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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	25	،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ23-24	

	
 يلمعلا عضولا
 دودحلا ىلإ لوصولاو ةكرتشملا تاوقلا تايلمع ةقطنم يف ةيناركوألا تادحولا قيوطتل اهموجه ةيسورلا تاوقلا فثكت 
 قرشلا يف رمتسم فصقلا  .ناميل و مويزيإ نم برقلاب مدقتلا يف اوحجن  .كستينودو كسناهول يَتقطنمل ةيرادإلا
 .)كوشنميرك ، اسيدوأ( ايناركوأ يف ةيتحتلا ةينبلا دض ةيخوراص تابرض  .بونجلاو
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 22 موي ءاسم فيهينريشت ةقطنم يف ةيدودحلا اكفيكنيس ةيرق فصق مت دقف ، ةيناركوألا دودحلا سرح ةرئادل اقفو 
 ذنم ةيسورلا يضارألا نم فيهينريشت ةقطنم فصق دودحلا سرح اهيف لجسي يتلا ةعبارلا ةرملا يه هذه .ليربأ
 .ةيسورلا تاوقلا نم ةقطنملا  ريرحت
 .ةيموكحلا تفنسور ةكرشل عبات طفن عدوتسم يف قيرح علدنا ، ةيسورلا كسنايرب ةنيدم يف 
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 دقف ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوبوهينيس هيلوأل اًقفو  .فيكراخ ةقطنم يف رمتسم لاتقلا 
 ةقطنم يف اكنايدوربو نيتالسو يكورزيب تانطوتسم تررحو ًاحجان اًداضم اًموجه ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تذفن
 .يسورلا لالتحالا نم يشتاهريد
 اًقفو  .ةيندملا ةيتحتلا ةينبلاو ةيناركوألا تادحولا عقاوم فصقب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 عمتجم ميلقإو فيكراخ ىلإ ةيسيئرلا تابرضلا هيجوت مت ، ليربأ 24 ىلإ 23 نم ةرتفلا لالخ ، ةيلوألا تانايبلل
 .ةقطنملا يف نورخآ 22 بيصأو نييندم 5 نع لقي ال ام لتق ، ةيلوألا تايطعملا بسحبو  .فيوهوشت
 مهنإ  .كسنايفولسلا و فوكنيفراب هاجتا يف مدقتلا ةيسورلا تاوقلا لواحت  .مويزيإ نم برقلاب لاتقلا رمتسي امك 
 لامعأب نوموقيو ايليبونريفو اكفيرتيمد افونو اكلوروك تانطوتسم نم برقلاب ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا عقاوم نوفصقي
 تاوقل اًيفاضإ اًزكرمت ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تلجس  .اخافوشيموك اكيليف نم برقلاب ةيموجه
 .كسنايبوك ةدلب نم برقلاب مويزيإ عمجت نم يفلخلا ءزجلا يف يسورلا شيجلا
 نودعتسي مهنإ  ؛ امهئاوتحاو ينزيبورو انسابوب ىلع ءاليتسالل اهدوهج ةيسورلا تاوقلا زكرت ، كسناهول ةقطنم يف 
 قوف مئاع رسج ءاشنإ مت هنأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ  .كستينودوريفيس ىلع موجه نشل
 ىلإ الامش مدقتت يهو ةيسورلا تاوقلا نم انسابوب ةعومجم نم ءزج ليجست مت ، اًضيأ  .همعدل انسارك رهن
 .كستينودوريفيس
 يف ةينكس قطانمل اًفصق 12 ليجست مت ، ليربأ 23 يف  .كسناهول ةقطنم ىلع فثكملا فصقلا رمتسي 
 6 لتُق ، ةثدحم تايطعم بسحبو  .)يتولوزو كسريه( كسريه عمتجم تانطوتسمو كسناشتيسيلو كستينودوريفيس
 .كسريه عمتجملا يف طغضلا يلاع زاغ بيبانأ طخ رسك مت ، اًضيأ  .ةيناثلا يف 2 بيصأو صاخشأ
