلا ةجيتن حورجب صاخشأ
 نهآهارـل اًقفو  .كسفيكنارف - ونافيإ - فييك ءالجإلا راطق ىلع رانلا يسورلا شيجلا قلطأ ، فيكليساف نم برقلاب 
 نیارکوا
 .تارايس ثالثب رارضأ تقحل ، 
 ، ةميدقلاو ةديدجلا يستفيرتب ةنيدم فصقل ةجيتن  .فييك لامش دوروهشيف ةدلب فارطأ ىلع ليقث يعفدم فصق 
 .يقدنفلا عمجملا ررضت
 ةسردملا ىنبم ةيخوراصلا تابرضلا ترمد ، سرام 24 يف ، ئراوطلا تالاحل ايناركوأ يف ةيندملا ةمدخلاـل اًقفو 
  .دحأ باصي وأ لتقي مل  .)ريموتيز ةقطنم( نيتسوروك ةقطنم يف ينادرك ةيرق يف ةفاقثلا رادو لجرملا ةفرغو ةيوناثلا
 ، نيتسوروك ةعطاقم ،انيشتشفيكار ةيرق يف ةيجراخ ينابم 7 و الزنم 13 ـب ارارضأ تقحلأو ، لزانم 5 ترمد امك
 .دحاو صخش بيصأو
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، سرام 24-23 ةليل يف هنأ يكستيفيشت يرتميد يموس يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 ايناركوأ يف ةيندملاـل اًقفو  .ستنايتسورت ةدلب لوح لاتقلا رمتسي امك  .اكريتخوأ ةنيدم يف ةينكسلا ءايحألا ىلع رانلا
 ، ةيسورلا ةيوجلا تابرضلا ةجيتن يموس ةقطنم يف صاخشأ 5 نع لقي ال ام بيصأ ، ايناركوأ يف ئراوطلا تالاحل
 .دحاو صخش يفوتو
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 اهنم برقلاب فيكراخ ناكس ناك يتلا ، اتشوب افون شيتفت ةطقن ىلع رانلا ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، فيكراخ يف 
 .نورخآ 15 بيصأو نييندم 6 لتُق ، ةيلوألا تايطعملا بسحبو  .ةيناسنإ تادعاسم نوقلتي
 شيجلا قلطأ ، راذآ / سرام 24-23 ةليل يف هنإ ، فوبوجينيس غيلوأ ، فيكراخ يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر لاق 
 ليجست ، ةيضاملا نيرشعلاو عبرألا تاعاسلا لالخ مت هنإ اًضيأ لاقو  .فيكراخ ةنيدم طسو ىلع خيراوص يسورلا

 لظت ، ةيركسعلا ةرادإلا سيئر بسحبو  .MLRS نم ةفيذق 140 و تابابدو ةيعفدم فئاذق نم فيكراخل ةفيذق 44
 ةدلب ةيسورلا تاوقلا تفصق ، اضيأ سرام / راذآ 24 موي حابص يفو  .ةقطنملا يف ةجرح ةطقن مويزيإ ةنيدم
 .ايلكالاب ةدلب - قباسلا مويلا يفو ، فيشتولوز
 مدقت يسورلا شيجلا نإ نويزفلتلا ةشاش ىلع ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئر لاق 
 تقو يف يادياغ لاقو  .لماكلاب امهلتحي مل هنكل ، كانه رقتساو )كسناهول ةقطنم( انسابوبو ينزيبور يتنيدم ىلإ
 ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .ةفيفخلا ةحلسألاب يونجبور يف نييلحملا ناكسلا ىلع رانلا اوحتف سورلا دونجلا نإ قحال
 ينزيبورو كستينودوريفيس يف نورخآ 8 بيصأو صاخشأ 5 لتُق ، عومجملا يف  .رخآ بيصأو صخش لتق ،
 يف امنيسو ةسردمو ةصاخ لزانم 9 و ةينكس نابم 7 اهنم ةعطق 32 ررضت  .يضاملا مويلا لالخ كسناشتيسيلو
 .كستينودوريفيس
 :ايهزيروبازو كستينود تاهاجتا 
 يسور فصق يف اولتق لقألا ىلع صاخشأ ةثالث نأ وكنيليريك ولفاب كستينود يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئر دافأ 
 تانايب دجوت الو صاخشأ 6 بيصأ  ؛ يكسفوركوبوفونو اكفيليسوفونو كرويوين يف - سرام 24 يف ةقطنملا يف
