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

 
 يلمعلا عضولا

 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 

 نم هيلع ءاليتسالا مت يذلا ءزجلا نم برقلاب ، فييك قرش ، اكفينايكول ةيرق ريرحت مت هنأ درو ، فييك ةقطنم يف 
 لوح عافدلا ةرئاد تعستا اذكهو  .اًقباس يسور يركسع لقعم ديدحت مت ثيح ، عيرسلا يموس-فييك قيرط
 .ةمصاعلا

 .ةنيدملا يف ةيركسعلا تادحولا ىدحإ ةقطنم باصأ اًخوراص نأ ، ريموتيز ةيدلب سيئر ، نيلموخوس يهريس دافأ 

 يموس تاعطاقم يف لاتقلا رارمتسا نع ، يكستيفيز ورتيمد ، يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ 
 .اكريتخوأ ةنيدم فدهتسا اًفصق راهنلا لالخ يسورلا ناريطلا ذفنو  .ةقطنملا يف اكريتخأو بوتونوكو

 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 

 يف ةراغ 55 ذفن يسورلا شيجلا نأ ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرص 
  .اياحض كانه ناكو ، MLRS ناغاروا و دارجـل ديازتم طاشن ليجست مت  .ةيضاملا ةعاس 24ـلا لالخ فيكراخ ةقطنم
 ، سرام 25 موي حابص يف .سرام 24 ءاسم MLRS نم فيكراخ راطم ةطحم ةيسورلا تاوقلا تفصق ، هل اقفوو
 ةيناسنإلا تادعاسملا عيزوت متي ناك ثيح ةنيدملا ةدايع ىلع تقلطأ دارغ خيراوصو ةيعفدم فئاذق نأ فوبوهينيس غلبأ
 .نيرخآ 3 ةباصإو صاخشأ 4 لتقم نع كلذ رفسأ  .فيكراخ  يكسنايفونسوأ ةقطنم يف

 كسناشتيسيلو ينهزيبورو كستينودوريفيس فصق مت راهنلا لالخ هنأ كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تركذ 
 ةيسورلا تاوقلا تفصق ، كستنودوريفيس يف اضيأ  .ىلتق 3 و ةينكس نابم 10 ررضت  .فيشيرديشو يتولوزو
 .ةيئاذغلا داوملل عدوتسم

 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 

 ناكسلاب ةلوهأم قطانم 8 تفصق ةيسورلا تاوقلا نأ كستينود ةقطنم يف ةطرشلا تغلبأ ، سرام 25 موي حابص يف 
 مويلا لالخ )بيشيرب ، انيلود ، اكفيلياخيموفون ، كسروتامارك ، اكفييدفأ ، اكفيروهونسارك ، اكنيرام ، لوبويرام(
 .حورجب ةثالث ةباصإو نيلفط لتقم نع فصقلا رفسأو  .قباسلا

 و اكفييدفأ تاهاجتا ةيسورلا تاوقلا تفصق ، سرام 25 يف هنأ كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا تركذ 
 .صاخشأ 6 بيصأ  .دحاو لفط داهشتسا نع فصقلا رفسأو  .اكنيرام

 :يبونجلا هاجتالا 

 اسيدوأ ةقطنم لحاس ىلع اكيجناس ةيرق تفصق ةيسورلا ةيرحبلل ةعبات ةنيفس نأ ىلإ ةيناركوألا ةيرحبلا تراشأ 
 .سرام 25 موي حابص

 :ايليدوب هاجتا 

 ةيوجلا تاوقلا ةدايق يضارأ ىلع اًيخوراص ًاموجه ةيسورلا تاوقلا تنش ، 16:30 ةعاسلا يلاوح ، سرام 25 يف 
 ةبرضلا ءارج تاباصإ عقت مل ، فونوهروم يهريس ايستينيف ةدمع بسحبو  .استينيف يف ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل
 .ةيخوراصلا

 تامولعملا ةهجاوم 
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 ايسور بزح رقم ةيسورلا تاوقلا تحتف ، عيباسأ ةثالث نم رثكأ ذنم ةرصاحملا ، لوبويرام نم جورخلا قيرط يف 
 فتاهلا لغشمل تاقاطب رادصإو ، ايسورل ةيلاوم ةياعد ءارجإو ، ةيبزحلا فحصلا عيزوتب نوموقي ، رقملا يف  .ةدحتملا
 .2014 ماع ذنم كستينود ةقطنم يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف لمعي يذلا ، قينيفلا لومحملا

 