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 يف اهنم يبونجلا ءزجلا يف اهتامجه ةيسورلا تاوقلا تفثكو  .كستينود ةقطنم يف ةهجاوملا طخ ىلع رمتسم لاتقلا 
 مدقتي ، ةقطنملا لامش يف  .اكليسوفون اكيلفو اكفيلياخيموفونو اكنيرام قطانم يف لاتقلا رودي  .فوخاروك هاجتا
 ةنطوتسم ًايئزج تلتحا اهنأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ  .ناميل هاجتاب يسورلا شيجلا
 .لوبويرام يف لاتسفوزآ عنصم ىلع فصقلاو ةيعفدملاب فصقلا رمتسي امك  .نشيراز
 يف نييندم 8 بيصأو صاخشأ 4 نع لقي ال ام لتُق ، ليربأ 23 لالخ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو 
 مويلا سفن يفو  .)نيتيريشوأ عمتجم( اكفيروهونسارك ةنيدم ىلع فصقلا ةجيتن نالفط لتُق ، ليربأ 24 يف  .ةقطنملا
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 5 نع لقي ال ام بيصاو  ؛ اكفيلياخيموفون يف دحاو صخشو اكفيليسوفون يف نيصخش لتقم نع فصقلا رفسأ ،
 .نارينلل اكفييدفأ يف كوكلا محف عنصم ضرعت  .MLRS نم اكفييدفأ فصق مت  .ةقطنملا يف صاخشا
 ، ليربأ 23 يف  .لوبيايلوه ةقطنم يف هدوهج زكري يسورلا شيجلا  .يجوروباز ةقطنم يضارأ ىلع رمتسم لاتقلا 
 ةقطنملا نم رخآ ءزج يف فصقلا رمتسي امك  .MLRS نم كانه اكنياركوراتسو نكينزلاز يتنطوتسم فصق مت
 نييندم 3 لتقم نع ايزهزيروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تغلبأ ، ليربأ 23 يف  .وربيند رهن لحاس نم برقلاب
 .اكفيليساف تفصق ةيسورلا تاوقلا نأ ءابنألا تدافأ ، ليربأ 24 يف  .كسنايماك ةيرق يف
 :وربيند هاجتا
 يف ةيرق فارطأ ىلع خوراص طقس ، ليربأ 23 يف  .كسفورتبوربيند ةقطنم يف ةيخوراصلا تابرضلا تلصاوتو 
 سيئر غلبأ  .ةقطنملاب دارهولفاب يح ىلع ةيخوراص ةفيذق تقلطأ ، ناسين / ليربأ 24-23 ةليل يف  .وربيند ةقطنم
 ةيديدحلا ككسلل ةيتحتلا ةينبلاب تقحل يتلا رارضألا نع وكنشينزير نيتنلاف كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ
 .دحاو صخش لتق  ؛ ةيعانصلا قفارملاو
 حرصو  .هير يفيرك هاجتا يف كسفورتبوربيندو نوسريخ يتقطنم دودح ىلع ةيناركوأ عقاوم فصقت ةيسورلا تاوقلا 
 يف ةنيدملا ىلع ًاموجه نشي دق يسورلا شيجلا نأ ، لوكليف ردنسكلوأ ، هير يفيرك يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر
 .ةلبقملا مايألا
 ةيالو ةرادإ سيئر لاق  .افاتلوب ةقطنم يضارأ ىلع ةيخوراص تابرض ةيسورلا تاوقلا تنش ليربأ 24 موي ءاسم يف 
 لتقو - كوشنميرك يف طفنلا ةافصمو ةيرارحلا ةقاطلا ةطحم تررضت موجهلل ةجيتن هنإ نينول ورتيمد ةيميلقإلا افاتلوب
 .7 بيصأو دحاو صخش
 :يبونجلا هاجتالا 
 ايناركوأ يف ةيموكحلا ئراوطلا ةرئاد تدافأ  .اسيدوأ ىلع ةيخوراص ةبرض يسورلا شيجلا نش ، ليربأ 23 يف 
 ىنبم ىلع خوراصلا طوقس ةجيتن نيرخآ 18 ةباصإو )رهشأ ةثالث رمعلا نم غلبي عيضر مهنيب نم( صاخشأ 6 لتقمب
 .ينكس
 تاوقلا ىلع موجه نع "ةيبونجلا" تايلمعلا ةدايق تدافأ  .نوسريخ ميلقإل ةيرادإلا دودحلا برق رمتسم لاتقلا 
 .اكفيابونروشت هاجتا يف باحسنالا ىلع اهربجأ امم ، اكفيليسيك ةقطنم يف ةزكرمتملا ةيسورلا
  
 يناسنإلا عضولا 