 .اكافونلوفو لوبويرام يف اياحضلا نع ةقيقد
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 يف "فوتاراس" يسورلا لوطسألل ةريبك لازنإ ةنيفس يف قيرحو تاراجفنا تدهوش ، سرام 24 موي حابص يف 
 ناتريبك لازنإ اتنيفس ترداغ  .هحالصإ نكمي ال امبر  .اًتقؤم يسورلا شيجلا اهلتحا يتلاو ، كسنايدريب ءانيم
 .اًضيأ تررضتو ءانيملا ةقطنم )كساكرشتوفونو فوكينوك رصيق(
 تررح دق ةحلسملا تاوقلا نإ ، اكفينيلام عمتجم ميعز ىلإ ةراشإ يف ، يجهزيروباز يف ةيركسعلا ةرادإلا تلاقو 
 .يسورلا شيجلا نم )ايهزهزيروباز ةقطنم( اكفينيلام ةيرق
 :وربيند هاجتا 
 فارطأ يف ةيركسعلا تادحولا ىدحإ ىلع نيخوراص ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، سرام / راذآ 24 موي ءاسم يفو 
 مت  .ةدحولا يضارأ ىلع ةدوجوملا ينابملا تررضت دقف ، ةيلحملا ئراوطلا تالاحل ايناركوأ يف ةيندملاـل اًقفو  .وربيند
 .ىحرجلاو ىلتقلاب ةصاخلا تامولعملا حيضوت
 :بونجلا هاجتا 
 ىلإ فييالوكين ةقطنم يف سورلا تعفد ةيناركوألا تاوقلا نأ ميك يلاتيف فييالوكين يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 .نوسريخ ةقطنم عم دودحلا
 .حورجب 13 بيصاو صاخشا 3 دهشتسا ، نيكفاي يف ةيسورلا تاوقلا فصق ةجيتنو 
 تامولعملا ةهجاوم
 ةقاطلل ليبونريشت ةطحم ىلإ سورلا نييفحصلا نم ةعومجم تلصو ، سرام 24 يف هنأ Energoatom تركذ 
 .ةطحملا ليغشت لوح ةيئاعد داوم ريوصتل اًتقؤم ةيسورلا تاوقلا اهتلتحا يتلا ةيوونلا
 نيصصختملل موعزملا زاجتحالا لوح ةيسورلا مالعإلا لئاسو نم ةدراولا تامولعملا ةيناركوألا ةيجراخلا ةرازو تفن 
 يوونلا دوقولا ةنحش اوقفار سور نينطاوم 4 نأ ىلإ راشي  .ةيوونلا ةقاطلل ةطحم ينفير ميلقإ يف سورلا نييوونلا
 .ةيوونلا ةقاطلا ةطحم جراخ ةيناركوألا يضارألا ىلع ةيعاوط نآلا نوميقي ، رياربف 24 لبق ةطحملا ىلإ اولصوو
  
 ةيناسنالا ةلاحلا 
 .يلعفلا لاتقلا ةقطنم نم ًاصخش 3343 ءالخإو ةيناسنإ تارمم 7 ليعفت مت راذآ 24 خيرأتب 
 .ايناركوأل قاطنلا عساولا يسورلا وزغلل ةجيتن 172 نم رثكأ بيصأو اولتق اًلفط 128 نأ ماعلا يعدملا بتكم دافأ 
 ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم نأ ىلإ ايناركوأ يف ةيوونلا حئاولل ةيموكحلا ةيشتفملل ةيفحصلا ةمدخلا ريشت 
 داوملا يف مكحتلا نع اًلضف ، ةيعاعشإلاو ةيوونلا ةمالسلا ةلاح ىلع ةيميظنتلا ةباقرلاب ناحمست ال رظحلا ةقطنمو
 مقاط ىلع ةريبك ةيونعمو ةيسفن ًاطوغض قلخيو ، مهرسأو لامعلا ةحصو ةايح يلاحلا عضولا ددهي  .ةيوونلا
 .ليغشتلا
 ىلإ مهليحرتو ينوناق ريغ لكشب مهليحرت مت دق لوبويرام ناكس نم 15000 يلاوح نأ لوبويرام ةنيدم سلجم دافأ 
 نم اومُرح ايسور ىلإً ارسق مهليحرت مت نيذلا نييناركوألا نأ يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر حرص  .ايسور
 .شيجلا يف ةئبعتلا اولواح مث ، تالاصتالاو قئاثولا
 نع نالخ يهريس يناركوألا يسايسلاو لامعألا لجر غلبأ  .نوسريخ ميلقإ يف نييندملا دض عمقلا لامعأ لصاوتت 