 ةيناسنالا ةلاحلا

 لقن مت  .امهيلع قفتم نييناسنإ نيرمم ربع لوبوتيليمو لوبويرام نم اًصخش 7331 ءالجإ مت ، سرام 25 يف 
 نم اًيزكرم لوبويرام ناكس نم نيرخآ فالآ 4 ءالجإ مت  .ايهزهزيروباز ىلإ لوبويرام نم صخش 3000 يلاوح
 .تالفاحلاب كسنايدريب ةنيدم

 .الفط 184 بيصأ  ؛ برحلا يف اًلفط 135 لتقمب يناركوألا ماعلا يعدملا بتكم دافأ 

 1650 ةباصإو ًايناركوأً ايندم 1035 لتقم ىلإ ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم ريشي 
 .ايناركوأ يف اًرهش ترمتسا برح يف نيرخآ

 راذآ / سرام 16 يف اماردلل لوبويرام حرسم ىلع ةيوج ةراغ نأ لوبويرام ةنيدم سلجم دافأ ، هسفن تقولا يف 
 .صخش 300 يلاوح تلتق

 نم ةوقلاب نييناركوألا داعبإ نولصاوي سورلا نإ ، ايناركوأ يف ناسنإلا قوقح ةضوفم ، افوسينيد اليمدويل تلاق 
 ديدحتل ةيفصتلا تاركسعمب ىمسي امل عوضخلا ىلع نونطاوملا ربجُي  .ةيداحتالا ايسور ىلإ اًتقؤم ةلتحملا يضارألا
 الو .نيماع ةدمل ةيسورلا قطانملا ةرداغم نم مهعنمت قئاثو نوقلتي نييناركوألا" نأ افوسينيد تغلبأو  ."مهب قوثوم ريغ"
 ."ةلباقملا اوزاتجي مل صاخشأ نع تامولعم دجوت

 ، وكنيشليناد انيلاه ، اهسفن تبصن يتلا لالتحالا ةرادإ ةسيئر نأب ، فوروديف نافيإ ، لوبوتيليم ةيدلب سيئر حرص 
 .ناكسلا ىلع ةيناسنإلا تادعاسملا عيزوت رظحي اًيصخش اًرمأ تردصأ

 سيئر نلعأ ، سرام 25 يف  .ةيدلبلا تاموكحلا ولثمم مهيف نمب ، ةلتحملا يضارألا يف نييندملا فاطتخا لصاوتي 
 و نييلحملا ةموكحلا يلوؤسم نم 2 فاطتخا نع ، سواشت فالسيشتايف ، فيهينريشت يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا

 وكنيخوس اهلوأ نيزيتوم ةيرق ةسيئر فاطتخا مت امك  .فيهينريشت ةقطنم يف ًاتقؤم ةلتحملا يضارألا يف ايندم 11
 .فييك ةقطنم يف اهنباو اهجوزو

 ةمظنمل مئادلا سلجملا عامتجا مامأ ةملك كويلابميست ينيفي انييف يف ةيلودلا تامظنملا ىدل ايناركوأل مئادلا لثمملا ىقلأ 
 اهنيب نم  .ايناركوأ يف ةيميلعت ةسسؤم 548 ترمد ايسور نأ ركذ ، ىرخأ رومأ نيب نم  .ابوروأ يف نواعتلاو نمألا

 نونفلا سرادمو ةضايرلاو ليهأتلا ةداعإ كلذ يف امب ، ىرخأ ةسسؤم 40 و لافطأ ةضور 155 و ةسردم 220
 .تابتكملاو

 .ايناركوأ يف برحلا لالخ ترمد قطانم 8 يف لقألا ىلع ةسينك 59 نأ مالعإلا ةسايسو ةفاقثلا ةرازو تدافأ 

 .جراخلا ىلإ رفسلا ىلع اوربجأ يناركوأ نويلم 3.7 نم رثكأ نأ نيئجاللا نوؤشل يماسلا ضوفملا بتكم دافأ 

 ةمواقم 

 يف ةيسورلا تاوقلا اهلتحت يتلا ةيناكسلا زكارملا يف نييلحملا ناكسلا تاجاجتحا ترمتسا ، نوسريخ ةقطنم يف 
 ةديؤم ةريسم يف يكستيورتوفون ةيرق ناكس نم تائم ةدع كراش ، سرام 25 يف ، صوصخلا هجو ىلع  .ةقطنملا
 .ايناركوأل
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 يداصتقالا عضولا