 و 23 يف لوبويرام نم يناسنإ رمم حتف متي مل هنأ كوشيريف انيريإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا جمد ةداعإ ةريزو تنلعأ 

 .رانلا قالطإ فقول اًنامض مدقت مل ايسور نأل ناسين / ليربأ 24
 ءالجإل ةطخ ناسين / ليربأ 23 يف تطبحأ ةيسورلا تاوقلا نإ وكنيشويردنأ ورتب لوبويرام ةدمع راشتسم لاق 
 تاوقلا تلسرأ ، ايناركوأ اهيلع رطيست يتلا يضارألا ىلإ نييندملا لقن نم اًلدب  .ةنيدملا نم لفطو ةأرما 200 يلاوح
 .كستينود ةقطنمب اًتقؤم لتحملا كسفيياشتوكود ميلقإ ىلإ ءالجإلا تالفاح ةيسورلا ةحلسملا
 951 ليحرت مت ، رياربف 24 ذنم ، يسورلا داحتالا يف عافدلا ةرازول ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةروشنملا تانايبلل اًقفو 
 ىلإ افوسينيد اليمدويل يناركوألا ناملربلا يف ناسنإلا قوقح ةضوفم ريشت  .ايسور ىلإ ايناركوأ نم نطاوم فلأ
 يف يرسقلا مهنيطوت ةداعإ عم يسورلا داحتالا يضارأ ىلإ لوبويرام يف نييندملل يسورلا بناجلا ليحرت رارمتسا
 ىرسأ زاجتحا لصاوت ايسور نأ ملاظملا نيمأ ركذ امك  .)  .)ىصقألا قرشلا كلذ يف امب( دالبلا نم ةيئانلا قطانملا
 فينج ةيقافتال كاهتنا يف ، ةصاخ تاركسعم ىلإ نوجسلا ليوحت نود ةماعلا ماظنلا تارمعتسم يف نييناركوأ برح
 .1949 ماعل
 حلسملا وزغلا ةجيتن ايناركوأ يف لفط 602 نم رثكأ بيصأ ، ليربأ 24 حابص ىتح ، ثادحألل نيماعلا نيعدملل اًقفو
 .389 نم رثكأ بيصأو اًلفط 213 لتق  .يسورلا داحتالا لبق نم لماشلا
 ةيسورلا ةيركسعلا برحلا مئارج نم ةثداح 242 نع لقي ال ام قيثوت مت هنأ تامولعملا ةسايسو ةفاقثلا ةرازو تدافأ 

 .ايناركوأ يف يفاقثلا ثارتلا دض
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 تاوقلا فصق ةجيتن ةقطنملا يف ةينيدلا عقاوملاب تقحل يتلا رارضألا كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لجست 
 ةالص ةفرغو ، كستنودوريفيس يف يمالسإ يفاقث زكرمو ، ةيسكذوثرأ سئانك عبس نع لقي ال ام ترثأتو  .ةيسورلا
 .نييليجنإلا نيينادمعملل
 ةيريدم تدافأ  .اًتقؤم ةلتحملا نوسريخو ايزهزيروبازو فيكراخ قطانم يف ةيرسق ةئبعتب ةيسورلا تاوقلا موقت 
 طخ ىلإً ارسق نييبطلا نيلماعلا لاسرإ متي ، فيكراخ ةقطنم يف هنأ ةيناركوألا عافدلا ةرازو يف ةيسيئرلا تارباخملا
 ، ايهزهزيروباز ةقطنم يف ، افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأل اًقفو  .سورلا ىحرجلل ةيبطلا ةياعرلا ميدقتل ةهجاوملا
 تاءارجإ نامض لجأ نم  .ةيلاتقلا تادحولا ديدجتل نيدنجم نع يلارديفلا نمألا زاهج طابضو سورلا دونجلا ثحبي
 .ايناركوأ اهيلع رطيست يتلا يضارألا ىلإ نوسريخ ةقطنم ةرداغم ةيناكمإ ًامامت ةيسورلا تاوقلا تعنم ، ةئبعتلا
  
 يداصتقالا عضولا 
 نيذلا لامعألا لاجرل رالود رايلم 1.1 لعفلاب تعفد ةموكحلا نأ ىلإ لاهيمش سينيد ايناركوأ ءارزو سيئر راشأو 
 ."ينورتكلإلا معدلا" جمانرب راطإ يف )درفلل انفيرغ فلأ 6.5( ةيلام ةدعاسم ىلع لوصحلل تابلطب اومدقت
 ىلع لعفلاب ترثأ دق ايناركوأ يف برحلا نأ ىلإ ، يكستوسيف سارات ، ةيعارزلا ةسايسلا ريزول لوألا بئانلا راشأ 