 .سرام 22 يف ، يبوروألا نماضتلا ليصف سيئرو نفسلا ةقطنم سلجم بئان ، فييسانافأ ورتيمد لاقتعا
 ال كستينود ةقطنم يف صخش 200000 نإ افوسينيد اليمدول ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تلاق 
 مويزيإو اكريتخأو فيكراخو فيالوكيمو لوبويرام ناكس كُرت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .برشلا هايم ىلع نولصحي
 ىرخألا تانطوتسملا نم ديدعلاو ستنايتسورتو فيهينرشتو ليبايلوهو فيخيروأو اكفيليسافو يهولوبو فوراكامو
 .ءام نودب اًيلك وأ اًيئزج
 لماك لدابت لوأ نإ ، كوشيريف انيريإ ، ايناركوأ يف ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإل ءارزولا سيئر ةبئان تلاق
 برقلاب  ةقراغ ةنيفس نم مهذاقنإ مت ًايندم ًايسور اًراحب 11 لباقم يف اًضيأ .10 ىلإ 10 لكش يف برحلا ىرسأل
 مهرسأ مت نيذلا ، "ريفاس" ذاقنإلا ةنيفس نم ايناركوأ ىلإ ةدوعلا نم اًيندم اًيناركوأ اًراحب 19 نكمت ، اسيدوأ نم
 .ىعفألا ةريزج نم يناركوألا شيجلا ذخأ مهتلواحم ءانثأ
 يف اولتق يندم 200 ىلإ لصي ام نإ ، سواشت فالسيشتايف ، فيهينريشت يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئر لاقو 
 .فيهينريشت يف فصقلا
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 / رياربف 24 ذنم ةمصاعلا يف مهعرصم ، لافطأ 4 مهنيب ، ايندم 75 يقل ، فييك يف ةيركسعلا ةرادإلا بسحبو 
 .طابش
 اًيندم اًفده 1299 ررضت ، فييالوكين ةقطنمل يسورلا وزغلا ةيادب ذنم هنأ فييالوكين ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 .ةيميلعت ةسسؤم 30 و ، ةيفاقثو ةيبط ةسسؤم 24 و ، ةينكس ةأشنم 964 ، تاسسؤملا هذه نيب نمو  .اًيلك وأ اًيئزج
 مالعإلا لئاسوو نييفحصلا دض ةميرج 148 ليجست مت ، سرام 24 ىتح ، يناركوألا يريهامجلا مالعإلا دهعمل اًقفو 
 يفحص دقُفو ، 7 بيصأو ، مهبجاو ءادأ ءانثأ نييفحص 5 لتُق  .ايناركوأ يف ، اهنع ةلوؤسم ايسور ربتعت يتلاو ،
 .دحاو
 ، ايناركوأ يف ةطشنلا ةيئادعلا لامعألا نم رهش لالخ اًيحص اًقفرم 246 ررضت ، وكشايل روتكيف ةحصلا ريزول اًقفو 
 .اهميمرت ةيناكمإ نود اهنم 13 ريمدت مت
 مهددع غلابلا ايناركوأ لافطأ فصن نم رثكأ - لفط نويلم 4.3 حبصأ ، برحلا رهش لالخ هنأ ىلإ فسينويلا ريشت 

 .نيئجال - لفط نويلم 7.5
  
 يداصتقالا عضولا 
 يتلا علسلا تادراو ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرضو ةيكرمجلا موسرلا نم ءافعإلا نأشب ًانوناق يناركوألا ناملربلا ردصأ 
 .تاكرشلا اهدروتست
 ، يضارألا عطق ريجأت ىلإ نييناركوألا نيعرازملا لوصو طيسبتب يناركوألا ناملربلا ماق ، ةيفرعلا ماكحألا لالخ 
 .ةلودلاو نييعارزلا نيجتنملا نيب تاقالعلا لاكشأ ضعب ريرحت كلذكو
 .سرام 24 يف ذيفنتلا زيح ةيفرعلا ماكحألا يف لمعلا تاقالع ميظنت نوناق لخد ، ايناركوأ يف 
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 يفو  .ةيركسعلا ةدعاسملا بلط ىلإ ءاضعألا يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا اعد ، ةئراطلا وتانلا ةمق لالخ 