 برحلا نم ةعبرألا عيباسألا لالخ مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا ةيناركوألا تاكرشلل ةيلامجإلا ةرشابملا رئاسخلا ردقت 
 لامعألا يداون عم ريتنافدا ةعومجم هترجأ يذلا عالطتسالا جئاتن يف تانايبلا هذه نيمضت مت  .رالود رايلم 80 وحنب
 يف يراجتلا طاشنلا عجارت ببسب ، 2022 ماع يف هنأ نوعقوتيو  .يداصتقالا شاعتنالا زكرمو ايناركوأ يف
 .يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ٪21 ةبسنب ضافخنا كانه نوكيس ، ايناركوأ

 يتلا رارضألا يلامجإ غلب ، وروزورب و ةيداصتقالا ةيجيتارتسإلا زكرمو داصتقالل فييك ةيلك هترجأ ليلحتل اًقفو 
 .سرام 24 نم اًرابتعا رالود رايلم 63 برحلا لالخ ةيناركوألا ةيتحتلا ةينبلاب تقحل

 

 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 

 بيط بجر يكرتلا سيئرلا عم ةيفتاه ةثداحم يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىرجأ ، سرام 25 يف 
 دوهجلا تامييقت اولدابتو ، اهعنم لبسو ءاذغلا ةمزأب ديدهتلاو ، وتانلا ةمق جئاتن نويسايسلا شقان  .ناغودرأ
 .ةيناركوألا ةيسورلا تاضوافملا ةيلمع نأشب ةيراجلا ةيسامولبدلا

 مئارجو يسورلا ناودعلا يف قيقحتلل كرتشم قيقحت قيرف ءاشنإ نأشب ةيقافتا نيلبول ثلثم لودل ماعلا يعدملا عقو 
 ةعومجملا ةطشنأ نأ ىلإ ، افوتكيدينيف انيريإ ، ةيناركوألا ةماعلا ةيعدملا تراشأ  .ايناركوأ يف اهتبكترا يتلا برحلا
 ءانثأ اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيسورلا برحلا مئارج ىلع ةلدألاو ةعرسب تامولعملا لدابتو نيزختو عمج ىلإ فدهتس
 .تاقيقحتلا

 ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل يبوروألا كنبلا سيئر عم تنرتنإلا ربع ًاعامتجا وكنيشرام يهريس يناركوألا ةيلاملا ريزو دقع 
 يف برحلل ةباجتسا ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل يبوروألا كنبلا تادعاسم ةمزح ذيفنت نافرطلا شقان  .وساب ونير ليدوأ
 .ةررضتملا نادلبلل اهتدعاسمو ايناركوأ دومص معدل وروي يرايلم صيصخت نع تنلعأ يتلاو ، ايناركوأ

 نأ قبس يتلاو ، ايسور ىلع ةضورفملا تابوقعلا نم ةعبارلا ةمزحلا ىلإ لماك لكشب ةيرسيوسلا ةموكحلا مضنت 
 نداعملا نم تادراولاو ، ةقاطلا عاطق ىلع دويقلا قيبطت متيس ، صوصخلا هجو ىلع  .يبوروألا داحتالا اهضرف
 .ةيرحبلا ةحالملا تادعمو ةيلامكلا علسلا نم ايسور ىلإ تارداصلاو ، ايسور نم ةيديدحلا

 ىلع تابوقع تضرفو ، ايناركوأل يسورلا وزغلا يف نيطروتم اًصخش 65 ىلع تابوقع ةدحتملا ةكلمملا تضرفو 
 تارئاطلا نم اهريغو نويروأ رايط نودب ةيسورلا تارئاطلا عينصتل ىربك ةكرش يهو ، ةيسورلا تداتسنورك ةكرش
 نادقف ضيوعت ىلع اهتردق نم دحلاو ةيسورلا عافدلا ةعانصب رارضإلا ىلإ تاءارجإلا هذه فدهت  .رايط نودب
 .رايط نودب تارئاطلا

 ددشو  .ايناركوأل ايسور وزغ ادود .أ يدنلوبلا سيئرلا عم شقانو ادنلوب ىلإ ةرايزب ندياب وج يكيرمألا سيئرلا ماق 
 .ايناركوأ معدل ةيلودلا دوهجلا رارمتسا ىلع ندياب

 نيرخآلا وتانلا ءاضعأو ةدحتملا تايالولا نيبلاطم ، وسراو يف فالآ ةدع دشتحا ، يكيرمألا سيئرلا ةرايز لالخ 
 .خيراوصلاو تارئاطلل ةداضملا ةحلسألاب اهديوزتو ايناركوأل مهمعد زيزعتب

  

 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