 ضافخناو ، ةيئاذغلا داوملا راعسأ مخضتو ، ةيملاعلا راعسألا عافترا ىلإ تدأو ةيملاعلا بوبحلا ةراجت نم ٪25 يلاوح
 .ايسورو ايناركوأ يف ءاذغلا ىلع لوصحلا صرف
 يزكرملا كنبلل ماعلا سلجملا عامتجا روضحل يناركوألا ينطولا كنبلا سيئر ةوعد تمت ، خيراتلا يف ةرم لوأل 
 .يبوروألا
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 سيروب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىرجأ ، ليربأ 23 يف 
 يعافدلا معدلل هنانتما نع يكسنيليز برعأ  .يسورلا ناودعلا ةهجاومل ةحلملا اياضقلا نافرطلا شقانو  .نوسنوج
 ايناركوأل ةيعافدلا تاردقلا معد ةلصاومل دعتسم هنإ نوسنوج لاق ، هرودب  .ةيلكلا ةيلاملا ةدعاسملاو ةدحتملا ةكلمملل
 ةداعإل ططخت هدالب نأب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر دعو امك  .ةيسورلا برحلا مئارج ىلع ةلدألا عمج يف ةدعاسملاو
 .بيرقلا لبقتسملا يف فييك ىلإ اهترافس
 ىلإ لمع ةرايزب نتسوأ ديول يكيرمألا عافدلا ريزوو نيكنيلب ينوتنأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزو ماق ، ليربأ 24 يف 
 اهجاتحي يتلا ةحلسألا ديروتو ةيركسعلا ةدعاسملا ةشقانمل يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر عم ايقتلا  .ايناركوأ
 تاجايتحالل اليومت تصصخ دق ةدحتملا تايالولا نأ اًفورعم حبصأ ، صوصخلا هجو ىلع  .يناركوألا شيجلا
 )رالود نويلم 322( اهفصن يلاوح صيصخت مت ، رالود نويلم 713 غلبمب ةفيلح ةلود 15 و ايناركوأل ةيركسعلا
 .يناركوألا بناجلل
 بيط بجر يكرتلا سيئرلا عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىرجأ ، ليربأ 24 يف 
 ًامامتها يكسنيليز ىلوأ  .ةيسورلا ةيناركوألا تاضوافملا ةيلمعو ايناركوأ يف عضولا نويسايسلا شقان  .ناغودرأ
 .نيرصاحم نويناركوألا نويندملاو نويركسعلا ناكسلا لازي ال ثيح ، لوبويرام يف عضولل اًصاخ
  .كروت ديفيد يكيرمألا ةقاطلا ريزو بئانب ةدحتملا تايالولل هترايز لالخ لاهيمش سيند ايناركوأ ءارزو سيئر ىقتلا 
 دوقولا ىلع رظح ضرفو ةدحتملا تايالولا نم يوونلا دوقولا تادادمإ ةدايز وه ةشقانملل يسيئرلا عوضوملا ناك
 افيجروج انيلاتسيرك يلودلا دقنلا قودنص ةسيئرب لاهيمش سينيد ىقتلا امك  .زاغلاو طفنلا كلذكو ، يسورلا يوونلا
 .يلودلا دقنلا قودنص تادعاسم نم ديزملاو ايناركوأ ةداعتسال ةطخ اهعم شقان يتلا ،
 نيب نواعتلا زيزعت لوح مهافت ةركذم يكيواروم زويتام يدنلوبلا ءارزولا سيئرو لاهيمش عقو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 عورشملل بيرقلا لبقتسملا يف ريوطت ةلأسم اهنإ ، صوصخلا هجو ىلع  .ةيديدحلا ككسلا عاطق يف نيدلبلا
 ةيناركوألا تارداصلل ةيديدحلا ككسلاب لقنلا مجح يف ةريبك ةدايز ىلإ اذه يدؤيس  .نيدلبلا نيب كرتشملا يتسجوللا
 .ىرخألا ةيلودلا قاوسألاو يبوروألا داحتالا ىلإ
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 ءالجإل لوبويرام يف ةيئادعلا لامعألل يروف ءاهنإ ىلإ ضوع نيمأ ايناركوأ يف تامزألل ةدحتملا ممألا قسنم اعد 
 .نسلا رابكو لافطألاو ءاسنلا مهيف نمب ، نييندملا
  
 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  