 نم اهتاوق عيمج بحسو روفلا ىلع برحلا ءاهنإ ىلإ ايسور وتانلا تاموكحو لود ءاسؤر اعد ، ةمقلا بقعأ نايب
 .ةيناسنإلاو ةيداصتقالاو ةيركسعلا تالاجملا يف ايناركوأل معدلا نم ديزملا ميدقت ىلع اوقفاوو ، ايناركوأ
 ىلع ةيلاملا تابوقعلا ديدشتب مهبلاطو  .عبسلا ةعومجم لود ةداق مامأ ةملك ايناركوأ سيئر ىقلأ ، سرام 24 يف 
 ةكراشملل عبسلا ةعومجم لود اعد  ؛ ةقطنملاو ايناركوأل ةينمألا تانامضلل لاعف ماظن ءاشنإ ةركف ىلع ددش  .ايسور
 عبسلا ةعومجم لود ةداق ددن ، عامتجالا بقع كرتشم نايب يفو  .برحلا دعب ايناركوأ رامعإ ةداعإ عورشم يف
 .ايسور ىلع تابوقعلا ديدشتل مهدادعتسا اونلعأو ، ايناركوأ ىلع يسورلا يركسعلا ناودعلاب
 ىلع يبوروألا داحتالا ركشو ، يسورلا وزغلل ةرمدملا جئاتنلا فصوو  .يبوروألا سلجملا يكسنيليز ريميدولوف بطاخ 
 .ايناركوأل يبوروألا لماكتلا ةجلاعمب ليجعتلا ىلإ اعدو همعد
 ركشو  .فييك ىلإ اولصو نيذلا اينوتسإو ايناوتيلو ايفتال تاناملرب ءاسؤرب يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىقتلا 
 ديدشت ةدايز ةيمهأ ىلع ددشو ، ايناركوأل لماشلا يسورلا وزغلا بقاوع نع غلبأو ، طشنلا اهمعد ىلع لودلا هذه
 .ايسور دض تابوقعلا
 ديوسلا رارق( معدلا ىلع سيئرلا ركشو  .ديوسلا بعشو نييسايسلل ويديفلاب ًاباطخ اًضيأ يكسنيليز ريميدولوف ىقلأ 
 ةيديوسلا ةموكحلا ةلودلا سيئر بلاطو  .)تابوقعلا ىلإ مامضنالاو ةمزاللا ةحلسألاب ايناركوأ ديوزتب يخيراتلا
 ايناركوأ رامعإ ةداعإ يف ةكراشملل ديوسلا اعدو ، ةيسورلا نفسلا مامأ ئناوملا قالغإو ، يسورلا طفنلا نع يلختلاب
 .برحلا دعب
 رارق دامتعا مت ، ايناركوأ نأشب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلل ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةيئانثتسالا ةرودلا نم ءزجك 
 طقف لود 5  .ةلود 140 ةقيثولا تديأ  .ايناركوأ يف ناسنإلا قوقحو يلودلا يناسنإلا نوناقلل ايسور كاهتنا نيدي

 لودلا تداعأ ، ةقيثولا هذه معد لالخ نم  .ايرتيرإ ، ايروس ، ايسوراليب ، ةيلامشلا ايروك ، ايسور :اهدض تتوص
 .ايناركوأ ىلع ناودعلل ةيناسنإلا بقاوعلا نع ةديحولا ايسور ةيلوؤسم ىلع ديكأتلا ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا
 ريدملاو ، ةيسورلا عافدلا ةعانص يف ةلماعلا تاكرشلا ىلع تابوقعلا نم ةديدج ةمزح ةدحتملا تايالولا تضرف 
 .يسورلا داحتالا يف امودلا سلجمو كنبريبسل يذيفنتلا
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 كنب افلأ و يسورلا يعارزلا كنبلا و كنبموربزاغ( ةيسورلا كونبلا نم ددع ىلع ةديدج تابوقع ةدحتملا ةكلمملا تضرف 
 لمشتو  .عافدلا تاكرشو وردياه سور و تولفماکفوس و ةيسورلا ةيديدحلا ككسلا تاكرشو )كنب يب مأ سأ و
 .تارارجلل كسنيم عنصمو ايسوراليب يف عافدلا ةرازوو اسورلآ ملاعلا يف ساملل نيدعت ةكرش ربكأ اًضيأ ةمئاقلا
 تامدخلاو علسلا ضعب تارداص دييقتل ةيلمع تأدبو ، داحتالا سلجم يف اًوضع 160 ىلع تابوقع ادنك تضرف 
 .ايسور ىلإ ةساسحلا
  
 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


